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FUNCȚIILE PĂDURII, FACTORI VITALI PENTRU OM ȘI MEDIU 

Stroie Andrei Valentin, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru‖  

 Eftenie Sorina Gabriela, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru‖ 

 

Abstract:  The forest is a factor in protecting the environment and maintaining the ecological balance by 

exercising the functions of protecting water, land and soil, atmosphere and biodiversity. From an economic and 

ecological point of view, the forest has fulfilled and fulfills a number of vital functions manifested in the 

following directions: hydrological function, protection of lands and soils, anti-erosion and edaphic function, 

protection of the atmosphere, climatic and anti-polluting functions. 

 

Keywords: forestry, protection, anti-pollutant, anti-erosion, antiphon, oxygen 

În relație cu societatea umană, pădurea îndeplinește numeroase funcții. Diferite de la 

țară la țară, ele pot fi totuși clasificate în trei mari categorii: productive, protective și speciale. 

Funcțiile ecologice ale pădurii. Pădurea se constituie într-un factor de protectie a mediului 

înconjurător și de menținere a echilibrului ecologic prin exercitarea   funcțiilor   de   protecție   

a apelor, terenurilor și solurilor, a atmosferei și a biodiversității. Sub aspect economic și 

ecologic, pădurea a îndeplinit și îndeplinește o serie de funcții vitale. Volumul informațional 

semnificativ care organizează ecosistemul forestier determina că acesta să joace un rol 

important în menținerea echilibrului la o scară mai mare – regională, prin influență pe care o 

exercită asupra climei, circuitelor apei, oxigenului, carbonului etc. Se realizează datorită 

influenței exercitate asupra circuitului hidrologic de interacțiunea dintre biotop și biocenoza. 

Interceptarea apei pluviale nu se realizează în totalitate la suprafața solului. Astfel, o parte din 

apă este reținută de frunziș, de unde se evaporă cu ușurință, sau se scurge pe trunchiurile 

copacilor ajungând treptat la nivelul solului. Porozitatea ridicată a acestuia permite absorbția 

unui volum important  de apă,  cu atât mai  mult cu  cât litieră cedează  lent apă.  Acestea 

concura  la  manifestarea efectelor pozitive pe următoarele direcții: 

 Funcție hidrologică. 

 Protectia terenurilor si a solurilor 

 Funcție antierozională și edafică. 

 Protectia atmosferei functiile climatice și antipoluante 

Funcţia oxică – constă în capacitatea pădurii de a produce Oxigen.  

Pădurea eliberează circa 1,3 tone oxigen şi consumă aproximativ 1,8 tone bioxid de 

carbon. Pădurea planetară are rolul de purificare a mediului ambiant, deoarece ea reprezintă o 

însemnată parte a fotosintezei. Prin fotosinteză pădurea realizează trei procese 

cu consecinţe economice şi ecologice – produce materie primă fără poluare şi fără consum de 

energie terestră, absoarbe bioxid de carbon şi diferite noxe din biosferă, emană oxigenul 

indispensabil vieţii animale şi umane. Eliberarea de oxigen este o funcţie a pădurii 

indispensabilă vieţii. 

 Funcţia climatică – constă în normalizarea temperaturii, a climei și sporește apariția 

precipitaților corespunzătoare anotimpurilor prezente. 

Funcţia hidrologică – constă în infiltrarea apei în sol şi sporirea izbucnirii izvoarelor 

subterane, hrănind debitul râurilor dar și hrănind plantele cu raportul de apă necesar.  Un sol 

forestier normal poate asigura infiltrarea unei ploi cu un volum de 146 l/mp, respectiv a unui 

volum de apă de 1.460 mc/ha.  

Funcţia antierozională – constă în protejarea solului de precipitațiile violente care ar 

putea afecta solul. Coroana copacilor stopează ciocnirea picăturilor de precipitații, ajungând 

cantitatea necesară și moderată pentru a alimenta solul cu apă.  

Funcţia antipoluantă – filtrează undele radioactive, oprește substanțele poluante. Însă 

atunci când sunt depășite limitile normalului de poluare, pădurea se declară a fi moartă din 
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punct de vedere ecologic. În acel moment ea nu mai produce nimic util pentru natură și treptat 

devine teren radioactiv.  

Funcţia antinivală – asigură stoparea alunecărilor de teren și a avalanșelor în zonele cu 

relief sporit.   

Funcţia mediogenă – ajută la prelucrarea solului și la producerea humnusului, cel mai 

fertil strat al pământului.   

Funcţia bioforă – oferă posibilitatea de viață a mii de viețuitoare, în diferitele lor forme 

de viață: ciuperci, mușchi, plante, animale, insecte etc.    

Funcţia militar-strategică – constă în capacitatea pădurii de delimitare a hotarelor și 

de protejare a pământului din punct de vedere militar.  

Funcţia estetică – oferă un colorit vieții prin multitudinea de forme, aspecte, culori 

prezente. Aduce echilibru și armonie atât pentru viețuitoare cât și pentru noi, oamenii.  

Funcţia sanitar-igienică Pădurea are o capacitate enormă de terapie, este 

un adevărat filtru antibacterian. Frunzele pădurii şi florile plantelor de pădure emană în 

atmosferă substanţe volatile antiseptice – fitoncidele – de ordinul a 5 kg zilnic/ha în cazul 

unei păduri de răşinoase, care distrug microorganismele patogene din atmosferă, inclusiv pe 

cele care generează boli grave, cum ar fi: febra tifoidă, difteria, tuberculoză ş.a. În pădure 

aerul este aproape pur. Pădurea este, totodată, un important factor de reglare şi conservare a 

fondului hidrologic curativ. Contactul omului cu zonele verzi, împădurite exercită 

o influenţă binefăcătoare evidentă asupra întregului organism uman, îndeosebi 

a funcţiilor fiziologice frecvenţa pulsului, micşorarea tensiunii arteriale, temperatură 

etc. Ambianţa forestieră influenţează favorabil psihicul uman şi, implicit, întregul organism. 

Pădurea reprezintă „plămânii verzi‖ ai biosferei.  

Funcţia antifonică – constă în capacitatea pădurii de atenuare a zgomotului. Efectele 

nocive ale zgomotului afectează o mare parte a populaţiei, mai ales în zonele urbane. Ele sunt 

directe şi indirecte (secundare). Zgomotul afectează auzul, duce la modificări electro-

encefalografice, perturbă ritmul cardiac, circulaţia periferică, contractă organele interne, 

generează tulburări de somn etc. Prevenirea şi combaterea zgomotului sunt de 

mare importanţă pentrusănătateaomului şi calitatea vieţii. În această acțiune, vegetația 

forestieră are roluri majore. 

Funcţia turistică şi recreativă – constă în capacitatea pădurii de deconectare, recreere, 

refacere şi stimulare a spiritului şi organismului uman. Omul doreşte şi vine în contact cu 

natură şi frumosul şi prin intermediul pădurii. În acest scop, se cer create categoriile de păduri 

cu caracter turistic şi de recreere: păduri parc (în apropierea sau în zona centerelor populate), 

păduri de agrement pentru sfârşit de săptămână, păduri de interes turistic şi sportiv (în special 

în zonele de deal şi munte) cu caracter de permanenţă.   

Funcţia de protecţie – constă în apărarea obiectivelor construite (infrastructurale, 

industriale, civile) şi a aşezărilor umane. În zonele de câmpie, de exemplu, perdelele forestiere 

de protecţie sunt adevărate scuturi de apărare a căilor de transport, obiectivelor 

economice şi aşezărilor umane, în momente de manifestare a intemperiilor şi catastrofelor 

naturale (inundaţii, avalanşe, spulberări şi depuneri de zăpadă), precum şi de protecţie în 

perioadele când se modifică factorii climatici (temperaturi înalte).   

Funcţia cinegetică – constă în oferirea 

de condiţii pentru apariţia, creşterea, înmulţirea şi vânarea animalelor şi păsărilor sălbatice.   

Funcţia educativă, ştiinţifică şi de păstrare a monumentelor naturii – constă în 

capacitatea pădurii de a fi sursă de cercetare, cunoaştere şi dezvoltare a ştiinţei, mijloc 

de educaţie, cultură şi civilizaţie umană, factor de conservare a diversităţii peisagistice, 

ecologice şi biologice.   

Funcţia economică – constă în capacitatea pădurii de a asigura resursă principală de 

masă lemnoasă din diferite specii forestiere şi resursele secundare ale mediului forestier – 
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vânat, fructe, flori, plante medicinale, iarbă, frunze, ciuperci, coajă, răşină, răchită etc., care 

servesc la dezvoltarea economiei şi asigurarea necesităţilor de consum ale populaţiei. Lemnul 

este folosit pentru producerea a peste 5.000 de bunuri economice cu caracter durabil sau 

pentru utilităţi curente. Lemnul este utilizat în construcţiile civile şi industriale, 

în construcţiile de nave marine şi aeriene, în producţia mobilei, în realizarea unor instrumente 

muzicale şi profesionale, placaje, parchete, paneluri, plăci fibro-lemnoase, în construcţia de 

autovehicule şi material rulant, în exploatările miniere, în industria celulozei şi hârtiei, în 

producerea medicamentelor, a unor uleiuri, iar o parte a masei lemnoase exploatate (lemnul 

cu calităţi improprii pentru transformare în produse cu valoare înaltă – crăcile, coajă 

etc.) serveşte pentru producerea energiei, încălzitul locuinţelor, prepararea hranei umane 

etc.  Pădurea are valoare economică inestimabilă. Valoarea economică a pădurii 

este diferenţiată în cadrul diferitelor ţări ale lumii, în funcţie de gradul de dezvoltare a 

economiei, de educaţia şi cultură umană, de strategia şi politică de perspectivă 

îndelungată şi continuă de formare, protejare, conservare, exploatare şi utilizare superioară a 

resurselor naturale. 

Concluzii 

Pădurea reprezintă o componentă fundamentală a biodiversităţii naturii, o resursă şi o 

condiţie esenţială a existenţei şi progresului umanităţii. Pădurea este un preţios tezaur viu al 

Planetei Terra, un ecosistem care asigură protecţia şi unele condiţii globale vitale ale 

umanităţii. Încă din antichitate a fost recunoscută plurifuncţionalitatea pădurii în cadrul 

mediului natural şi economico-social. Pădurea are valoare economică inestimabilă.  

Valoarea economică a pădurii este în funcţie de gradul de dezvoltare a economiei, de 

educaţia şi cultura umană, de strategia şi politica de perspectivă îndelungată şi continuă de 

formare, protejare, conservare, exploatare şi utilizare superioară a resurselor principale şi 

secundare ale pădurii. 
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SURSE DE POLUARE A APELOR 

 

Bertea Andrei, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Mgheru,,  

Avramescu Adelina, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Mgheru,,  

Șerban Cristina, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Mgheru,, 

 
Abstract: Water pollution is a real threat to our survival. Changing the quality of natural waters by the 

presence of foreign components, called pollutants, which occur as a result of human activity and which cause, by 

their nature, the concentration in which they are found and the time they act, harmful effects on human health 

and the environment. Wastewater is the main source of permanent pollution. Organized pollution sources are 

represented by wastewater resulting from the use of water by communities for various purposes, collected 

through sewage systems. Unorganized sources of pollution are represented by: rainwater, solid waste of all 

kinds, various inappropriate uses. 
 

Keywords: pollution, wells, wastewater, monitoring 

 

 Planeta noastră este alcătuită în principal din apă. Ecosistemele acvatice acoperă mai 

mult de două treimi din suprafața Pământului. Și toată viața de pe Pământ așa cum o știm se 

bazează pe apă pentru a supraviețui. Cu toate acestea, poluarea apei este o amenințare foarte 

reală pentru supraviețuirea noastră. Este considerat de majoritatea savanților și politicienilor 

cel mai mare risc pentru sănătate din lume, amenințând nu numai oamenii, ci și nenumăratele 

alte plante și animale care se bazează pe apă pentru a trăi. 

  Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor 

componente  străine, numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului şi care provoacă, prin 

natura lor, prin  concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive 

asupra sănătăţii, creează disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului, 

esenţiale vieţii.  Modificare a compoziției sau a calității apei este rezultatul activităților umane 

sau a unor procese naturale, astfel încât aceasta devine mai puțin adecvată utilizărilor sale. 

Poluarea apei poate fi caracterizată după natura substanțelor poluante:  

 fizică (datorată apelor termice), 

 chimică (ca rezultat al deversării reziduurilor petroliere, fenolilor, detergenților, 

pesticidelor, substanțelor cancerigene sau a altor substanțe chimice specifice diverselor 

industrii),  

 biologică (rezultată de contaminarea cu bacterii patogene, drojdii patogene, protozoare 

patogene, viermii paraziți, enterovirusurile, organisme coliforme, bacterii saprofite, fungii, 

algele, crustaceii etc.) și radioactivă. 

 

Principalele surse de poluare  

1. Surse de poluare naturale. Sursele naturale de poluare ale apelor provoacă modificări 

importante ale caracteristicilor calitative ale apelor, influențând negativ folosirea lor. 

Termenul de poluare a apei se refera la pătrunderea în apele naturale a unor cantități de 

substanțe străine, care fac apele respective improprii folosirii. Sursele de poluare accidentală 

naturale sunt în general rare, ele datorându‐se în special unor fenomene cu caracter geologic. 

Principalele condiții în care se produce poluarea naturală a apelor sunt :  

  trecerea apelor prin zone cu roci solubile (zăcăminte de sare, de sulfați) sau radioactive 

   trecerea apelor de suprafață prin zone cu fenomene de eroziune a solului . 

 2. Surse de poluare artificială. Apele uzate constituie principala sursă de poluare 

permanentă. După proveniența lor, există următoarele categorii de ape uzate: o ape uzate 

orăşeneşti, care reprezintă un amestec de ape menajere şi industriale, provenite de la 
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gospodăriile centrelor populate, precum şi de la diferitele unități industriale; o ape uzate 

industriale, rezultate din apele folosite în procesul tehnologic industrial 

 

 

Sursele de poluare organizate sunt reprezentate de apele uzate rezultate din utilizarea de 

către colectivităţi a apei în diferite scopuri, colectate prin sisteme de canalizare. Principalele 

surse de poluare organizate sunt: 

 apele uzate menajere, care rezultă din utilizarea apei în locuinţe, instituţii publice, 

băi, spălătorii, spitale, şcoli, hoteluri, unităţi comerciale şi de alimentaţie publică etc. 

 apele uzate industriale, care rezultă din diverse procese de fabricaţie şi care 

constituie cea mai masiva şi nocivă categorie de poluare 

 apele uzate agrozootehnice, care rezultă din utilizarea apei în scopuri agricole 

(irigaţii), alimentarea animalelor şi salubrizarea crescătoriilor de animale. În compoziţia 

acestor ape intră dejecţiile animalelor, produşi de eroziune a solului, îngrăşăminte naturale sau 

sintetice, substante chimice folosite împotriva dăunătorilor agricoli, biostimulatori, agenţi 

infecţioşi specifice animalelor etc. 

Apele uzate afecteaza calitatea apelor de suprafata (receptorul) în care sunt evacuate 

direct proportional cu debitul de apa uzata si cu concentratia poluantilor pe care aceasta le 

contine. Influenta asupra apelor receptorului este cu atat mai mare cu cat debitul/volumul 

receptorului este mai mic. 

Sursele de poluare neorganizate sunt reprezentate de: apele meteorice, reziduurile 

solide de tot felul, diversele utilizări necorespunzătoare etc. Ele au un caracter intermitent, de 

obicei debite reduse şi o compoziţie diverse, producând o culoare difuză, dificil de stabilit şi 

mai ales de stăpânit.  

Principalele materii poluante sunt dizolvate sau se afla in suspensie. Acestea sunt de 

natura anorganica (săruri minerale) sau organică (diverse substanțe organice) și pot să fie 

toxice, inhibitoare pentru procesele naturale, favorizante pentru unele procese natural 

cauzatoare de efecte nedorite pentru apele receptorului în care au fost evacuate (râuri sau 

lacuri). 

          Evacuarea de ape uzate in receptorii naturali poate conduce la degradarea sau 

distrugerea faunei si/sau florei receptorului, la scaderea cantitatii de oxigen dizolvat in apa 

receptorului avand efecte negative asupra organismelor ecosistemului acestuia si/sau asupra 

fenomenului de epurare naturala (autoepurare) care are loc in apa receptorului. Aceasta poate 

favoriza producerea unor efecte negative asupra receptorului si formelor de viata pe care le 

contine (intoxicare, eutrofizare etc.). 

 

Monitorizarea calităţii apelor în judetul Gorj  

Monitorizarea reprezintă un sistem de supraveghere, prognoză, avertizare şi 

intervenţie care are în vedere evaluarea sistematică a dinamicii caracteristicilor calitative ale 

factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi semnificaţiei ecologice a 

Surse 

 de poluare 

Organizate  

Ape uzate 

 menajere 

Ape uzate 

 industriale 

Ape uzate 
agrozootehnice 

Neorganizate  

Ape  

meteorice 

Reziduri  
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acestora, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsuri care se 

impun. În acest scop Agenţia de Protecţia Mediului Gorj efectuează expertize fizico – 

chimice, biologice şi bacteriologice asupra calităţii principalelor cursuri de apă din judeţ. 

Apele de suprafaţă din judeţul Gorj (în secţiunile analizate de către APM) se încadrează în 

marea lor majoritate, conform Ordinului nr. 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind 

obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, în clasa a II-a de 

calitate: Galben, Sohodol, Tismana, Bistriţa, Şuşiţa, Gilort, Motru, Jaleş, Sadu, Jilţ. 

        Calitatea apelor de suprafaţă şi subterane din judeţul Gorj este influenţată de activităţile 

industriale de exploatare şi prelucrare a rezervelor naturale fără respectarea restricţiilor 

ecologice, deşeurile rezultate din diferite activităţi desfăşurate pe teritoriul judeţului având un 

caracter poluant. În prezent se fac numeroase eforturi pentru păstrarea şi îmbunătăţirea 

calităţii apei. Se dezvoltă şi apar numeroase şi variate tehnologii de epurare a apelor uzate 

care, în final, au ca scop protecţia calităţii apelor. Cu toate acestea, măsurile de protecţie a 

apelor se dovedesc, în unele cazuri insuficiente, ele rămânând în urmă faţă de ritmul de 

creştere a impurificării apelor. 

 

Bibliografie: 

1. Ciocan V., Traistă E., Podariu M. (2000), Tratamentul apelor reziduale, Editura 

Universitas – Petroşani. 
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3. Popa R.,(2006), Metode şi procese de depoluare a apelor, Editura Universitaria,  
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5. http://www.apmsj.ro/Infmediu/ 

6. http://www.apmgr.ro/LEGISLATIE/legi/ord%20592-2002.htm 

7. https://ro.wikipedia.org/wiki/Poluarea_apei 

8. https://www.utgjiu.ro/revista/ing/pdf  
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PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNUI DISPOZITIV AUTOMAT 

PENTRU DETERMINAREA CALITĂŢII AERULUI ŞI 
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Alexandru Ionuţ  Ilinca, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 
Abstract: Monitoring and conserving air quality has become one of the most essential activities in many 

industrial and urban areas today. Air quality is negatively affected due to various forms of pollution caused by 

transportation, electricity, fuel consumption, etc. The deposition of harmful gases poses a serious threat to the 

quality of life in smart cities. As air pollution increases, we need to implement effective air quality monitoring 

models, which collect information on the concentration of air pollutants and provide an assessment of air 

pollution in each area. Therefore, air quality assessment and prediction has become an important area of 

research. Air quality is affected by multi-dimensional factors, including location, time and uncertain variables. 

 

Keywords: Air quality assessment, big data analysis, data-based air quality assessment and air quality 

prediction. 

 

Aerul este una dintre cele mai esențiale resurse naturale pentru existența și 

supraviețuirea întregii vieți de pe această planetă. Toate formele de viață, inclusiv plantele și 

animalele, depind de aer pentru supraviețuirea lor de bază. Astfel, toate organismele vii au 

nevoie de o bună calitate a aerului care nu conține gaze dăunătoare pentru a-și continua viața. 

Conform celor mai slabe locuri poluate din lume  două dintre cele mai grave probleme de 

poluare sunt calitatea aerului urban și poluarea aerului interior. Populația în creștere, 

automobilele și industriile sale poluează tot aerul într-un ritm alarmant. Poluarea aerului poate 

provoca efecte asupra sănătății pe termen lung și pe termen scurt. S-a constatat că vârstnicii și 

copiii mici sunt mai afectați de poluarea aerului. Efectele pe termen scurt asupra sănătății 

includ iritarea ochilor, nasului și gâtului, durerile de cap, reacțiile alergice și infecțiile 

respiratorii superioare. Unele efecte pe termen lung asupra sănătății sunt cancerul pulmonar, 

afectarea creierului, afectarea ficatului, rinichii leziuni, boli de inimă și boli respiratorii. De 

asemenea, contribuie la epuizarea stratului de ozon, care protejează Pământul de razele UV 

ale soarelui. Un alt efect negativ al poluării aerului este formarea ploii acide, care dăunează 

copacilor, solurilor, râurilor și faunei sălbatice. Unele dintre celelalte efecte ale poluării 

aerului asupra mediului sunt ceața, eutrofizarea și schimbările climatice globale. Prin urmare, 

poluarea aerului este una dintre cele mai alarmante preocupări pentru noi astăzi. Abordând 

această îngrijorare, în ultimele decenii, mulți cercetători au petrecut mult timp în studierea și 

dezvoltarea diferitelor modele și metode în analiza și evaluarea calității aerului.Evaluarea 

calității aerului a fost efectuată utilizând abordări convenționale în toți acești ani. Aceste 

abordări implică colectarea manuală și evaluarea datelor brute. 

Odată cu progresul în tehnologie și cercetare, au fost propuse alternative la metodele 

tradiționale care utilizează abordări de big-data și învățare automată. În ultima perioadă, mulți 

cercetători au dezvoltat sau folosit modele de analiză a datelor mari și modele bazate pe 

învățarea automată pentru a efectua evaluarea calității aerului pentru a obține o mai bună 

precizie în evaluare. Evaluarea calității aerului este o modalitate importantă de a monitoriza și 

controla poluarea aerului.Caracteristicile alimentării cu aer afectează adecvarea sa pentru o 

utilizare specifică. Câțiva poluanți atmosferici, numiți poluanți atmosferici critici, sunt 
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frecvenți în toată România. Acești poluanți pot dăuna sănătății, dăunează mediului și pot 

provoca daune materiale. 

Pentru determinarea concentrației poluanților din aer, a teritoriului expus poluării, 

precum și a evoluției în timp a fenomenului, trebuie cunoscuți toți factorii care concură la 

realizarea unui anumit nivel de poluare, respectiv: emisiile poluante, factorii geografici, 

climaterici, și urbanistici. 

Emisiile poluante provin din diverse surse, a căror cunoaștere permite stabilirea tipului 

poluanților, naturii acestora, volumului în care aceștia sunt eliminați în atmosferă, precum și 

punctele în care aceștia sunt eliminați.Poluanții emiși de autovehicule și de sistemele de 

încălzire a locuințelor sunt răspândiți pe întreaga suprafață a localităților. Sursele industriale 

de poluare sunt grupate pe o arie mai mare sau mai mică, în funcție de potențialul lor poluant. 

Emisiile pot fi determinate între unul din următoarele moduri: prin măsurare, prin 

calcul, pe baza experienței, pe baza datelor livrate de furnizor. Emisiile, ce sunt evacuate în 

atmosferă, pot fi determinate prin calcule: de exemplu, bioxidul de carbon pus în libertate de 

o instalație de ardere poate fi calculat în funcție de conținutul de sulf al combustibilului, care 

va fi convertit în dioxidul de sulf în timpul arderii; se pot calcula emisiile de solvenți organici 

dacă se cunoaște conținutul de solvent din produsele respective; de obicei nu se pot calcula 

emisiile de praf, fiind necesară determinare a acestora prin măsurători. Măsurătorile de emisii 

se clasifică în două categorii distincte: măsurători continue care se fac cu echipamente de 

măsurare specializate în înregistrarea permanentă a conținutului de poluanți ai emisiei; 

măsurători ale actorii care se realizează ocazional. Măsurătorile continue sunt preferate celor 

aleatorii, deoarece se obține un set complet de informații cu privire la emisiile de poluanți. 

Aceste sisteme de măsurare sunt folosite cu precădere în fabricile mari și măsoară în mod 

deosebit emisiile de substanțe periculoase. 

Determinarea nivelului de poluare a aerului ridică, din punct de vedere metodologic, 

trei probleme: stabilirea metodelor de determinare, fixarea punctelor de recoltare și a 

frecvenței optime de efectuare a recoltărilor. 

Probele de aer se pot recolta folosind una din metodele indicate mai jos în funcție de 

posibilitățile de recoltare, de proprietățile poluantului ce urmează a fi determinat și de 

concentrația lui în aer astfel: recoltarea în flacoane închise, recoltarea prin aspirație, 

recoltarea prin sedimentare  

Exemplu: recoltarea în flacoane închise se practică pentru substanțe care se găsesc în 

concentrație mare în aer, deoarece prin acest procedeu nu se poate realiza o concentrare a 

poluantului. De asemenea nu se pot obține decât probe de scurtă durată, fapt care limitează 

folosirea acestei metode.  

Vasele de recoltare sunt din sticlă sau material plastic cu capacitate de 1-5 litri și care 

se închid ermetic cu dop de cauciuc sau pipete mari din sticlă numite tonometre de 200 - 500 

ml, deschise la ambele capete și care se pot închide cu robinete sau tuburi de cauciuc 

prevăzute cu cleme 

Se folosesc trei modalități de recoltare a aerului cu ajutorul flacoanelor: recoltarea 

prin golire: flacoanele spălate bine sunt umplute cu apă distilată până la dop și transportate la 

locul de recoltare. Aici se scurge complet apa și aerul de analizat umple vasul de recoltare 

care apoi se închid ermetic. Acest procedeu nu poate fi folosit pentru recoltarea substanțelor 

solubile în apă. Recoltarea prin înlocuirea aerului : flaconul bine spălat și uscat se adaptează 

la un sistem de aspirație și se recoltează un volum de aer de circa 10 ori mai mare decât 

capacitatea vasului de recoltare. În felul acesta ne - am asigurat că întreaga cantitate de aer din 

vas a fost înlocuită cu aerul care trebuie analizat. Recoltarea cu ajutorul vidului: se scoate 

aerul din vas până s -a atins vidul maxmi, adică manometrul nu mai scade și se notează 

presiunea reziduală din vas cu ―p‖ exprimate în milimetri coloană de Hg și apoi se astupă 

vasul bine. La locul de recoltare, vasul se deschide și datorită diferenței de presiune, se umple 
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imediat cu aerul se trebuie recoltat. Se măsoară presiunea atmosferică în momentul și se 

notează cu ―B‖. Pentru calcularea volumului real de aer recoltat se aplică următoarea formulă 

: 

 

  
  (   )

 
 

V –volumul de aer recoltat 

    capacitatea vasului în care s-a făcut recoltarea 

B – presiunea barometrului în momentul umplerii vasului 

   - presiunea reziduală din vas 

 Ținând cont de riscurile privitoare la poluarea aerului care decurg îndeosebi din 

procesul rapid de industrializare și urbanizare, protecția aerului din localități este reglementată 

prin acte legislative de mare importanță.Măsurile de protecție a aerului cu prin măsuri tehnice 

privitoare la reducerea emisiilor: utilizarea proceselor tehnologice puțin poluante, 

introducerea sistemelor de epurare a emisiilor, evacuarea gazelor la înălțime pentru a favoriza 

dispersia și diluția, folosirea unui sistem de combustie cu randament mare, utilizarea unor 

combustibili puțin poluanți, folosirea unor motoare de ardere internă cât mai puțin poluante și 

reglarea corectă a acestora pentru reducerea poluanților emiși. 

 Între întreprinderile industriale care poluează atmosfera și zonele protejate se 

realizează zone de protecție sanitară, a căror dimensiuni se stabilesc în funcție de concentrația 

poluanților în aer, care nu trebuie să depășească concentrațiile maxime permise. 

Odată cu avansarea infrastructurilor, a tehnologiilor de date mari și a tehnicilor de 

învățare automată, monitorizarea și evaluarea calității aerului în timp real sunt de dorit pentru 

viitoarele orașe inteligente. 

 

Realizarea dispozitivului de apreciere a calității aerului 

Dispozitivul va trebui să aprecieze calitatea aerului dintr-o încăpere și să afișeze aceste 

informații pe un monitor. 

Pentru a realiza un dispozitiv de determinare a calității aerului  avem nevoie de: 

-o placă Arduino uno; 

-senzor analogic MQ135 este senzibil la NH3, NOx, alcool, benzen, fum, CO2 la o 

concentrație de la 10 până la 10.000 ppm. Este utilizat în echipamentele de control al calității 

aerului pentru clădiri și birouri; 

-o placă breadboard MB-102; 

-fire Dupont  10cm și 20cm; 

-calculator; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea dispozitivului  

Senzorul de sunet conține 4 pini, din care v-om conecta 3 prin intermediul unor fire Dupont la 

Arduino după cum urmează: 
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-GND – se va conecta la unul din porturile GND ale plăcii Arduino 

-VCC -  se va conecta la portul 5V al plăcii Arduino 

- A0 – se va conecta la portul analogic A0 al plăcii Arduino 

 

Codul sursă 

Pentru scrierea codului și rularea acestuia a fost folosită aplicația Arduino. 

int sensorValue; 

void setup(){  

Serial.begin(9600);                             

 } 

void loop(){ 

sensorValue = analogRead(0);        

Serial.print("AirQua="); 

Serial.print(sensorValue, DEC);                

Serial.println(" PPM"); 

delay(1000);   

} 
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PROIECTAREA ȘI REALIZAREA UNUI DISPOZITIV AUTOMAT 

PENTRU DETERMINAREA PRESIUNII, TEMPERATURII ȘI A 

UMIDITĂȚII DIN AER 

 
Merfu Ana-Maria Bianca, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

Pasăre Elena-Bianca, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

Dugaia Bianca,  Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 
Abstract: In the context of current technological development, measurements are an indispensable field of 

technical-scientific activity. Energy transfers, as well as information transfers, are made mainly on the basis of 

electromagnetic quantities, which is why the accurate measurement of these quantities is absolutely necessary 

for the normal conduct of those processes. 

Keywords: Active surface, thermistors, advection, turbulence, mlibar 

          1. Ce este temperatura? 

Temperatura este o mărime fizică a unui sistem care exprimă cantitativ proprietatea de 

mai cald sau mai rece a sistemului respectiv. Astfel, materialul cu o temperatură mai ridicată 

este mai cald, iar cel cu o temperatură joasă mai rece. Temperatura este un parametru care 

caracterizează viteza cu care se mișcă atomii ce alcătuiesc o substanță. În cazul încălzirii unui 

corp viteza poate crește până la o anumită limită. Oamenii de știință afirmă că la o 

temperatură extrem de scăzută, numită zero absolut, atomii sau moleculele și-ar înceta 

mișcarea complet, dar atingerea acestei valori nu este posibilă prin mijloace termodinamice.  

Temperatura solului constituie unul din factorii care exercită o influență puternică 

asupra diferitelor procese și fenomene care au loc în sol. Cea mai mare parte a energiei solare 

este recepționată de suprafața Pământului, unde se transformă în căldură. Această căldură este 

reținută de sol, contribuind la încălzirea acestuia, iar  solul reflectă (cedează) căldura 

acumulată mediului atmosferic înconjurător, constituind principala sursă de încălzire a 

straturilor de aer aflate deasupra sa. Cunoașterea temperaturii solului este extrem de 

importantă în planificarea și  eșalonarea lucrărilor agricole și mai ales în fixarea timpului 

optim pentru însămânțări. 

 

            2. Ce este presiunea? 

          Presiunea în  fizică și tehnică este o mărime fizică derivată scalară, definită prin 

raportul dintre forță și unitatea de suprafață, forța fiind aplicată în direcție perpendiculară pe 

suprafața considerată. De regulă, este reprezentat prin una din simbolurile P, p, (mai rar, prin 

H sau h). Presiunea relativă este diferența de presiune față de presiunea atmosferică. Presiunea 

atmosferică se măsoară cu instrumente numite barometre. La stațiile meteorologice sunt 

utilizate curent două tipuri de : barometrul cu mercur și barometrul metalic aneroid. 

Barometrul cu mercur este format din: tubul barometric, rezervorul cu mercur 1, scara 

barometrică 2 și termometrul propriu al barometrului (termometrul alipit) 3. Scara barometru- 

lui este prevăzută cu un vernier 4, cu ajutorul căruia se poate aprecia zecimea sau chiar 

sutimea de milimetru. El este astfel gradat, încât la n diviziuni ale sale corespund n— 1 

diviziuni pe scara barometrică mare. 

 

            3.Ce este umiditatea? 

Umiditatea este pur și simplu concentrația de vapori de apă prezenți în aer, în timp ce 

umiditatea relativă măsoară cantitatea de apă în așteptare în raport cu cantitatea maximă de 

vapori de apă pe care o poate reține. De exemplu, atunci când umiditatea exterioară atinge 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atom
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tehnic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83rime_fizic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%83rime_scalar%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/For%C8%9B%C4%83_(fizic%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suprafa%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Perpendicularitate
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100%, aerul nu mai poate reține umezeală și începe să plouă. La temperaturi mai calde, 

atmosfera poate reține mai mulți vapori de apă, astfel încât, de obicei, creșterea încălzirii într-

o cameră va cauza căderea umidității relative. Cu toate acestea, există mulți factori diferiți 

care determină variația acestor valori.  

Uscarea rufelor, un vas de fierbere sau o baie fierbinte sunt toate susceptibile  de a 

determina creșterea nivelului de umiditate, în timp ce aerisirea corectă a unei camere va 

determina scăderea nivelurilor, chiar dacă, în general, răcorește aerul. Aerul atmosferic 

conține, de cele mai multe ori, și vapori de apă. Vaporii de apă din atmosferă nu pot fi 

observați cu ochiul liber, dar existența lor se poate constata, observând-se produsele de 

condensare din atmosferă sau de pe sol, cum sunt: ceața, bruma, roua, norii etc. Sursa 

principală care duce la îmbogățirea atmosferei cu vapori de apă este procesul de evaporare al 

suprafețelor întinse de apă (mări și oceane), care ocupă aproximativ 71%din suprafața 

globului. De asemenea, evaporarea care are loc suprafața lacurilor, râurilor, pe solul umed cât 

și a vaporilor proveniți din transpirația plantelor contribuie la umezirea aerului atmosferic. 

Cauzele principale care mijlocesc pătrunderea vaporilor de apă în păturile superioare ale 

atmosferei sunt convecția și turbulența aerului, factori ce contribuie la amestecul vertical al 

diferitelor 'mase de aer. Un rol determinant în difuzarea vaporilor de apă în atmosferă îl au 

vânturile, care transportă pe orizontală, la mare distanță mari cantități de vapori de apă.    

 

Dispozitiv pentru determinarea temperaturii și umidității dintr-o încăpere  

Dispozitivul va trebui să determine temperatura și umiditatea dintr-o încăpere și să 

afișeze aceste informații pe un monitor. 

Pentru a realiza un dispozitiv de determinare a temperaturii și presiunii avem nevoie de: 
-o placă Arduino uno 
-senzor digital DHT11 
-o placă breadboard MB-102 
-fire Dupont  10cm și 20cm 
-calculator 

 

 
  
            
               
  
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elementele componente ale dispozitivului 

 

 Realizarea dispozitivului 

Senzorul de sunet conține 4 pini, din care se vor conecta 3 prin intermediul unor fire 

Dupont la Arduino după cum urmează: 
-GND – se va conecta la unul din porturile GND ale plăcii Arduino 
-VCC - se va conecta la portul 5V al plăcii Arduino 
- A0 – se va conecta la portul analogic A0 al plăcii Arduino 

  Senzorul are următoarele caracteristici: 
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Gama de detectare a umidității: 20 - 90% HR 
Precizie de măsurare a umidității: ± 5% HR 
Gama de măsurare a temperaturii: 0 - 60 ° C 
Precizia măsurării temperaturii: ± 2 ° C 
Tensiunea de alimentare: 5 V 
 Unde HR – umiditate relativă; 
  

Codul sursă 

Pentru scrierea codului și rularea acestuia a fost folosită aplicația Arduino. 
#include <dht11.h> 
#define DHT11PIN 4 
dht11 DHT11; 
void setup() 
{ 
 Serial.begin(9600); } 
void loop() 
{ 
 Serial.println(); 
 int chk = DHT11.read(DHT11PIN); 
 Serial.print("Humidity (%): "); 
 Serial.println((float)DHT11.humidity, 2); 
 Serial.print("Temperature (C): "); 
 Serial.println((float)DHT11.temperature, 2); 
 delay(2000); 
} 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE  

COVID 19 

 

Stîngaciu Gabriel Valentin, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

Dur Bianca Maria, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 

Abstract: Un stil de viață sănătos trebuie să fie bazat pe următoarele aspecte: o alimentație sănătoasă și 

echilibrată, activități fizice, echilibru emoțional, odihnă, hidratarea corespunzătoare și abandonarea 

obiceiurilor nesănătoase. Obiceiurile alimentare și modificarea stilului de viață pot amenința sănătatea 

oamenilor, de aceea menținerea unei stări corecte de nutriție este importantă, mai ales într-o perioadă în care 

sistemul imunitar trebuie să fie puternic, pentru a putea combate efectele infecțiilor virale și în special efectele 

infecției cu SARS-CoV-2. 

Cuvinte cheie: alimentație, sănătoasă, echilibrată, activități fizice, echilibru emoțional, odihnă, hidratarea 

corespunzătoare, abandonarea obiceiurilor nesănătoase, sistemul imunitar, infecției, SARS-CoV-2. 

Specialiștii din Organizația Mondială a Sănătății au elaborat un ghid cu un set de 

recomandări privind alimentația populației, pentru a menține o stare de nutriție adecvată în 

perioada pandemiei, în care se recomandă populației să cumpere în special alimentele 

corespunzătoare unei diete sănătoase, alimente bogate în nutrienți valoroși (de exemplu, 

legume și fructe proaspete variate), să evite pe cât posibil alimentele rafinate (grăsimile 

hidrogenate, zahărul, alcoolul), să se hidrateze corespunzător, iar dimensiunile porțiilor 

alimentare să fie corespunzătoare necesarului energetic al organismului. 

O bună hidratare este esențială pentru funcționarea în condiții optime a organismului și 

pentru eliminarea toxinelor. OMS recomandă, de asemenea, să se mențină un nivel crescut de 

hidratare printr- un consum zilnic de apă în cantități suficiente și evitarea consumului unor 

cantități mari de cafea, ceai verde sau negru și de băuturi răcoritoare și cofeinizate, deoarece 

acestea pot duce la deshidratarea organismului și pot afecta calitatea somnului. Apa este 

esențială pentru viață, deoarece transportă în sânge nutrienții, reglează temperatura corpului și 

purifică organismul. 

În ceea ce privește alcoolul, se recomandă evitarea sau limitarea la minimum a 

consumului, deoarece acesta produce dependență și slăbește sistemul imunitar. Consumul de 

alcool – în special consumul excesiv – afectează capacitatea corpului de a face față bolilor 

infecțioase, inclusiv infecției cu SARS-CoV-2. Consumul de alcool poate accentua 

simptomele depresiei, anxietății, fricii și panicii, simptome care se pot intensifica în timpul 

izolării și carantinei. Se recomandă evitarea alcoolului în general, dar mai ales în izolare, 

pentru că acesta afectează starea mentală și luarea deciziilor la timp. OMS atrage atenția că în 

niciun caz nu trebuie să se consume băuturi alcoolice ca măsură preventivă sau de tratament 

împotriva infecției cu SARS-CoV-2. 

OMS recomandă limitarea aportului total de grăsimi saturate, prin reducerea 

consumului de carne grasă, unt, margarină, produse lactate grase, slănină și untură, prin 

evitarea prăjelilor și prin consumarea alimentelor bogate în grăsimi nesaturate, precum pește, 

nuci sau alune. Etichetele nutriționale de pe ambalajele produselor trebuie citite cu atenție, 

pentru a evita consumul crescut de alimente care conțin uleiuri parțial hidrogenate (grăsimi 

trans). Se recomandă evitarea consumului de alimentele procesate și prăjite. 

 Până în prezent nu există dovezi că virusurile care determină boli respiratorii se pot 

transmite prin alimente sau ambalaje alimentare contaminate. Autoritatea Europeană pentru 
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Siguranța Alimentelor (EFSA) precizează că nu există nicio dovadă care să ateste că 

produsele alimentare reprezintă un risc pentru sănătatea publică în ceea ce privește infecția cu 

SARS-CoV-2. Principalul mod de transmitere a virusului este de la o persoană la alta, este 

prin stropii respiratori pe care persoanele infectate îi răspândesc când strănută, tușesc sau 

expiră. 

Cercetările efectuate de specialiști pentru a evalua supraviețuirea virusului SARS-CoV-

2 pe suprafețe diferite și ambalaje au raportat că virusul poate rămâne viabil până la 72 de ore 

pe materialele plastice și oțel inoxidabil, până la 4 ore pe cupru și până la 24 de ore pe carton. 

Aceste cercetări au fost realizate în condiții de laborator (temperatură și umiditate relativă în 

mediu controlat) și trebuie interpretate cu prudență într-un mediu de viață real. Rezultatele 

cercetărilor au dus la concluzia că nu există nicio dovadă că ambalajele contaminate, care au 

fost expuse la diferite condiții de mediu și temperatură, transmit infecția. Cu toate acestea, 

este obligatoriu ca industria alimentară să consolideze măsurile de igienă personală și să ofere 

o instruire actualizată cu privire la principiile de igienă a alimentelor pentru a elimina sau 

reduce riscul ca suprafețele alimentelor și materialele de ambalare a acestora să fie 

contaminate cu virusul de la angajații din unitățile de alimentație publică.  

Persoanele care manipulează ambalaje, inclusiv consumatorii, ar trebui să respecte 

îndrumările autorităților de sănătate publică referitoare la bunele practici de igienă, inclusiv 

spălarea regulată și eficientă a mâinilor. 

În primul rând, spălarea riguroasă a mâinilor cu săpun și apă caldă înainte și după 

cumpărături este deosebit de importantă. Este la fel de important să se aplice reguli stricte de 

igienă în bucătărie. Suprafețele frigiderului și ale bucătăriei, ustensilele de bucătărie (cuțite, 

farfurii etc.) trebuie curățate periodic. 

 Depozitarea alimentelor și a mâncării să se realizeze astfel încât orice contact între 

alimentele consumate crude și alimentele gătite să fie evitat.  

Ambalajul exterior, înainte de depozitare (învelișul de carton în cazul în care există un 

pachet de plastic în interior), este recomandat să se îndepărteze păstrând în același timp 

evidența informațiilor-cheie, cum ar fi data expirării sau cea recomandată pentru consum.  

Fructele și legumele trebuie spălate sistematic cu apă curată, mai ales în cazul în care 

acestea nu vor fi fierte sau gătite (virusul SARS-CoV-2 nu supraviețuiește la gătit). 

 

 Recomandări pentru o alimentație sănătoasă 

1. Mențineți aportul de fructe și legume 

Cumpărarea, depozitarea și prepararea legumelor proaspete pot fi tot atâtea provocări pe 

durata izolării, mai ales când părinților li se recomandă să limiteze ieșirile din casă. Dar, 

oricând este posibil, este important să le asigurați copiilor o dietă care să conțină fructe și 

legume din abundență. 

Nu irosiți nicio șansă de a folosi produse alimentare proaspete. Așa cum fructele și 

legumele pot fi consumate proaspete, la fel de bine pot fi congelate, după caz, și vor reține 

majoritatea substanțelor hrănitoare și aromelor. Folosirea legumelor proaspete pentru a găti 

porții mari de supă, tocănițe sau alte feluri de mâncare le va prelungi valabilitatea și va oferi 

opțiuni alimentare pentru mai multe zile. Și unele feluri de mâncare gătită pot fi congelate și 

apoi reîncălzite rapid pentru consum. 

2. Alegeți variantele de alimente deshidratate sau sub formă de conservă atunci când 

produsele proaspete nu sunt disponibile 

Produsele proaspete sunt aproape întotdeauna cea mai bună opțiune, dar când nu sunt 

disponibile, puteți apela la multe alternative sănătoase cu depozitare și preparare ușoare. 

Conservele de fasole boabe și mazăre, care oferă substanțe nutritive din abundență, pot 

fi depozitate timp de luni și chiar ani și pot fi gătite în multe feluri. Peștele gras conservat, 

precum sardinele, macroul sau somonul, este bogat în proteine, acizi grași Omega-3 și multe 
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vitamine și minerale. Conservele de pește pot se pot consuma reci în sandvișuri, salate sau 

paste, dar și calde, dacă sunt integrate într-un fel de mâncare. 

Legumele conservate, precum tomatele, tind să rețină o cantitate mai redusă de vitamine 

spre deosebire de legumele proaspete, dar sunt o variantă de rezervă foarte bună atunci când 

nu sunt disponibile în forma proaspătă sau congelată.  

Legumele uscate precum fasolea boabe, leguminoasele și gramineele precum lintea, 

mazărea spartă, cușcuș sau quinoa sunt, de asemenea, hrănitoare, neperisabile și gustoase, 

accesibile și sățioase. Boabele presate de ovăz cu lapte sau apă sunt o opțiune excelentă 

pentru micul dejun și pot fi combinate cu iaurt, bucăți de fructe sau stafide.  

3. Faceți stocuri de gustări hrănitoare 

Deseori copiii au nevoie de una-două gustări pe zi pentru a rămâne în formă. În loc de 

gustările dulci sau sărate, optați pentru variante mai sănătoase precum nucile, brânza, iaurtul 

(preferabil neîndulcit), bucăți de fructe proaspete sau deshidratate, ouă fierte sau alte opțiuni 

sănătoase, disponibile local. Aceste alimente sunt hrănitoare, mai sățioase și contribuie la 

adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase pe termen lung.  

4. Limitați consumul de alimente procesate  

Deși folosirea produselor proaspete nu este întotdeauna posibilă, încercați să limitați 

cantitatea de alimente înalt procesate din coșul dumneavoastră de cumpărături. De cele mai 

multe ori produsele semipreparate, gustările și deserturile preambalate au un conținut ridicat 

de grăsimi saturate, zaharuri și sare.  

Dacă totuși optați pentru alimente procesate, verificați eticheta și încercați să alegeți 

variantele mai sănătoase cu conținut scăzut de astfel de substanțe. De asemenea, încercați să 

evitați băuturile îndulcite, în favoarea unor cantități mari de apă.  

O metodă excelentă de a da aromă apei este adăugarea unor fructe sau legume precum 

felii de lămâie, castravete sau fructe de pădure. 

5. Fiți atenți la dimensiunile porțiilor 

 Când stați acasă o perioada mai îndelungată cu activități limitate, monotone, există 

riscul de alimentație în exces, inclusiv cu produse nesănătoase. Respectați regimul obișnuit de 

alimentație: 3 mese principale, la aceeași oră, în cantități moderate. Nu serviți porții 

suplimentare de mâncare și nu puneți mâncarea în exces pe masă pentru a nu va ispiti să 

mâncați mai mult. Încercați să vă stabiliți un mod normal de alimentare și să evitați mai multe 

feluri de gustări la masa, în special, din cele ambalate și procesate. 

6. Optați pentru alimentele bogate în fibre 

 Fibrele contribuie la un sistem digestiv sănătos și oferă o senzație prelungită de 

saturație, ceea ce ajută la prevenirea alimentației în exces. Pentru a asigura un aport adecvat 

de fibre, includeți în meniul zilnic alimente integrale, legume și fructe proaspete sau 

congelate, ovăzul, pastele și produsele de panificație din făină integrală, orezul integral, 

cerealele fără adausuri de zahăr și aditivi, etc. 

7. Limitați aportul de sare 

 Fiți precauți la consumul alimentelor procesate, conservate, a semifabricatelor 

congelate. Aceste alimente conțin cantități sporite de sare. Organizația Mondială a Sănătății 

recomandă consumul sub 5 g de sare pe zi din toate sursele (sare de masa, adăugată la gătit 

sau în timpul mesei, dar și sare care se conține în alimentele cumpărate). Acordați prioritate 

alimentelor cu conținut redus de sare. Dacă ați ales să consumați produse conservate procurate 

de la magazin (legume, pește carne etc.) – citiți cu atenție eticheta și alegeți produsul cu 

conținut redus de sare și conservanți, după posibilitate clătiți conținutul pentru a spăla 

surplusul de sare. Evitați să adăugați sare în preparatele gătite și nu țineți solnița pe masă. Ca 

să micșorați necesitatea de sare și să îmbunătățiți gustul, adăugați ierburi proaspete sau uscate 

pentru un plus de aromă.  



22 
 

Evitați consumul excesiv de adaosuri de tip ketchup, maioneza sau sosuri preparate 

industrial – acestea conțin în jur de 0.3 g de sare dar și 4g zahar în fiecare linguriță! 

Cumpărați și folosiți la gătit doar sare iodată. Iodul din sare acoperă necesitățile 

nutriționale zilnice atât pentru adulți, cât și pentru copii. 

8. Limitați aportul de zahăr 

 Reduceți la minimum consumul de alimente ultra-procesate și zaharoase (de ex. 

biscuiți, musli, cereale zaharoase, prăjituri, băuturi carbogazoase, sucuri de fructe din 

concentrate etc.). Limitați aportul de zahăr: se recomandă de consumat nu mai mult de 5 

lingurițe de zahăr rase sau 25 g pe zi. Înlocuiți dulciurile cu fructe proaspete sau congelate. 

Verificați etichetele produselor alimentare ca să cunoașteți cantitatea de zahar utilizată pentru 

a evita procurarea produselor cu un conținut sporit de zahăr.  

Se recomandă limitarea cantității sau evitarea adăugării zahărului, în alimentația 

copiilor și în băuturile consumate de ei (ceai, cafea). 

9. Limitați aportul de grăsimi, îndeosebi, de grăsimi trans (hidrogenate) 

OMS recomandă ca doar 30% din consumul total de energie să provină din grăsimi, și 

în acest context, se recomandă: 

 alegerea metodelor de gătit care nu necesită utilizarea grăsimilor sau în cantități 

reduse, cum ar fi: pregătirea la aburi, coacerea, fiertul, prepararea la grătar; 

 evitați pe cât e posibil consumul de produse cu conținut de grăsimi trans, citiți 

etichetele nutriționale pentru a vă asigura că uleiurile hidrogenate nu sunt enumerate în 

ingrediente și evitați alimente procesate și prăjite;  

 reduceți consumul de grăsimi saturate: limitați carnea roșie și grasă, scoateți excesul 

de grăsime și pielea de pe carnea de pasăre etc.; 

 folosiți cantități mici, doar 3-4 lingurițe de uleiuri vegetale pe zi, pentru prepararea 

alimentelor și în calitate de dressing-uri pentru salate; 

 optați pentru grăsimi nesaturate (sănătoase), bogate în Omega 3 - din pește, uleiuri 

vegetale, semințe, nuci, ouă etc. 

10. Hidratați-vă regulat! 

O hidratare bună este crucială pentru o sănătate optimă. Consumați minim 1,5 – 2 litri 

de apă pe zi. Apa potabilă sigură este cea mai sănătoasă opțiune pentru hidratare. Evitați 

băuturile îndulcite pentru a reduce aportul de zahăr și excesul de calorii. Pentru ai da un plus 

de gust și savoare băuturii preferate, se pot adăuga proaspete sau congelate, ierburi aromatice 

(mentă, lavandă sau rozmarin): fructe de pădure sau felii de citrice. Evitați să consumați în 

cantități mari cafeaua, ceaiul tare, băuturile îndulcite și cofeinizate - acestea pot duce la 

deshidratare și pot afecta negativ somnul. 

11. Evitați consumul de alcool 

Alcoolul slăbește imunitatea, astfel se reduce capacitatea organismului de a face față 

infecțiilor, inclusiv cu COVID – 19. De asemenea, contribuie la creșterea simptomelor de 

depresie, anxietate, a fricii și panicii - simptome care se pot intensifica în timpul autoizolării. 

Se recomandă evitarea alcoolului în general, dar mai cu seamă, atunci când suntem în 

carantină, deoarece fiind substanță psihoactivă, alcoolul afectează capacitatea de luare a 

deciziilor, te face mai vulnerabil la riscuri cum ar fi: traume, răni, violență. 

12. Faceți din gătit și ora mesei un obicei important al familiei 

Gătitul și luarea mesei împreună cu familia sunt ocazii extraordinare de a cultiva 

obiceiuri sănătoase, de a întări relațiile familiale și de a vă simți bine împreună. Ori de câte ori 

puteți, implicați copiii în pregătirea mesei; copiii mici pot ajuta la spălarea vaselor și sortarea 

alimentelor, iar copiii de vârste mai mari pot realiza sarcini mai complexe și pot așeza masa.  

În măsura posibilităților încercați să respectați orele de masă ale familiei. O astfel de 

structură și rutină poate contribui la reducerea anxietății copiilor în aceste situații stresante. 

Principiile cheie de siguranță a alimentelor includ:  
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 spălarea mâinilor – spălați-vă bine mâinile cu săpun și apă cel puțin 20 de secunde 

înainte de a pregăti orice fel de mâncare. Asigurați-vă că și copiii dumneavoastră vă urmează 

exemplul; 

 spălarea bucătăriei și ustensilelor cu apa calda sau fierbinte; 

 separarea produselor crude de mâncarea gătită, în special carnea crudă si peștele de 

produsele proaspete, gătite, sau preparatele pentru alimentația copiilor mici; folosiți tocătoare 

separate pentru carne și pește nepreparate; 

 spălarea minuțioasă a legumelor și fructelor; 

 prepararea termică adecvată a preparatelor, în special a cărnii – temperatura la gătit  

mai mare de 70˚C minim 30 minute la fiecare jumate kilogram de carne. păstrarea alimentelor 

la temperaturi sigure – verificați ca temperatura în frigider să fie între 2
°
 și 6˚C; 

 utilizarea apei potabile din surse sigure pentru băut și prepararea bucatelor. Dacă nu 

sunteți sigur de calitatea apei, fierbeți apa (clocotind) cel puțin 10 min și lăsați să se răcească, 

după care o puteți consuma. 
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https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/recomand%C4%83ri-de-alimenta%C8%9Bie-simple-accesibile-%C8%99i-s%C4%83n%C4%83toase-pe-durata-pandemiei-de-covid-19
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/recomand%C4%83ri-de-alimenta%C8%9Bie-simple-accesibile-%C8%99i-s%C4%83n%C4%83toase-pe-durata-pandemiei-de-covid-19
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FALSIFICĂRILE MIERII 

 
Chivulescu Anastasia, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

  
Abstract: În lucrarea de față sunt prezentate tipurile de miere și  o serie de procedee de falsificare ale mierii, 

metode de determinare ale acestora și destinația mierii falsificate. 

 

Cuvinte cheie: miere,  falsificare, metodă de analiză  

                    

Mierea (din latină: melem înseamnă „albină‖) este un produs apicol obţinut prin 

transformarea şi prelucrarea nectarului sau manei de către albine şi depozitat în celulele 

fagurilor pentru a constitui hrana populaţiei din stup. Obţinerea mierii este scopul principal al 

apiculturii din prezent şi din trecut. Conform statisticilor, producţia anuală mondială anuală de 

miere este de aproximativ 1,4 milioane de tone. 

După origine se clasifică în miere de flori (monofloră sau polifloră) şi mierea de mană 

obţinută prin metabolizarea excrementelor unor insecte (purici şi păduchi de plante). Se 

prezintă sub formă de lichid siropos, transparent, de culoare gălbuie până la galben închis, cu 

însuşiri gustativo-olfactive plăcute. Însuşirile senzoriale şi compoziţia chimică depind de 

origine dar mai ales de specia de plante de unde a fost culeasă, 

Normele oficiale din ţara noastră reglementează valorificarea mierii pe trei clase de 

calitate: calitate superioară; calitatea I-a; calitatea a II-a. 

La calitatea superioară se încadrează numai mierea monofloră, de salcâm şi mierea de 

mană 

Celelalte sorturi se încadrează la calitatea I, iar atunci când prezintă defecte 

neeliminatorii şi calitatea a II-a. 

Autenticitatea şi calitatea mierii de albine se apreciează prin analiză senzorială, fizico-

chimică şi microscopică. 

Examenul organoleptic constă din aprecierea culorii, mirosului, gustului, consistenţei şi 

aspectului. 

- Culoarea se examinează prin aprecierea vizuală la lumina zilei, pe un fond alb, aunei 

probe de miere introdusă într-o eprubetă de sticlă incoloră, cu diametrul de 10 mm; 

- Mirosul şi gustul se apreciează prin mirosirea şi degustarea probei. La mierea 

monofloră se indică flora predominantă. Mirosul şi gustul se exprimă în plăcut, dulce, 

caracteristic mierii de albine, slab aromatic. Se urmăresc şi se indică eventualele particularităţi 

gustative (acrişor, amărui, astringent, alcoolic şi altele); 

- Consistenţa se apreciează după modul de curgere al mierii de pe o lopăţică de lemn. Ea 

poate fi uniformă, fluidă, vâscoasă, cu diferite aspecte de cristalizare. La mierea cristalizată se 

apreciează şi se indică şi caracterul cristalelor (fine, unctuase, nisipoase, grosolane); 

- Aspectul se apreciează după gradul de transparenţă pe care îl prezintă o probă de miere 

introdusă într-o eprubetă de sticlă incoloră şi examinată la lumina directă a zilei; 

- Puritatea se apreciează o dată cu culoarea, apreciind prezenţa unor fragmente de 

cadavre de albine, de ceruri etc. 

Analiza fizico-chimică urmăreşte dozarea unor componente de bază, dar mai ales 

depistarea eventualelor falsificări.  

Umiditatea, care trebuie sa fie de maximum 20% se determină fie prin metoda directă 

prin uscare la etuvă, fie indirectă prin aflarea substanţei uscate pe cale refractometrică (Apă% 

= 100 – substanţă uscată). 

Aciditatea se determină în mod obişnuit prin neutralizarea acidităţii din 10 g de miere 

(dizolvată în 40-50 ml apă călduţă la 30-50°C) cu o soluţie de NaOH 0,1 N în prezenţa 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_produse_apicole
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nectar&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Man%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Albin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fagure&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Stup&action=edit&redlink=1
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fenolftaleinei. Se exprimă prin numărul de ml de NaOH 0,1N folosiţi la titrare şi este de 

maxim 4° la cea florală si de 5° la cea de mană (de pădure). 

 

Caracteristici Miere de flori Miere de mană 

Apă (% max.) 

Densitate relativă la 20°C (min), Kg/   

Cenuşă (%max.) 

Aciditate,     NaOH soluţie 0,1 Nla 100 g 

miere (max.) 

Zahăr inverit (%) 

Zaharoză (%max.) 

Substanţe nezaharoase (%) 

Proteine (%) 

Indice amilazic (min.) 

20 

1,417 

0,35 

 

4 

70-80 

5 

1,5-5 

0,2-0,3 

10,9 

20 

1,417 

0,80 

 

5 

60-70 

10 

4-12 

0,3-0,5 

10,9 

 

Diferenţierea mierii de nectar de cea de mană 

Testul cu alcool etilic 

Într-o eprubetă cu dop rodat se dizolvă 1 g. miere într-un ml. de apă distilată, se adaugă 

10 ml. alcool etilic 96° şi se agită bine; în cazul prezenţei mierii de mană, soluţia se tulbură şi, 

după un timp se depune un sediment pe fundul eprubetei. Dacă conţinutul de mană este redus, 

atunci amestecul  doar se închide la culoare, fără a se depune sediment. 

Testul cu apă de var 

Într-o eprubetă se dizolvă 1 g miere într-un ml. apă distilată, se adaugă 2 ml. apă de var 

(proaspăt stins) şi se încălzeşte la flacără până la fierbere. În cazul mierii de mană, amestecul 

se închide la culoare şi se depune un sediment pe fundul eprubetei. 

Falsificările mierii 
Mierea de albine este un aliment care poate fi uşor falsificat cu diverse produse ca: sirop 

de zahăr, zahăr invertit, glucoză, sirop de amidon, făină, griş, cretă, rumeguş etc. 

Substanţele străine se pot decela prin dizolvarea mierii în apă; în timp ce aceasta se 

dizolvă, impurităţiile se depun pe fundul eprubetei sau se ridică la suprafaţă. Determinarea 

zaharozei constituie un indicator preţios în aprecierea calităţii mierii. Astfel, mierea de nectar 

conţine cca. 5% zaharoză; mierea de mană până la 10%; în mierea de hrănite cu sirop de zahăr 

conţinutul în zaharoză ajunge până la 25%. La mierea falsificată cu zahăr, conţinutul în 

zaharoză se situează între 10-54% (în medie 28%). 

-Falsificarea mierii cu sirop de zahăr se poate decela prin adăugarea la soluţia apoasă 

de miere a unei soluţii de azotat de argint; în cazul mierii falsificate se obţine un sediment alb.   

- Falsificarea cu sirop de zahăr invertit este decelată, în general, prin identificarea 

hidroximetilfurfurolului care se formează în timpul hidrolizei acide. 

- Falsificarea mierii cu făină, amidon, gris, dextrine, poate fi decelată prin adăugarea la 

soluţia apoasă (10% în apă distilată) a 1 – 2 picături soluţie lugol; apariţia unei coloraţii 

albastre indică o reacţie pozitivă. 

- Falsificarea cu cretă se evidenţiează adăugând într-o eprubetă la soluţia apoasă de 

miere, câteva picături de acid clorhidric sau aceti; apariţia efervescenţei indică reacţia 

pozitivă. 

-Falsificarea prin adaos de apă este tipul de falsificare mai rar întâlnit, iar atunci când 

se practică, se realizează în momentul valorificării mierii. Aceasta datorită faptului că prin 

adăugarea de apă se depăşeşte pragul minim de 20 % umiditate, ceea ce creează condiţii 

pentru instalarea timpurie a proceselor fermentative, deci pentru alterarea mierii. Acest tip de 

falsificare se decelează relativ uşor dacă se ţine cont de următoarele aspecte: 
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-din punct de vedere organoleptic reţine atenţia consistenţa fluidă, subţire, cu aspect 

apos; 

-din punct de vedere fizico-chimic, conţinutul de apă depăşeşte valoarea maximală de 

20%, aceasta fiind direct proporţional cu cantitatea de apă. 

-Falsificarea prin adaos de gelatină. Prin adăugarea de gelatină este posibil să se 

realizeze corectarea consistenţei, dar nu corectează în mod semnificativ conţinutul de apă. 

Drept urmare, ca şi în cazul precedent, mierea este susceptibilă de fermentaţie timpurie (care 

se poate preveni prin adăugarea substanţelor conservante). Acest tip de falsificare se 

decelează astfel: 

-din punct de vedere organoleptic are aspect slab opalescent, consistenţă filantă la 

temperatura camerei sau gelatinoasă la temperatură scăzută, gust uşor fad; 

- din punct de vedere fizico-chimic, apa depăşeşte valoarea maximală, conţinutul de 

zahăr invertit este sub limita minimală, valoarea indicelui diastazic se situează la nivelul 

limitei minimale sau chiar sub această limită. 

-Falisificarea prin adaos de albuş de ou. Este asemănătoare cu falsificarea realizată prin 

adaos de gelatină, atât în ceea ce priveşte scopul urmărit cât şi din punct de vedere al 

caracterelor organoleptice şi fizico-chimice. 

-Falsificarea prin adaos de melasă. Melasa constituie un agent de falsificare deoarece 

imită foarte bine mierea de mană. Din punct de vedere organoleptic această falsificare este 

greu de decelat. 

Dacă se doreşte identificarea florilor din care s-a obţinut mierea, aceasta se poate face 

prin examinarea la microscop a granulelor de polen existente în miere. Granulele de polen au 

o structură caracteristică, în funcţie de planta de la care provin. 

 

Destinaţia  mierii falsificate 

Mierea falsificată prin adaos de apă sau adaos de apă şi de alte substanţe folosite pentru 

corectarea consistenţei (amidon, gelatină, albuş de ou ), chiar dacă prezintă caractere 

organoleptice acceptabile nu poate fi folosită ca atare în scopuri alimentare, dar poate fi 

utilizată ca materie primă pentru prepararea băuturilor alcoolice sau a oţetului. 

Mierea falsificată cu sirop de zahăr, zahăr invertit artificial, cu glucoză industrială şi 

mierea albinelor hrănite cu zahărul, în cazul când prezintă caractere organoleptice şi fizico-

chimice acceptabile, poate fi folosită în scopuri alimentare ca substanţă edulcolorată, deci ca 

înlocuitor al zahărului alimentar. În acest caz, preţul de valorificare va fi inferior preţului 

zahărului, deoarece trebuie făcută corecţia pentru umiditate. Mierea falsificată cu melasă nu 

poate fi valorificată decât pentru hrana animalelor. 

În toate cazurile în care se constată falsificarea mierii de albine în afara sechestrării 

produsului şi stabilirea destinaţiei conform celor de mai sus, medicul veterinar are obligaţia de 

a sancţiona aceste fraude conform legilor în vigoare. 
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FALSIFICĂRI ALE VINURILOR  

 
Romanescu Ramona Valentina,  Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖  

 
Abstract: În lucrarea de față sunt prezentate o serie de procedee de falsificare a vinului și modalități de 

determinare ale acestora; corelațiile între diferiți indici fizico-chimici ai vinurilor 

 

Cuvinte cheie: falsificare, diagramă, corelație  

 
 Ca în oricare industrie, şi în industria vinicolă cunoaşterea materiei prime este absolut 

necesară, întrucât numai aşa ea poate fi folosită în modul cel mai avantajos. Ramura de ştiinţă 

care se ocupă cu studiul strugurelui, privindu-l ca materie primă pentru transformarea lui într-

un produs oarecare, este desemnată sub numele de uvologie. 

Vinul este un lichid, de culoare roşie sau  albă, care este obţinut exclusiv din struguri. 

Falsificările în industria vinului sunt frecvente şi cea mai utilizată  este aceea de a pune 

apă în vin, deoarece aşa se poate înmulţi cantitatea. Alte falsificări care sunt  practicate de 

mulţi sunt adăugarea de conservanţi pentru ca vinurile să aibă o culoare frumoasă și să fie 

limpede. De asemenea, există metode de falsificare prin alcoolizare, glicerinare, neutralizarea 

acidităţii fixe. Dată fiind gama sortimentală foarte mare a vinurilor şi variaţiile mari ale 

compoziţiei chimice şi ale însuşirilor senzoriale  cauzate de influenţa factorilor biologici, 

climatici şi tehnologici, vinurile au făcut de multă vreme obiectul unor falsificări, contrafaceri 

şi a altor manopere frauduloase. Dacă la început falsificările erau simple şi constau cum am 

precizat mai sus, doar în diluarea cu apă, azi s-au diversificat, devenind din ce în ce mai 

anevoios de identificat. 

Determinarile analitice ale unor indici fizico-chimici ai vinurilor cum sunt densitatea, 

concentraţia alcoololică, aciditatea, extractul, conţinutul de glicerină, cenuşă,ş.a., pot furniza 

informaţii privind autenticitatea vinurilor şi depistarea unor eventuale falsificări, însă nu sunt 

suficiente, mai ales atunci când acestea modifică mai multe caracteristici.   

Întrucât vinurile naturale se caracterizează printr-un anumit echilibru între 

componentele sale, între ele s-au putut stabili corelaţii ce se pot exprima sub formă de indici, 

numiţi indici oenologici, diagrame şi nomograme. Deşi acestea pot avea valori diferite pentru 

vinuri provenite din diverse podgorii şi nu întotdeauna corespund rigorii matematicii, 

utilizarea lor contribuie la stabilirea cu destulă precizie a autenticităţii vinurilor şi depistarea 

unor eventuale fraude. 

O contribuţie însemnată la stabilirea autenticităţii vinurilor româneşti au avut-o studiile 

efectuate de către chimistul român Ghimicescu Gheorghe, care analizând un număr mare de 

vinuri româneşti a adaptat corelaţiile existente, a stabilit altele noi şi le-a interpretat cu 

ajutorul unor diagrame şi nomograme originale. 

Corelaţia dintre concentraţia alcoolică şi aciditate 

Datele analitice au relevant că între gradul alcoholic şi aciditatea vinurilor există o 

corelație neliniară după care, fiecărui grad alcoolic volumetric îi corespunde o aciditate fixă 

minimă, care variază în sens invers cu aceasta, iar suma lor are valoare minimă, care creşte 

neliniar odată cu creşterea concenraţiei alcoolice.  

Raportul alcoolului (% vol)/aciditatea fixă (g/l) are valoare maximă care creşte de 

asemenea neliniar, odată cu mărirea concentraţiei alcoolice. 

Cuantificarea acestor corelaţii se face prin calcularea unor indici mai importanţi, aceştia 

sunt: 

   Suma Gauntier: 

A(% vol.) + Aciditatea totala (g/l) cu valori cuprinse între 13-17 
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  Suma Balarez: 

A(% vol.) + Aciditatea fixă (g/l) ce oscileaza între 11-17 

  Raportul Halphen: 

Aciditatea totală (g/l)/ A (% vol.) cu valori cuprinse între 0,2 – 0,8 

Cercetările analitice fectuate de către Ghimicescu au relevat că valoarea acestor indici 

reflectă mai bine corelaţia dintre componente când în calcul se ia în considerare conţinutul de 

alcool exprimat în unităţi de masă (g%), iar aciditatea totală este înlocuită cu aciditatea fixă, 

întrucât s-a constatat că în acest fel se stabileşte o corelaţie aproape liniară şi constantă. 

  Pentru vinurile româneşti aceşti indici au următoarele valori: 

 Suma alcool (g%) + aciditate fixă (g/l): 11,5 – 16,5 cu o medie de 13,5; 

 Raportul alcool (g%) pe aciditatea fixă (g/l): 1,5 – 5,0 cu o medie de 2,5. 

Autorul a elaborat şi o serie de diagrame şi nomograme care ne permit cu destulă 

precizie, să evaluăm naturaleţea unui vin sau să descoperim eventualele fraude. 

Corelaţia dintre conţinutul de alcool şi aciditate, este determinată prin intermediul 

diagramelor, din care, în funcţie de poziţia punctului de intersecţie, se poate aprecia 

autenticitatea vinului sau eventuala lui falsificare. 

În cazul în care punctul de intersecţie se situează deasupra limitei superioare, vinurile 

sunt suspecte de a fi suferit următoarele falsificări: alcoolizarea, mărirea acidităţii fixe 

singular sau asociată cu alcoolizarea şi diluarea. 

În cazul în care frauda s-a datorat fie diluării simultan cu alcoolizarea, fie neutralizării 

acidităţii fixe. Când intersecţia este situată sub limită, falsificarea s-a datorat: diluării, diluării 

concomitente cu alcoolizarea sau neutralizarea acidităţii fixe, în primul caz și măririi acidităţii 

fixe simultan cu alcoolizarea sau măririi acidităţii fixe simultan cu alcoolizarea şi diluarea în 

cazul al doilea. 

Corelaţia dintre alcool şi extract 

Această corelaţie se poate exprima prin raportul dintre alcoolul total (g/l) şi extractul 

redus (g/l), numit raportul R. 

Alcoolul total este format din alcoolul efectiv (dobândit) şi alcoolul potenţial şi se 

calculează cu relaţia: 

          alcool total (g/l) = alcool efectiv (g/l) + zahăr total (g/l) *0,45 

Conţinutul de extract redus creşte odată cu mărirea concentraţiei alcoolice. 

Valoarea alcoolului alcool/extract variază în limite restrânse, diferind  la vinurile albe 

față de vinurile roşii.           

Valoarea medie în limita unei concentraţii alcoolice cuprinse între 8,5 – 15% vol este de 

4,3 pentru vinurile albe şi 3,6 pentru vinurile roşii având, ca limite superioare 5,5 respectiv 

4,5. Depăşirea acestor valori indică falsificarea vinului prin adaos de alcool. 

Pentru aflarea cantității de alcool adăugat se folosesc nomogramele. 

Gradul minim de alcoolizare (g% alcool adăugat) se obţine prin prelungirea dreptei care 

uneşte punctul corespunzător gradului alcoolic găsit la analiza de pe scara II cu punctul 

corespunzător extractului redus de pe scara IIIs, până întâlneşte scara I. Când se utilizeaza 

scara IIIm se obţine gradul maxim de alcoolizare. 

Interdependenţa dintre alcool şi extractul vinurilor se poate exprima şi prin calculul 

raportului Roos sau după Ghimicescu (Ross modificat), conform relaţiilor: 

 

Raportul Ross: 

   
             (    )                ă(   )

           (   )
            (   )
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Raportul Ghimicescu: 

   
             (  )             ă(   )

           (   )

            (   )

      

Valoarea raportului Ross modificat variază în limite mici de la o podgorie la alta şi este 

cuprins între 2,5 – 4,5, pentru vinurile albe şi între 3,0 – 5,5 pentru cele roşii. 

Când conţinutul de alcool se exprimă volumetric valoarea raportului Ross este   2,4 

pentru vinurile albe şi    3,1 pentru vinurile roşii. 

Corelaţia dintre concentraţia alcoolică şi glicerol 

Între glicerol şi concentraţia alcoolică efectivă a vinului există o corelaţie liniară, 

cantitatea de glicerol crescând odată cu mărirea concentraţiei alcoolice. 

În mod normal glicerolul reprezinta 6,5% până la 10% din masa alcoolului etilic. 

Neîncadrarea între aceste limite presupune o intervenţie frauduloasă prin alcoolizare sau 

glicerinare. 

Vinurile dulci, la acelaşi grad alcoolic cu vinurile seci, au un conţinut mai mare în 

glicerol, diferenţa diminuându+se pe măsura creşterii gradului alcoolic pentru ca la 13,5%g, 

să nu mai existe. 

Valoarea raportului:  
        (

 

 
)   

             (  )
  pentru vinurile româneşti oscilează în limite 

cuprinse între 5,5 – 13,5 cu o valoare medie de 8,5. 

De asemenea, între glicerol şi raportul 
        (

 

 
)   

             (  )
  există o corelaţie liniară, pentru 

interpretarea acesteia s-a întocmit o diagramă care ne permite depistarea următoarelor fraude: 

alcoolizarea, alcoolizarea simultan cu diluarea şi simultan cu glicerinarea. 

Corelaţia dintre extract şi cenuşă 

Dacă între extractul redus şi cenuşa vinurilor (8 – 10% din extractul redus) nu s-a putut 

stabili o corelaţie directă, între extractul redus şi suma cenuşă (g/l) + extract redus (g/l) s-a 

constatat că există o corelaţie liniară, după care valorile acestei sume cresc odată cu mărirea 

extractului. Aceasta a permis construirea unei diagrame, cu ajutorul căreia se pot depista unele 

fraude prin fosfatarea sau sulfatarea vinurilor. 

Corelaţia dintre cenuşă şi alcalinitatea cenuşii 

Între cenuşă şi alcalinitatea cenuşii există o corelaţie liniară, redată de suma cenuşă (g/l) 

+ alcalinitatea cenuşii. Pe baza acestei corelaţii şi cu ajutorul diagramelor, se pot depista unele 

fraude privind reducerea aciditaţii pin neutralizare. 

  Întrucât în multe cazuri se pot efectua două sau mai multe falsificări simultan, luarea 

în considerare numai a unui indice oenologic nu este satisfăcătoare, de aceea trebuie utilizaţi 

prin coroborare mai mulți dintre ei, căci numai astfel se poate caracteriza un vin şi se pot pune 

în evidenţă diferite intervenţii ilicite la care a fost supus vinul. 

  Cu ajutorul unor nomograme special create se poate determina gradul de neutralizare a 

acidităţii fixe pe baza sumei cenuşă + alcalinitatea cenuşii şi g alcool efectiv + aciditate 

fixă%. 
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SCHIMBĂRILE CLIMATICE- PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A 

OMENIRII 

 
Badea Georgiana, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru‖ 

 Popescu Grațiela-Andreea, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru‖ 

 

 
Abstract: Climate change has already begun to transform the Earth. Globally, the seasons change, temperatures 

rise, as do sea and ocean levels. If we do not act now, climate change will definitely affect the waters and the 

land on which our survival depends. 

 

Keywords: pollution, change, air 

 

 Prin poluarea mediului înconjurător se înțelege ansamblul modificărilor defavorabile pe 

care le suferă calitățile naturale ale mediului sub influența activităților societății omenești. 

Poluarea este de două feluri: 

 Poluare naturală- are importanță secundară în condițiile în care aportul antropic de 

poluanți devine tot mai grav: 

 Erupțiile vulcanice; 

 Eroziunea solului, eoliană sau cauzată de ploi;  

 Reziduurile vegetale și animale;  

 Polenul sau fungiile; 

 Antropică- a apărut odată cu dezvoltarea primelor așezări urbane, pe măsura dezvoltării 

industriei și a  creșterii demografice poluarea a crescut, poluanții înmulțindu-se, apărând 

deșeuri greu biodegradabile, pentru care nu există în natură enzimi capabile să le descompună 

(detergenții, pesticidele). 

Poluarea poate fi de mai multe feluri: 

 Poluarea aerului  

 Poluarea solului  

 Poluarea apei  

 Poluarea fonică  

 

 Poluarea aerului  

 Surse de poluare ale aerului: 

 Surse naturale: 

 Erupțiile vulcanice;  

 Furtunile de praf; 

 Incendiile naturale; 

  Surse antropice: 

  Activitățiile casnice  

 Transporturile  

 Industria 

 Poluare atmosferei are efecte dăunătoare atât asupra mediului înconjurător cât și  asupra 

omului: 

 Oxizii de azot și de sulf au efecte asupra bolnavilor de astm 

 Monoxidul de carbon este otrăvitor  

 Compușii organici volatili cauzează cancer      

 Curenții de aer transportă agenții poluanți   pe tot globul, fapt care determină agravarea 

poluării aerului. 

  Consecințele poluării atmosferice sunt: 
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-Smogul fotochimic este o ceață toxică produsă prin interacțiunea chimică între emisiile 

poluante și radiațiile solare. 

-Efectul de seră este procesul de încălzire a planetei cauzată de radiațiile reflectate da aceasta 

în condițiile prezenței unor gaze cu efect de seră (metan, dioxid de carbon, protoxid de azot, 

hidrofluorocarburi) în atmosferă, o parte semnificativă a radiației va fi reflectată înapoi pe 

suprafață. Acest fenomen a fost descoperit de Joseph Fourier în 1824.  

-Ploile acide distrug culturile, omoară peştii prin otrăvirea locurilor  şi  fărâmițează pietrele. 

Copacii îşi pierd frunzele şi în final mor. 

  Cauza acidifierii precipitaţiilor constǎ în poluarea aerului cu oxizi de sulf şi oxizi de 

azot, gaze ce provin din arderea combustibililor cu sulf şi din intensificare traficului rutier. 

-Stratul de ozon acţioneazǎ ca un protector al Pǎmântului împotriva radiaţiei ultraviolete 

solare prin absorbţia  radiaţiei ultraviolete de tip B, care nu mai ajunge astfel pe Pǎmânt. 

Aceasta înseamnǎ cǎ viaţa tuturor organismelor vii: plante, animale, om nu mai este pusǎ în 

pericol.  Acest proces este natural şi asigurǎ echilibrul atmosferei terestre şi protecţia vieţii pe 

pǎmânt. Ozonul din straturile superioare ale atmosferei este numit şi ozonul bun. Distrugerea 

acestui strat duce la accentuarea efectului de serǎ iar în timp poate duce la dispariţia vieţii pe 

pǎmânt din cauza creşterii temperaturii.  

 Creșterea temperaturii duce la topirea calotelor glaciare. Efectele vor fi devastatoare.  

Temperatura medie globală a crescut, în ultimul secol, cu 0,74°C. Până la sfârșitul secolului 

temperatura globală va crește cu 7,5°C. Un raport din 2007 al Grupului Interguvernamental al 

experților asupra evoluției climatului anunță o creștere a temperaturilor în perioada 1900-

2100, cuprinsă între 1,1 și 6.4°C, făcând ca vestea unei încălziri dramatice a climatului să fie 

văzută drept o adevărată catastrofă 

 Până în  2050 trebuie să reducem radical emisia de dioxid de carbon pentru a preveni o 

schimbare climatica catastrofală. 

Chiar și o creștere a temperaturii globale de ,,numai,, 2°C pentru următorii 10 ani prezintă 

riscuri uriașe pentru sistemele naturale de pe Pământ. Condițiile ostile de viață  vor  obliga 

oamenii să migreze  în căutare de hrană și adăpost. 

 

Bibliografie:   

1.Milea,O., M, (2012). Ecologie şi protecţia mediului. Manual de studiu individual, Editura 

Universitară 

2.https://www.slideshare.net/AnaMaria570/power-point-poluare  

3.https://www.slideshare.net/stefanmoraru/poluarea-21701964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/AnaMaria570/power-point-poluare
https://www.slideshare.net/stefanmoraru/poluarea-21701964


32 
 

IMPORTANȚA BIODIVERSITĂȚII 

Popescu Bianca, Colegiul Tegnic „General Gheorghe Magheru‖ 

Rădoi  Nicoleta Diana, Colegiul Tegnic „General Gheorghe Magheru‖ 

Baldovin Victor Cătălin, Colegiul Tegnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 

Abstract: Humanity is itself a part of biodiversity and our existence in the world would be impossible without it. 

Quality of life, economic competitiveness, labor and security are all based on this natural capital. Biodiversity is 

essential for "ecosystem services", ie the services that nature provides: climate regulation, water and air, soil 

fertility and the production of food, fuel, fiber and medicines. 

 

Keywords: biodiversity, degradation, extinction 

 

Diversitatea biologică este definită ca fiind abundența de entități vii pe Pamânt, 

reprezentată de milioane de plante, animale și microorganisme, genele pe care acestea le 

conțin, complexitatea ecosistemelor pe care le formează în mediul biologic. 

Diversitatea speciilor de pe Terra a crescut continuu de la aparția vieții. Această crestere 

nu a fost constanta, existând perioade cu o rata mare a speciatiei urmate de altele cu schimbari 

minime. In timp geologic s-au produs cinci extinctii în masa. Cea mai mare extinctie a avut 

loc la sfârsitul Permianului, acum 250 milioane ani, când se pare ca au disparut intre 77 - 96% 

din totalul speciilor marine. Este foarte probabil ca extincțiile să fie cauzate de perturbații 

majore (erupții vulcanice pe mari suprafețe sau coliziunea cu un asteroid), care au determinat 

apariția unor schimbări ale mediului cărora multe specii nu le-au făcut față. Au trebuit sa 

treacă 50 de milioane de ani pentru ca numarul mare de familii pierdute în Permian să se 

refacă. Extinctiile ca și speciatiile fac parte mai mult ca sigur din ciclul natural.           

Chiar daca extincțiile sunt un proces natural pierderea speciilor este periculoaăa 

atunci  când rata de extincție este mai mare decât rata speciației. 

Nivelurile la care este si trebuie abordata diversitatea sunt sunt urmatoarele: 

A. Biodiversitatea genetica (intraspecifica) reprezintă variabilitatea genotipurilor și 

genofondului din interiorul populatiilor unei specii, pe întregul său areal de raspândire Omul 

este și un creator de biodiverstiate, nu numai un factor de erodare a acesteia. De-a lungul 

timpului, cel mai adesea prin metode empirice, comunitățile umane au obținut un număr 

impresionant de soiuri tradiționale sau locale, precum și de rase; 

B. Biodiversitatea specifica (interspecifica) cuprinde totalitatea speciilor aflate într-un 

anumit biotop, o anumită regiune, țară ș.a.m.d, privite și prin prisma importanței 

biogeografice, a efectivelor populațiilor și a suprafețelor ocupate de acestea. Mulți autori 

apreciază ca noi cunoaștem aproximativ 13% din biodiversitatea Terrei. Numărul probabil de 

specii pe Glob este de circa 13.600.000, iar numărul de specii descrise de circa 

1.800.000. Dispariția sau extincția speciilor și grupelor de organisme sunt un proces mult 

discutat în ultima jumatate de secol. Caracterul acestui proces este alarmant întrucât, de la o 

rată naturală a extincțiilor de o specie/ 4 ani, s-a ajuns una-doua specii/ zi. Cauzele principale 

constau, în esență, în supraexploatarea speciilor, supraexploatarea și deteriorarea habitatelor și 

în explozia procesului de poluare artificială, cu toate efectele sale asupra organismelor și 

asupra climatului general. 

C. Biodiversitatea   ecologica  (a  ecosistemelor)  privește  mozaicul   realizat  de diversele 

comunități de organisme, integrate într-un anumit biotop, dar și complexul de relații 

funcționale care guvernează ecosistemele prezente. Acest tip de biodiversitate este, în mod 

cert, cel mai puțin studiat, întrucât el nu privește numai tipul de ecosistem și structura sa 

specifică, ci mai ales bogăția și lungimea lanțurilor și rețelelor trofice, modul în care se 

realizează circulația materiei și a energiei, precum și evaluarea capacității de producție și de 
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suport a fiecarui tip de ecosistem în parte. Cauza acestei situații este reprezentată de 

complexitatea unor astfel de cercetari. 

D. Biodiversitatea culturală se consideră că toate practicile, tradițiile și creațiile umane, care 

au ca obiect ori ca bază de inspirație componente ale viului, în toata complexitatea sa. 

În toate regiunile Globului, de-a lungul secolelor, populația umană și-a construit așezări 

și și-a dezvoltat un anumit sistem agro-silvo-pastoral care a ajuns la un anumit echilibru cu 

ambianța ecologica în care se practică. În acelasi timp, s-au consolidat o serie de tradiții 

populare, de ritualuri pagâne sau creștine, multe având ca „actori‖ elemente din mediul 

înconjurator. De la aceste practici s-au dezvoltat si atitudini (protective ori distructive) față de 

ambianța ecologică. Eliminarea acestor practici și tradiții a dus și duce, implicit, la dispariția 

factorilor care au mentinut o anumită specie, un anumit tip de habitat în spatiul comunității 

respective. 

Umanitatea este ea însăşi o parte a biodiversităţii şi existenţa noastră în lume ar fi 

imposibilă fără aceasta. Calitatea vieţii, competitivitatea economică, forţa de muncă şi 

securitatea, toate se bazează pe acest capital natural. Biodiversitatea este esenţială pentru 

„serviciile ecosistemelor‖, adică serviciile pe care le oferă natura: reglarea climei, apa şi aerul, 

fertilitatea solului şi producţia de alimente, combustibil, fibre şi medicamente. Aceasta este 

esenţială pentru menţinerea viabilităţii pe termen lung a agriculturii şi a pescuitului şi stă la 

baza multor procese industriale şi a producţiei de medicamente noi. În Europa, activitatea 

umană a format biodiversitatea încă de pe vremea răspândirii agriculturii şi a creşterii 

animalelor, de acum peste 5 000 de ani. Revoluţiile agricole şi industriale au determinat 

schimbări dramatice şi accelerate în utilizarea terenurilor, intensificarea agriculturii, 

urbanizare şi abandonarea terenurilor. În schimb, acestea au dus la prăbuşirea multor practici 

(de exemplu, metodele agricole tradiţionale) care ajutau la menţinerea peisajelor bogate în 

biodiversitate. 

Biodiversitatea este esenţială pentru „serviciile ecosistemelor‖, adică serviciile pe care 

le oferă natura: reglarea climei, apa şi aerul, fertilitatea solului şi producţia de alimente, 

combustibil, fibre şi medicamente. Conservarea biodiversităţii reprezintă, în perioada actuală, 

una dintre problemele importante la nivel internaţional, însă în ultimul timp, problema 

conservării biodiversităţii, la nivel de ecosisteme, specii, populaţii şi chiar la nivel de gene, 

devine din ce în ce mai acută, din cauza intensificării impactului uman asupra biosferei. În 

acest context, menţinerea biodiversităţii este necesară, nu numai pentru asigurarea vieţii în 

prezent, dar şi pentru generaţiile viitoare, deoarece ea păstrează echilibrul ecologic regional şi 

global, garantează regenerarea resurselor biologice şi menţinerea unei calităţi a mediului 

necesare societăţii. 

În prezent asistăm însă la un declin constant al biodiversității, cu consecințe profunde 

pentru lumea naturală și pentru starea de bine a oamenilor. Principalele cauze ale acestui 

declin sunt modificările aduse habitatelor naturale de către sistemele intensive de producție 

agricolă, de construcții, de carierele de exploatare minieră, de exploatarea excesivă a 

pădurilor, oceanelor, râurilor, lacurilor și solurilor, de speciile alogene invazive, de poluare și, 

într-o măsură din ce în ce mai mare, de schimbările climatice globale. Rolul uriaș pe care îl 

are biodiversitatea în asigurarea durabilității lumii și a vieților noastre face ca declinul ei 

continuu să fie cu atât mai îngrijorător. 

În Europa, activitatea umană a modelat biodiversitatea încă de la răspândirea agriculturii 

și a creșterii animalelor, cu peste 5 000 de ani în urmă. Însă revoluția agricolă și cea 

industrială din ultimii 150 de ani au determinat schimbări dramatice și accelerate în ceea ce 

privește destinația terenurilor, intensificarea agriculturii, urbanizarea și abandonarea 

terenurilor. La rândul lor, aceste schimbări au dus la dispariția multor practici (de exemplu, a 

metodelor agricole tradiționale) care contribuiau la menținerea unor spații naturale bogate în 

biodiversitate. 
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Principalii factori care au indus, în ultimele decenii, modificarea compozitiei şi 

structurii ecologice, respectiv a capacităţii productive şi de suport a biodiversităţii au generat 

dezechilibre şi discontinuităţi care au fost corectate doar parțial. 
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ARME FOLOSITE ÎN CEL DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

 
Andrițoiu Adelina, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 
Abstract: În cel de-al Doilea Război Mondial armele din toate categoriile au cunoscut o dezvoltare fără 

precedent atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ.Fiecare stat participant a încercat să dezvolte cele 

mai bune și performante arme în speranța obținerii victoriei de către soldații săi. Cele două tabere, Axa Roma-

Berlin-Tokyo și Națiunile Unite au investit sume uriașe în cercetare, dovedindu-se astfel concurență în: 

cercetare, industrie, transporturi. 

 

Cuvinte Cheie: război, avion, arme 

 

În domeniu aviatic „Fortăreaţa Zburătoare realizată de SUA este un avion masiv care 

avea nouă mitraliere şi putea căra 1.800 de kilograme de bombe. Capacitatea sa şi 

performanţele au crescut odată cu timpul. Modelele mai târzii puteau căra chiar şi 4.500 de 

kilograme de bombe. A participat în toate treatele de operaţiuni al americanilor şi se estimează 

că, peste Germania B-17 a aruncat 640.000 de tone de explozibil. Mai târziu, după intrarea 

SUA în război cu fortărețele zburătoare a apărut bombardamentul strategic. S-a dezvoltat de 

asemenea tehnica bombardamentului pe timp de noapte. În ultima perioadă a războiului au 

apărut avioanele cu reacție Heinkel He 162, Messerschmitt Me 262, Gloster Meteor și P-80 

Shooting Star. Au apărut și avioane de vânătoare, avion de atac la sol, bombardiere, avioane 

torpiloare, bombardiere în picaj. Hurricane a fost capabil să facă faţă excelentelor avioane ale 

germanilor, fiind responsabil pentru 55% din totalul distrugerilor cauzate forţelor aeriene 

germane. 

 Spitfire a fost responsabil pentru 42% dintre distrugeri. Cu o viteză maximă de 710 

km/oră, putea distruge şi rachetele V-1 dezvoltate de germani la sfârşitul războiului. De aceea 

au fost produse peste 20.000 de mii de aparate, pe o durată de 10 ani (1938-1948 

Tancul este un vehicul blindat de atac cu tracțiune pe șenile, conceput pentru a combate 

forțe inamice folosind focul direct. Un tanc de luptă se caracterizează prin armele și blindajul 

greu, o mare mobilitate care îi permite să traverseze terenuri dificile la viteze relativ mari. 

Tancurile sunt arme care au nevoie de logistică, sunt eficiente și agile pe câmpul de luptă 

modern, atât prin capacitatea de a ataca obiective terestre cât și prin prezența lor ce poate crea 

panică în rândul infanteriei inamice. 

Deși tancurile sunt mașini de atac puternice, ele rareori operează independent în acțiuni 

de atac. De obicei sunt organizate în unități de blindate, în forțe combinate. Fără acest sprijin, 

tancurile, chiar cu blindajul și mobilitatea lor, sunt vulnerabile în fața infanteriei, minelor, 

artileriei și aviației militare. 

Tancurile sunt dezavantajate în teren împădurit și în zone urbane, deoarece în aceste 

condiții capacitatea de foc la mare distanță a vehiculului este limitată, mobilitatea lui devine 

mai mică, iar posibilitatea echipajului de a detecta potențialele pericole este îngrădită. 

 Mitraliera MG 42 este considerată, cea mai bună armă din al Doilea Război Mondial 

datorită calitații, performanţei, fiabilității şi costului. Noua mitralieră grea a devenit rapid 

preferata infanteriei germane, având cadenţă de 1.200 de focuri pe minut. 

Mitraliera MG 34 creată de germani este considerată a fi prima mitralieră de uz general 

din lume, fiind printre cele mai reușite mitraliere din toate timpurile 

La începutul războiului, mulţi strategi navali credeau că tunurile mari ale navelor de 

război vor domina conflictul pe mare. Portavioanele trebuiau să aibă rolul de suport al acestor 

mari nave de război.Strategii s-au înșelat. Un aeroport mobil, care putea duce avioane aproape 

de ţărmurile inamice, a reprezentat un punct forte pentru obținerea unor victorii importante, 
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precum cea de la Midway. USS Enterprise, cea mai decorată navă de război a Statelor Unite 

din al Doilea Război Mondial. 

Bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki au constat în două atacuri 

nucleare implicând aruncarea a două bombe atomice produse de Statele Unite ale Americii, 

asupra a două orașe din Japonia, Hiroshima și Nagasaki, la sfârșitul celui de-al doilea război 

mondial. La momentul lansării celor două bombe atomice – deși războiul din Europa se 

terminase prin capitularea necondiționată a Germaniei – Japonia și Statele Unite ale Americii 

se aflau încă în stare de război. La 6 august 1945 bomba atomică cunoscută ca „Little Boy‖ a 

fost aruncată deasupra orașului Hiroshima, iar trei zile mai târziu, la 9 august 1945, cea de-a 

doua bombă atomică, cunoscută ca „Fat Man‖, a fost detonată deasupra orașului Nagasaki. 
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TULBURĂRI PSIHO-EMOȚIONALE  

 

Pupăză Andrei-Marian, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

Păun Irina-Georgiana, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

Costoiu Nicolae Vasile , Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 

 
Abstract:Viața adultă este cu siguranță dificilă și plină de stres și cel mai probabil fiecare dintre noi dorește să 

redevină adolescent atunci când se uită în urma sa. Însă adolescența nu este nici pe departe atât de banală 

precum pare prin ochii adulților. Ea este o perioadă din ce în ce mai dificilă și aduce cu sine un pachet vast de 

tulburări specifice adolescenței cu care copilul tău riscă să se confrunte, de cele mai multe ori în liniște, fără ca 

tu să poți realiza ce se întâmplă înainte să ajungă într-un moment critic. 

 

Cuvinte cheie: Depresia, Anxietatea, TOC/OCD 

 

Depresia 

Aproximativ 8% dintre copiii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani au avut un episod 

depresiv major în ultimul an, potrivit statisticilor mondiale, ca urmare a problemelor de 

sănătate. Fetele sunt mai predispuse la depresie decât băieții.    

Posibile simptome : 

Acuză dureri precum durerile de cap, de spate, de stomac sau oboseală cronică. 

Dificultăți în a se putea concentra. 

Dificultăți în luarea deciziilor. 

Sentimente de vinovăție exagerate. 

Comportament iresponsabil – uită ce promite, întârzie la școală etc. 

Pierderea apetitului sau mâncatul în exces – fluctuații ale greutății. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Interfața aplicației realizate pentru identificarea simptomelor depresiei 

 

Depresia este de obicei destul de tratabila, însă cu siguranță este vital momentul în care 

adolescentul se prezintă la evaluare.  Principala formă este psihoterapia. Uneori este utilă o 

combinație de terapie și medicație, care poate oferi cea mai bună ușurare a simptomelor. 

Lăsată netratată cu toate acestea, depresia se poate înrăutăți. 

Anxietate 

Aproximativ 8% din adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani suferă de o 

tulburare de anxietate, atestă statisticile de specialitate. Deși anxietatea este foarte tratabilă, 

doar 18% din acei adolescenți primesc tratament. Anxietatea poate afecta grav viața unui 
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adolescent. Adesea interferează cu abilitatea unui adolescent de a socializa și de asemenea, 

poate interfera cu educația acestuia. Cazurile severe de anxietate pot împiedica adolescenții să 

recurgă la metode extreme și în cele din urmă primează dorința de a-și părăsi casa familială. 

Anxietatea vine în mai multe forme. Anxietatea generalizată, de exemplu, poate 

determina un adolescent să se simtă anxios în toate domeniile vieții, dar tulburarea de 

anxietate socială poate face să fie extrem de dificil pentru un adolescent să vorbească în clasă 

sau să participe la evenimente sociale. 

Terapia bazată pe vorbirea liberă este de obicei forma preferată de tratament pentru 

anxietate. Adolescenții pot beneficia de abilitățile de învățare pentru a-și gestiona simptomele 

și pentru a face față temerilor. 

Cu toate acestea, în funcție de severitatea anxietății se va recomanda cel mai bun tip de 

terapie pentru adolescent, cel mai adesea specialiștii recurgând la CBT (terapia cognitiv-

comportamentală), care lucrează strict pe sursa axietății și caută să o elimine. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2. Web site 

realizat. Anxietatea 

 

Tulburarea obsesiv-compulsivă (TOC/ OCD) 

Tulburarea obsesiv-compulsivă (TOC) începe de obicei în adolescență sau la vârsta 

adultă. Este observată la aproximativ 1 din 200 de copii și adolescenți. Ea se caracterizează 

prin obsesii intense și/sau constrângeri recurente care cauzează disconfort sever și interferează 

cu funcționarea optimă zilnică. Obsesiile sunt gânduri recurente și persistente, impulsuri sau 

imagini care sunt nedorite. Acestea provoacă anxietate sau stres marcat.  

Frecvent, ele sunt nerealiste sau iraționale. Nu sunt pur și simplu îngrijorări exagerate 

cu privire la problemele sau preocupările din viața reală. 

Compulsiile sunt comportamente repetitive sau ritualuri. (Ex: cum ar fi spălarea 

mâinilor; păstrarea lucrurilor în ordine; verificarea excesivă a anumitor obiecte sau 

acțiuni).Pot fi si  acte mintale (cum ar fi numărarea, repetarea cuvintelor în tăcere, evitarea). 

În TOC, obsesiile sau compulsiile provoacă anxietate sau suferințe semnificative. 

Interferează cu rutina, funcționarea academică, activitățile sociale sau relațiile normale ale 

copilului. 

Gândurile obsesive pot varia în funcție de vârsta copilului și se pot schimba în timp. Un 

copil mai mic care suferă de TOC ar putea avea gânduri persistente legate de evenimente 

negative pe care le-ar putea suferi el sau chiar un membru al familiei. Ex: un intrus intră pe 

ușă sau pe fereastră și le face rău. Copilul poate verifica în mod obsesiv toate ușile și 

ferestrele din casă după ce părinții lui dorm, în încercarea de a scăpa de anxietate. 

Un copil mai mare sau un adolescent cu TOC ar putea să se teamă că se va îmbolnăvi de 

germeni, HIV sau alimente contaminate. Pentru a face față sentimentelor sale, un copil poate 

dezvolta „ritualuri‖. Uneori obsesia și constrângerea sunt legate. „Mă tem că acest lucru rău 
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se va întâmpla dacă voi opri verificarea sau spălarea mâinilor. Așa că nu pot să mă opresc 

chiar dacă nu are sens‖. Cercetările arată că vorbind de tulburari specifice adolescentei, TOC 

este o tulburare a creierului și tinde să se transmită în familie. Acest lucru nu înseamnă că 

dacă un părinte are tulburarea, copilul o va dezvolta cu certitudine. Studiile recente au arătat 

de asemenea faptul că TOC poate să se dezvolte sau să se înrăutățească după o infecție 

bacteriană streptococică. Un copil poate dezvolta de asemenea TOC fără istoric familial 

anterior. 

Între 16-18 ani, riscul tentativelor de suicid este cel mai ridicat (Lewinsohn, Rohde and 

Seeley, 1996); 

La fiecare tentativă reușită există între 100-200 de tentative de suicid (American 

Association on Suicidology, 2003); 
Între 31% și 50% dintre adolescenții care au o tentativă de suicid au și o a doua 

tentativă. 27% dintre femei și 21% dintre bărbați încearcă o nouă tentativă în mai puțin de 3 

luni după prima încercare. Necesită o intervenție rapidă după prima încercare; 

Adolescenții care prezintă un risc suicidar mare au multiple probleme și se încadrează 

cel puțin într-o tulburare psihică. Cu cât un adolescent are mai multe probleme de 

comportament (violență, tulburarea de conduita, tulburarea de opozitie, comportament sexual 

periculos, etc.) cu atât crește riscul pentru tentativele de suicid (Myler și Tyler 2005); 

Adolescenții se autovătămează fără intenția conștientă de a se sinucide în proporție de 

15% – 18%, rezultă din studiile făcute de Muehlenkamp și Gutierrez, 2004. La fel și la 

studenți, procentul fiind între 12% – 35%; 
Tinerii care se taie, în special cei care o fac în mod repetat, au un risc foarte ridicat de 

suicid (Cooper 2005); 

În 2010 rata de sinucideri în România era de 11,2% de mii de locuitori, fiind sub 

media înregistrată în țările europene (12,3) (conform INML raport anual 2015); 
Există o relație strânsă între amploarea bolilor psihice și creșterea sinuciderilor – 1 din 

4 persoane are o boală psihică, iar în România 2 din 10 oameni au o boală psihică; depresia e 

mai frecventă decât diabetul (conform Organizației Mondiale a Sănătății); 

Rata sinuciderilor la bărbați este de 3 ori mai mare decât la femei, în schimb 

tentativele de sinucidere la femei sunt de circa 3 ori mai multe decât în cazul bărbaților, ne 

informează OMS. 
 

Concluzii 
Vă invităm să luați parte la proiectul nostru,acesta fiind creat cu scopul de a ajuta persoanele 

aflate în situații dificile, sau greu de gestionat și nu au suficientă încredere în cât să discute 

aceste lucruri cu persoanele din jurul lor. Va multumim din suflet pentru ca : 

Sunteți alături de noi în acest proiect 

Aveți încredere în noi și în ideile noastre  

Încercați sa faceti lumea un loc mai bun pas cu pas. 

 

Bibliografie: 
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CREATURI MITOLOGICE 

 
Popescu Aida Nicola, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

Stancioi Razvan Sebastian, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

Frumusanu Bogdan Constantin, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 
Abstract: Creaturile Mitologice sunt ființe de relevanță folclorică cu caracteristici reprezentative ale locului 

din care provin. În plus, aceste figuri sunt protagoniștii unei serii de povești, povești, mituri și legende de natură 

populară. Unele ființe de acest tip combină trăsături animale și umane, cum ar fi centaurii, minotaurii sau 

sirenele. 

 

Cuvinte cheie: creaturi mitologice; vârcolaci; vrăjitoare; vampiri 

 

 

Vârcolacii 

Vârcolacii au populat în mod activ Lumea Nouă în Evul Mediu timpuriu, în perioada în 

care au început invaziile vikingilor în Europa. Multe sate de pe pământ erau foarte populate 

de vârcolaci și trăiau unul lângă celălalt în sate. De asemenea, au trăit alături de oameni, deși, 

pentru a-și proteja oamenii dragi și cei declanșați, lupii s-au asigurat că au acces la mijloace 

naturale de protecție în timpul schimbării lor. Una dintre cele mai notabile locații ale unui sat 

vârcolac a fost în ceea ce este acum Mystic Falls. Sub zonă se afla o serie de tuneluri care 

asigurau protecția oamenilor în timp ce vârcolacii erau "activati" pe luna plină. O regulă clară 

a satului a fost că oamenilor li s-a interzis să se afle în jurul lupilor în timp ce aceștia erau 

transformați pentru propria lor siguranță, deoarece majoritatea vârcolacilor nu sunt capabili  

să se controleze atunci când sunt transformați și ar putea să mutileze sau să omoare cu 

ușurință orice specie de non-vârcolac în vecinătatea lor. 

 

Vampirii 

Vampirii sunt cadavre umane reanimate magic, care sunt locuite de spiritele persoanei 

decedate și care seamănă foarte mult cu omul viu în care erau înainte de transformarea lor. 

Vampirii se hrănesc și supraviețuiesc cu sângele celor vii, de obicei cu cel al oamenilor, și pot 

transforma și alți oameni în mai mulți de felul lor împărțind propriul lor sânge. Vampirii sunt 

una dintre numeroasele specii supranaturale cunoscute care au fost create de vrăjitoare, deși 

prin crearea progeniturilor lor, vampirii originali. 

 

Banshees 
Banshees sunt femei umane speciale care au puterea supranaturală de a simți și de a 

prezice când cineva este pe cale să moară. Drept urmare, acestea sunt considerate purtătoare 

de moarte și sunt adesea denumite „Femeile Plângând‖ datorită faptului că țipă inconștient 

pentru a anunța când a murit cineva, de obicei cele ucise de forțe supranaturale, deși țipătul 

lor poate fi folosit și în alte scopuri. 

Practic nu se știe nimic despre istoria acestora. Ei sunt vestitori ai morții și oriunde ar 

apărea, moartea nu este cu mult în urmă. Legenda spune că o banshee este un demon atras de 

durerea inconsolabilă. Ei caută femei care au murit de inima frântă și le posedă. 

 

Vrajitoare 
Vrăjitoarele sunt ființe supranaturale care se nasc cu puterea de a afecta schimbarea prin 

mijloace magice, cunoscute sub numele de vrăjitorie. În timp ce multe vrăjitoare sunt 

autoproclamate „Păzitorii Balanței‖, se știe că alte vrăjitoare lucrează împotriva Balanței și își 

folosesc puterea pentru câștig personal. 

Originea vrăjitoriei rămâne necunoscută, cu toate acestea, vrăjitoarele există de mai 
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multe secole, transmitându-și cunoștințele și abilitățile prin generații de linii familiale. 

Contrar credinței populare, vrăjitoarele nu își primesc puterile de la demoni și nici nu se 

închină Diavolului. În schimb, vrăjitoarele se consideră „Slujitorii Naturii‖, întrucât își fac 

datoria să mențină echilibrul în interiorul lumii. 

 

Driads 
Se știe foarte puțin despre istoria driadelor. Singura driadă cunoscută susținea că mulți 

dintre ei au trăit într-o dumbrava. Această driadă s-a îndrăgostit de un bărbat pe nume Oliver. 

După ce s-au transformat într-un vampir, astfel încât el și driada să poată trăi împreună pentru 

totdeauna, cei doi și-au făcut planuri de a se întâlni în luminișul în care s-au îndrăgostit. Prin 

circumstanțe necunoscute în întregime, această driadă a fost atacată și s-a trezit într-un 

întuneric nesfârșit. Numind acest loc întunecat Malivore, driada a susținut că ar putea simți 

prezența altora. A fost teoretizat de Alaric Saltzman, aceasta a făcut parte dintr-un eveniment 

care a șters toată memoria mai multor tipuri diferite de creaturi supranaturale, inclusiv 

driadele. 
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CONTRIBUȚIILE  LUMII URBANE LA ROMANIZAREA DACIEI 

Matei-Cernăianu Mario-Albert, Colegiul Tehnic, „General Gheorghe Magheru‖ 

Tudorică Mihai-Fabian, Colegiul Tehnic, „General Gheorghe Magheru‖ 

 
Abstract: Cucerirea Daciei de către romani în anul 106 și transformarea în provincie a vastului Imperiu 

Roman, a marcat începutul unei noi epoci pentru spațiul carpato-dunăreano-pontic. Cele 11 orașe ale Daciei 

Romane, coloniae și municipia, organizate după modelul Romei, au reprezentat focare de romanizare pentru 

întreg spațiul carpato-dunărean, modele de viață romană. Urbanizarea reprezintă un factor important al 

procesului de romanizare care s-a dovedit  ireversibil în spațiul carpato-dunărean 

Cuvinte cheie: urbanizare, coloniși, apeducte, terme, amfiteatre 

Cucerirea Daciei de către romani în anul 106 și transformarea în provincie a vastului 

Imperiu Roman, a marcat  începutul unei noi epoci pentru spațiul carpato-dunăreano-pontic. 

A urmat împletirea strânsă a două civilizații ce au conviețuit, au creat, au realizat progrese 

economice, urbanistice, au dat naștere unei noi populații, daco-romane, ce a stat la baza 

formării poporului român. 

Perioada în care Imperiul Roman a stăpânit o mare parte din regatul condus de Decebal 

(106-271) a reprezentat fundația latinității poporului român. Cucerirea romană nu a 

reprezentat doar dislocarea și deposedarea de pământuri și drepturi a populație dacice sau 

exploatarea aurului de la Alburnus Maior. Romanii încep o organizare nouă, similară celei din 

restul lumii romane, cu schimbări economice, etno-politice, lingvistice și cultural-religioase. 

Stăpânirea romană, cu toate aspectele negative, a reprezentat un progres pentru spațiul 

carpato-dunărean.  

Civilizația romană, urbană prin excelență, și-a pus amprenta și asupra Daciei, a 

determinat o schimbare radicală a tipului de habitat. Orașele au apărut  o dată cu stăpânirea 

romană ca centre politice, administrative, economice, procesul de urbanizare debutează în 

timpul lui Traian și se încheie în perioada Severilor. 

 Aducând confortul civilizației romane, orașele au contribuit la procesul de romanizare. 

Primul oraș roman, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetuza a fost întemeiat la 

inițiativa  guvernatorului D. Terențius Scaurianus în 109-110 (Istoria Românilor, vol II ) 

Ulterior, în timpul domniei împăratului Hadrian au fost întemeiate orașele Drobeta, Napoca, 

Romula. 

 Orașele au fost împărțite în două categorii: municipia și coloniae, fiind organizate după 

modelul Romei. Potrivit lui D. Protase, orașele s-au format pe trei căi: prin dezvoltarea social-

economică a vechilor așezări dacice, prin fondarea de colonii cu populație preponderent 

romană,  prin înfiilnțarea în apropierea castrelor. Ulpia Traiana Sarmizegetuza și Napoca au 

avut caracter strict civil, toate celelalte orașe: Drobeta, Apulum, Tibiscum, Potaissa s-au 

dezvoltat în apropierea castrelor militare. 

Cu excepția Romulei-Malva, orașele din Dacia romană au avut nume dacice. Cercetările 

istorice au demonstrat că orașele romane ale Daciei nu s-au dezvoltat pe vechile așezări 

dacice, ci au preluat doar numele. Unele au avut o dezvoltare rapidă, precum Ulpia Traiana 

Augusta Sarmizegetuza, altele mai lentă: Apullum, Dierna. 

Din punct de vedere geografic orașele nu sunt așezate uniform. Cele mai multe centre 

urbane s-au dezvoltat de-a lungul drumului imperial care pleca de la Dierna și ajungea în 

extremitatea nord-vestică a provinciei: Ulpia Traiana Sarmizegetuza,  Apulum, Potaissa, 

Napoca, Porolissum, Tibiscum. Drobeta și Dierna s-au dezvoltat pe malul Dunării, iar 

Romula-Malva pe cursul inferior al Oltului. Astfel, în procesul de dezvoltare al orașelor 

romane din Dacia un rol important l-au avut cursurile de apă: Dunărea, pentru Drobeta și 

Dierna, Mureșul, pentru Apulum, Oltul, pentru Romula-Malva. În dezvoltarea orașului 

Drobeta, un rol important l-a avut podul construit de Apollodor din Damasc peste Dunăre, 
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orașul devenind un centru comercial și meșteșugăresc renumit, un oraș port. Dezvoltarea 

orașului Ampelum poate fi considerat un caz particular, centrul urban datorându-și 

dezvoltarea datorită extracției aurifere din regiune, aici stabilindu-se sediul administrației 

minelor de aur, tehnicieni și mineri, negustori, meșteșugari, liberți, sclavi imperiali, 

funcționari. 

Dintre toate orașele construite de romani în Dacia, Apulum a fost cel mai mare și 

important centru economic și militar. Dezvoltarea sa s-a datorat prezenței neîntrerupte a 

Legiunii XIII Gemina, dar și poziționării în câmpia fertilă a Mureșului, la întâlnirea drumului 

imperial cu alte drumuri ce duceau la Ampelum sau Alburnus Maior, marile exploatări 

aurifere. Se apeciază că număra peste  35000 de locuitori (Istoria Românilor, vol II. )  cu mult 

peste numărul locuitorilor  Ulpiei Traiana Sarmizegetuza. 

Alte orașe precum Potaissa, cu o evoluție lentă,  și-au datorat dezvoltarea prezenței 

soldațior romani. După 168 Potaissa se va dezvolta rapid datorită prezenței legiunii V 

Macedonica, ajund al treilea oraș după Apulum și Ulpia Traiana Sarmizegetuza ca mărime și 

importanță. 

Planul orașului imită modelul Romei, orașul având conducere și administrație autonomă 

formată numai din cetățeni romani, locuitorii din categoriile inferioare nu participau la viața 

publică și nici la conducerea orașelor. Consiliul municipal ordo-decurionum lua hotărâri în 

domeniul administrației, finanțelor, aprovizionării, cultului religios, organiza spectacole, 

alegea preoții, exercitând astfel conducerea orașului. Aceste activități ale decurionatului nu 

erau plătite, fiind considerate o onoare, decurionii formând o aristocrație municipală. 

Asemenea celorlalte orașe romane și în orașele din Dacia sunt atestați edilii care se îngrijau  

de străzi, piețe, clădirile publice, asigurarea ordinii, aprovizionarea populației. 

Coloniștii veniți din toate colțurile Imperiului Roman  au contribuit la apariția și 

dezvoltarea orașelor.  Stabiliți inițial în interiorul incintei de pământ a unui fost castru de 

legiune, coloniștii vor aveau un aport semnificativ la  dezvoltarea vieții urbane, dar și la 

procesul de romanizare, fiind purtătorii culturii și civilizației romane. Origine etnică a 

coloniștilor este diversă, inscripțiile, tăblițele cerate ilustrează locul de proveniență: Hispania, 

Gallia, Britania, Dalmația, Moesia, nordul Afrcii, Syria, Mesopotamia. Numărul locuitorilor 

care trăiau între zidurile orașului este diferit de la un oraș la altul, de la o epocă la alta. Se 

apreciază că în Napoca ar fi fost la început 2000-3000 de locuitori, iar în perioada Severilor 

trebuie să fi atins circa 10 000 de oameni. Ulpia Traiana Sarmizegetusa ar fi avut la început 

tot circa 2000 de locuitori, ajungând la 15 000 (Istoria Românilor, vol II.) 

Orașele Daciei romane, chiar dacă sunt mai modeste decât alte centre urbane dezvoltate  

pe întinsul Imperiu Roman, au beneficiat de invențiile inginerilor romani, având un înalt grad 

de comfort și siguranță fiind înconjurate de un zid, murus și șanțul de apărare, fossa, având un 

sistem subteran de colectare a apei menajere, cloaca.  

 Situat la intersecția stăzilor principale, kardo și decumanus, asa cum s-a descoperit la  

Ulpia Traiana Sarmizegetusa și Napoca, forul reprezenta loc de întâlniri și dezbateri. 

 Templele, edificii destinate cultului sunt numeroase în toate orașele, peste zece fiind 

descoperite numai la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, altela la Potaissa, Micia, Sucidava, 

Tibiscum, Ilișua, Apullum. Templele erau dedicate lui Liber Pater, Mithras, Nemeis, unele 

având una-două încăperi.  

Amfiteatrele au fost descoperite în urma cercetărilor arheologice la Ulpia Traiana 

Sarmizegetusa, Micia și Porolissum (Branga N., 1980) dar teatre încă nu au fost descoperite, 

posibil ca ele să nu fi existat. Apa era adusă cu ajutorul apeductelor, așa cum menționează 

inscripiile găsite, la Sarmizegetuza și Apullum. Alte construcții întâlnite în orașele romane din 

Dacia sunt: curia, cel mai important edificiu public care cuprindea sala de ședințe a consiliului 

coloniei, arhiva, birolul comunității, locuințe private, domuri, insula, sanctuare, depozite de 

măruri, spații comerciale. 
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Termele, băile publice, erau locuri foarte frecventate de locuitorii orașelor, fiind loc de 

curățire al corpului, dar și loc  de întâlnire pentru relaxare, încheierea afacerilor sau alianțelor. 

Terma era compusă din mai multe săli, era dotată cu vestiare și bazine cu apă caldă și apă rece 

pentru bărbați și femei, săli pentru saună, săli pentru relaxare, bazine pentru înot, săli pentru 

exerciții fizice. Cercetările arheologice au scos la lumină  în Ulpia Traiana Sarmizegetusa 

urme ale unor terme publice foarte mari. Astfel de terme au fost menionate și la Apullum. 

Viața urbană începută în timpul lui Traian cand a fost fondată Ulpia Traiana 

Sarmizegetusa va cunoaște o dezvoltare importantă în timpul împăraților Hadrian, Marcus 

Aureliu și Septimius Severus. Patru orașe coloniae: Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Apulum, 

Napoca, Potaissa s-au bucurat de privilegiile oferite de ius Ius Italicum, dovadă a loialității 

cetățenilor față de dinastia Antoninilor și Severilor, dar și a stadiului de romanizare al 

provinciei. Dintre toate orașele, numai Ulpia Traiana Sarmizegetuza a fost construit după 

toate regulile religioase, juridice şi de sistematizare ale urbanismului roman clasic. După 

domnia lui Septimius Severus (193-211), procesul de urbanizare în Dacia se va opri, imperiul 

confruntându-se cu probleme interne și externe. 

Cele 11 orașe ale Daciei Romane, coloniae și municipia, organizate după modelul 

Romei, au reprezentat focare de romanizare pentru întreg spațiul carpato-dunărean, modele de 

viață romană. Prin intermediul coloniștilor, soldaților, veteranilor, funcționarilor romani 

stabiliți în orașe s-a răspândit cultura și civilizația romană, limba latină. Urbanizarea 

reprezintă un factor important al procesului de romanizare care s- a dovedit  ireversibil în 

spațiul carpato-dunărean.  
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BULLYING 

 
 Trăncău Roxana, Colegiul Tehnic, „General Gheorghe Magheru‖ 

 Alideea Panainte, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 Cosmina Șărămăt, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 

 
Abstract: Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de 

umilire. Bullying-ul nu presupune existența unui conflict bazat pe o problemă reală, ci pe dorința unor persoane 

de a-și câștiga puterea și autoritatea, punându-i pe alții într-o lumină proastă. 
 

Cuvinte Cheie: Bullying-ul, violența 

 

De multe ori, bullying-ul este confundat cu un act izolat de agresiune sau violență. Spre 

deosebire de acestea însă, bullying-ul are mereu la bază intenția de a provoca suferință, în 

mod repetat. Bullying-ul este un concept umbrelă, ce acoperă comportamente variate, stabile 

în timp, repetate, cel mai adesea ascunse de ochii adulților, care continuă în absența unor 

măsuri specifice de intervenție. 

Spre deosebire de comportamentele de violență, care apar spontan între copii, urmare a 

trăirii unor emoții intense (ex. furie, frustrare, teamă etc.) și dispar de îndată ce intensitatea 

trăirilor emoționale se diminuează, iar situațiile punctuale sunt rezolvate, comportamentele de 

bullying nu dispar de la sine. 

 

Mituri și realități 

Convingerile eronate despre violență, bullying și victimizare sunt larg răspândite. 

Acestea ne afectează adesea judecata corectă în situațiile de bullying, împiedicându-ne să 

detectăm la timp semnele bullying-ului și să răspundem situațiilor dificile în mod 

corespunzător. Există o serie de mituri (ex. ―Bullying-ul nu este grav. Sunt doar copii care se 

comportă cum se comportă copiii‖) care minimalizează realitatea bullying-ului în școală. 

Fenomenul de bullying poate fi inițiat de o persoană sau de un grup de persoane 

(mobbing), implicând un raport de putere inegal, deoarece victima, în cazul acestui fenomen 

nu dispune de resurse (fizice, psihologice, sociale) pentru a se apăra. Victima pozează într-o 

ipostază de regulă vulnerabilă, care prezintă anumite slăbiciuni pe care bully-ul le poate 

exploata. Victima manifestă imposibilitate de apărare și sentimente de neputință. Spectatorii 

(bystanders) sunt și ei persoane implicate  

Pentru înțelegerea corectă a fenomenului de bullying, este însă foarte importantă 

diferențierea comportamentelor subsumate acestui fenomen în raport cu: 
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Episoadele 

singulare de 

excludere socială: 

-Un copil care nu 

este invitat la 

petrecerea de acasă 

a unui alt coleg, nu 

este victima unui 

comportament de 

bullying. 

-Un copil care nu 

este niciodată inclus 

în proiectele de 

grup ale clasei sau 

niciodată ales în 

echipele de fotbal la 

ora de sport este 

victimă a bullying-

ului. 

Episoadele singulare 

de agresiune și/sau 

intimidare: 

-A amenința un coleg 

cu bătaia, urmare a 

unei situații neplăcute 

în grup, este un 

comportament violent 

negativ, indezirabil, 

dar nu este bullying. 

-A cere unui copil 

zilnic taxa de protecție 

în curtea școlii, cu 

amenințarea că, în 

cazul unui refuz, orice 

i se poate întâmpla, 

reprezintă un 

comportament de 

bullying. 

Episoadele singulare 

de comportament 

ironic: 

-O remarcă ironică la 

adresa unui coleg, 

realizată într-un 

context în care se 

amuză tot grupul, 

inclusiv ținta ironiei, 

nu reprezintă un 

comportament de 

bullying. 

-Umilirea repetată a 

unui coleg în fața 

clasei, prin folosirea 

de cuvinte jignitoare 

sau invocarea unor 

aspecte fizice sau 

comportamentale, 

într-o manieră 

negativă, cu intenția 

de a răni colegul 

respectiv, este un 

comportament de 

bullying. 

Conflictele/situațiile de 

bătaie între copii, 

caracterizate prin 

reciprocitate la nivelul 

intenției: 

-Doi copii care au ceva 

de împărțit în curtea 

școlii și își «reglează 

conturile», cu furie, 

limbaj nepotrivit și 

pumni împărțiți cu 

generozitate, de ambele 

părți, nu sunt 

protagoniștii unei 

situații de bullying. 

-Un copil care este 

zilnic îmbrâncit, i se pun 

piedici sau primește 

«capace» peste cap, spre 

amuzamentul altor 

colegi, este victima unei 

situații de bullying. 
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Tipuri de bullying 

 
Efectele bullying-ului asupra copiilor 
 

Este superficial să credem că bullying-ul îi afectează doar pe copiii victime. Cu cât vom 

înțelege mai repede că, într-o situație de bullying, toți copiii sunt victime, indiferent de rolul 

specific pe care îl au, cu atât vom fi mai bine pregătiți să găsim soluțiile optime pentru a 

transforma școala într-un mediu sigur pentru toți copiii. 

Fie că vorbim de copil victimă, copil care agresează sau copil martor, bullying-ul 

generează consecințe negative pentru toți, fiind direct corelat cu tulburări de sănătate mentală, 

consum de substanțe sau suicid. 

 Referindu-ne specific la copiii victime în situații de bullying, ne putem aștepta la 

consecințe negative în planul rezultatelor școlare, sănătății fizice și confortului emoțional. 

Bullying-ul fizic 

 

Cea mai evidentă 

formă de bullying este 

cea fizică, care 

include, dar nu se 

limitează la, 

comportamente de tip: 

lovire, pus piedică, 

îmbrâncire, plesnit, 

distrugerea/deposedar

ea de obiecte 

personale. 

 Deși intensitatea 

acestor 

comportamente nu 

este de neglijat, ceea 

ce rănește cu 

precădere copilul vizat 

de astfel de 

comportamente este 

repetitivitatea, 

frecvența cu care ele 

se manifestă, precum 

și faptul că sunt 

realizate cel mai 

adesea departe de 

prezența unui adult cu 

rol de protecție (cadru 

didactic, părinte). 

 

Bullying-ul verbal 

 

Bullying-ul verbal, 

care include, dar nu se 

limitează la, 

comportamente 

repetate de tip: 

poreclire, insultare, 

tachinare, umilire, 

intimidare, transmitere 

de mesaje cu conținut 

homofob sau rasist 

este o modalitate prin 

care foarte mulți copii 

experimentează 

puterea cuvintelor de a 

genera suferință. 

Bullying-ul social 

 

Comportamentele de 

bullying social, adesea 

ascunse, greu de 

identificat/recunoscut, 

realizate cu scopul de 

a distruge reputația 

socială a unui copil și 

de a-l plasa într-o 

situație de umilință 

publică, includ dar nu 

se limitează la: 

minciună și/sau 

răspândire de zvonuri 

negative/umilitoare, 

realizarea de farse cu 

obiectivul de a 

umili/crea situații 

stânjenitoare, 

încurajarea 

excluderii/izolării 

sociale, bârfa, umilirea 

publică a cuiva. 

 

Cyberbullying 

 

Tehnologia a adus cu 

sine cyberbullying-ul. 

 Ascuns sau evident, 

acesta se referă la orice 

comportament de 

bullying mediat de 

tehnologie, identificat 

în spațiul de social 

media, website-uri, 

mesagerie etc.; include, 

dar nu se limitează la, 

comportamente 

repetate de tip: mailuri, 

postări, mesaje, 

imagini, filme cu 

conținut 

abuziv/jignitor/ofensato

r; excluderea deliberată 

a unui copil în spațiul 

online; spargerea de 

parole ale unor conturi 

personale (de e-mail, 

FB etc.).  

Este o formă deosebit 

de dăunătoare de 

bullying, care se 

diferențiază prin viteza 

de propagare a 

informațiilor negative 

și posibilitățile limitate 

ale victimei de a 

controla situația. 



48 
 

Copiii care sunt victime ale comportamentelor de bullying, au șanse mai mari decât alți copii 

să: 

 dezvolte depresie sau tulburări de anxietate, trăind sentimente acute de tristețe, 

însingurare, teamă și îngrijorare; 

 aibă aibă dificultăți de somn și alimentație (ex. pot dormi puțin și agitat; vor avea 

dificultăți de trezire dimineața, înainte de a pleca la școală; își vor pierde pofta de mâncare sau 

pot exprima nevoia de a «ronțăi» constant ceva, fără să le fie neapărat foame) ; 

 își piardă interesul pentru activități care odinioară le făceau mare plăcere (ex. joaca, 

citit, interacțiune cu cei din jur etc.); 

 aibă frecvent dificultăți de sănătate (ex. dureri de cap, stări febrile, greață, dureri de 

stomac); 

 înregistreze o scădere, aparent nejustificată, a rezultatelor școlare, însoțită de 

absenteism sau chiar refuzul de a merge la școală; 

   

Copiii care agresează se bucură de sentimentul de putere și control pe care îl au atunci 

când domină interacțiunile și îi manipulează pe ceilalți elevi. Nu este deloc neobișnuit ca un 

elev să își exercite puterea și influența pentru a decide cine este înăuntrul grupului și cine este 

în afara lui. Prietenii acelui elev pot trăi permanent cu teama că vor fi următoarele victime 

dacă nu fac ceea ce le spune elevul respectiv. Dinamica puterii și a controlului este exercitată 

prin bullying fizic, dar și prin intimidare. Copiii care agresează pentru a-și păstra puterea și 

controlul asupra colegilor lor, au deseori în comun lipsa empatiei. Pe mulți dintre ei, deficitul 

de empatie îi face să nu ia în seamă drepturile, nevoile și sentimentele celorlalți. 
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POMANJKANJE VODE PO SVETU 

LACK OF WATER IN THE WORLD 

 
Ivanko Iza Bela, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik Slovenija, 

Profesor Klemenčič Janez, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik Slovenija 

 

Izvleček: Raziskava se osredotoča na dostopnost pitne vode pri nas in po svetu. Voda je 
izredno pomemben vir, brez katerega ni življenja. Dostopnost je pogojena s podnebnimi 

razmerami, stopnjo razvitosti posamezne države in naravnimi danostmi. Veliko vlogo v 

zadnjem času posvečamo ozaveščanju k varčevanju s pitno vodo, ohranjanju narave in okolja. 

Onesnaženost močno vpliva na vodne vire in posledično otežuje dostop do pitne vode. 

Ključnega pomena je, da z vodo ravnamo odgovorno in z njo varčujemo. Voda sicer prekriva 

71 % površine zemlje, vendar je večji del te vode slane in posledično ni primerna za naše 

potrebe. Evropa sicer ima dovolj vodnih virov, kljub temu skoraj vsak tretji prebivalec Evrope 

živi na območju, kjer prihaja do pomankanja vode. Največja onesnaževalca vodnih virov sta 

kmetijstvo in industrija. 

 

Ključne besede: pitna voda, izkoriščanje vodnih virov, onesnaţevanje vode 

 

Abstract: The research focuses on the problem of access to drinking water. Water is an 

extremely important resource without which there is no life. Accessibility is conditioned by 

climatic conditions, the level of development of each country and natural conditions. 

Recently, we have been devoting a great role to raising awareness of saving drinking water, 

preserving nature and the environment. Pollution has a strong impact on water resources and 

consequently makes it difficult to access drinking water. It is crucial that we handle water 

responsibly and save it. The water covers 71% of the Earth's surface, but most of this water is 

salty and consequently not suitable for our needs. Although Europe has enough water 

resources, almost every third European lives in a water-scarce area. Agriculture and industry 

are the biggest water polluters. 

 

Keywords: drinking water, exploitation of water sources, water pollution 

Uvod 

V Sloveniji je dostop do pitne vode omogočen skoraj vsem. Pitna voda se uporablja za 

vsa gospodinjska opravila, umivanje, pranje, splakovanje stranišč in proizvodne procese. V 

krajih s pomanjkanjem vode pa teţko zagotavljajo pitno vodo. Večinoma jim primanjkuje tudi 

vode za osebno higieno, npr. v Afriki, Indiji in še marsikje. Te deţele so ogromne, imajo pa 

onesnaţene reke, katere na veliko izkoriščajo in neurejene kanalizacije. Voda je zelo 

pomembna, brez nje ni ţivljenja.  

 

Opis problema 

Voda je vir ţivljenja. Voda pokriva 71% zemeljske površine, a še zmeraj premalo. 

Evropa ima dovolj vodnih virov. Toda prisotno je razsipno ravnanje z vodo, kot je na primer 

zalivanje cvetja po vrtovih ali trat na igriščih za golf, kot tudi vse večje onesnaţevanje vodnih 

virov. V Španiji porabijo samo na enem igrišču za golf v enem letu toliko vode kot manjše 

mesto z 12.000 prebivalci. Po ocenah Evropske agencije za okolje iz leta 2007 tretjina 

Evropejcev ţe ţivi na območjih, kjer primanjkuje vode in povpraševanje po njej presega 

ponudbo. Stroški suš v zadnjih tridesetih letih so narasli na skoraj 100 milijard evrov, ţe samo 

suša leta 2003 je evropsko gospodarstvo stala 8,7 milijard evrov. Najbolje za vse nas je, da 
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46% 

24% 

20% 
4% 

6% 

Razmerje količine vode v 
oceanih 

Tihi ocean

Atlantski ocean

Indijski ocean

Arktični ocean

Antarktični ocean

pijemo čim več vode. Namreč je bolj zdrava kot katerakoli druga pijača. Vsak dan naj bi 

človek popil več kot dva litra vode.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikon 1 Razmerja vode v oceanih 

 
Za hišna opravila, higieno, pranje avta, zalivanje vrta, pitje, kuhanje in umivanje rok 

potrebujemo vodo. Veliko jo tudi zavrţemo po napornih aktivnostih in treningih. Po vsakem 

športu ali opravljanju fizičnih dejavnosti se prileţe kozarec vode. V naravi nenehno kroţi. Z 

izhlapevanjem prehaja v ozračje in se s padavinami vrača v oceane in na kopno. Na našem 

planetu je sladke vode le nekaj odstotkov, dostopne pa še precej manj. V zadnjih 100 letih se 

je poraba sladke vode povečala za šestkrat. Ţe danes je mnogo deţel na svetu, kjer je 

pomanjkanje vode, še posebej čiste pitne, veliko. Naraščanje števila prebivalstva in groţnje 

podnebnih sprememb lahko ob dosedanjem načinih uporabe vode pripeljejo do velike 

svetovne krize z vodo. Slovenija je bogata z vodami, čeprav niso enakomerno prostorsko 

razporejene. Pri nas je najpomembnejši proces obnavljanja virov podzemne vode oz. 

napajanje vodonosnikov. Podobno kot v večini evropskih drţav tudi v Sloveniji v skladu z 

Okvirno direktivo o vodah uvajamo celovito upravljanje z vodnimi viri. Prednostna naloga je 

odpravljanje škodljivih vplivov na vode, zagotavljanje vode primerne kakovosti za človeka in 

naravne ekosisteme ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

 
Slika 1 Količina vodovja 

 

Evropa in tudi Slovenija se vse pogosteje sooča s sušo, ki povzroča veliko gospodarsko 

škodo v kmetijstvu in tudi drugih sektorjih gospodarstva. Podnebne spremembe še krepijo 
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pojav suše in njeno intenzivnost. Narava suše se spreminja, pojavlja se tudi v klimatološko 

padavinsko bogatih regijah, kot je alpski prostor. Leta 2003 se je po hudi suši intenzivno začel 

razvijati monitoring suš. Še vedno pa obstaja veliko pomanjkljivosti pri zgodnji kvantifikaciji 

različnih vrst suše in njenih vplivov. Podnebne analize za Slovenijo so potrdile, da bo suša 

tudi pri nas vse pogostejša. Ocene podnebnih sprememb do konca 21. stoletja napovedujejo 

znaten dvig povprečne letne temperature zraka na celotnem območju Slovenije, in sicer v 

vseh letnih časih. Na izrazito zmanjšanje vlaţnosti tal v poletnih mesecih v Sredozemlju in 

srednji Evropi opozarja Evropska okoljska agencija. V nasprotju s temperaturo zraka so 

podnebni scenariji za spremembe padavin manj zanesljivi, saj so te časovno in prostorsko bolj 

raznolike, a je predvideno opazno zmanjšanje padavin poleti ter njihovo naraščanje pozimi. 

Primanjkljaji vode pa bodo vztrajno naraščali po vsej Sloveniji, celo v hribovitih predelih, 

kjer v sedanjosti še lahko zabeleţimo preseţke, bodo pa ti redkejši. Z velikimi primanjkljaji, 

podobnimi tistim v ekstremno sušnih letih 2003 in 2013, bo obremenjena vsa naša drţava, 

celo v hribovitih predelih preseţkov ne bo več. Zaskrbljujočim napovedim pritrjuje tudi 

Svetovni gospodarski forum (World Economic Forum, 2015), ki uvršča vodno krizo kot 

največje tveganje, s katerim se bo soočala globalna druţba v naslednjem desetletju. Dejstva 

kaţejo, da bodo poznavanje problematike suše, natančna indikacija ter napovedovanje ključni 

pri upravljanju suše v prihodnje. To je v večini primerov še vedno usmerjeno v aktivnosti po 

suši, premalo pa se usmerja na preventivo in zgornje opozarjanje. Jakost in pogostost suše 

privedeta do pomanjkanja vode, čezmerno izkoriščanje razpoloţljivih vodnih virov pa še 

zaostruje posledice suše. Zato je treba pozornost nameniti sinergijam med tema dvema 

pojavoma, zlasti na območju, ki ga prizadene pomanjkanje vode. V Sloveniji imamo 48 

površinskih kopalnih voda, v zadnjih letih so bile vse primerne za kopanje. ARSO vsako leto 

pregleda okoli 400 vzorcev,  torej pribliţno na 14 dni. Glede na to, da vse odpadne vode 

končajo svoj krog v naših površinskih vodah, so kopalne vode deloma tudi obremenjene s 

fekalijami. A rezultati dosedanjega monitoringa kaţejo, da so te bakterije prisotne do te mere, 

da ne ogroţajo zdravja kopalcev. Do povišanja prisotnosti teh bakterij lahko pride zaradi 

spiranja ob močnem deţju, iztrebkov domačih ljubljenčkov, turističnih plovil in seveda 

kopalcev. Četudi je voda ustrezna za kopanje, še ne pomeni, da je primerna za pitje in 

pripravo hrane, saj so za pitno vodo kriteriji mnogo stroţji. 
Reka Soča postaja pri nas ena najbolj onesnaţenih in toksičnih rek, ko se vanjo v Mostu 

na Soči izlije problematična reka Idrijca. Tudi alpska jezera so postala preobremenjena z 

dušikovimi in fosfornimi snovmi. Kar 80 % onesnaţenja voda namreč ustvarimo na kopnem, 

nesmotrno pa ravnamo tudi s pitno vodo, saj dnevna raba pri nas pa znaša kar 250 litrov na 

osebo, od tega pa jo kar 35 % neodgovorno uporabljamo za splakovanje toaletnih školjk. 

Celinske vode onesnaţujemo na različne načine - s komunalnimi odplakami, organskimi 

toksičnimi snovmi in naftnimi derivati, v gospodinjstvih pa z detergenti, olji in maščobami. V 

kmetijstvu to počnemo z rabo gnojevke na poljih, polne rastnih hormonov, zdravil in 

antibiotikov, ter z rabo pesticidov in drugih biocidov (fitofarmacevtskih sredstev), pa tudi 

umetnih organskih spojin iz skupine toksičnih kloriranih cikličnih ogljikovodikov, kot so 

PCB-ji (poliklorirani bifenili) in teţke kovine (radionuklidi). V odpadnih vodah se zaradi 

hranilnih snovi nahajajo tudi fosfati in nitrati, zato je Slovenija v Evropi prepoznana kot 

evtrofna drţava, v kateri jezera in druge stoječe vode ‗cvetijo‘, saj jih praktično ‗gnojimo‘, 

zaradi čezmerne količine hranljivih snovi in pomanjkanja kisika pa je kakovost vode slaba. V 

vodah se povečuje tudi vsebnost teţkih kovin, kot so ţivo srebro, svinec, krom, cink, kadmij, 

aluminij ter ţelezo, v njej pa so prisotne tudi mutagene in kancerogene snovi ter motilci 

endokrinega sistema (hormonski motilci). Kar 85 tisoč škodljivih snovi v okolju je ustvaril 

človek, zdaj pa te vplivajo na razvoj kroničnih bolezni, ki smo jim v druţbi priča v zadnjih 

letih. Najbolj kontrolirana segmenta pri varovanju vodnih virov sta danes industrija in 

gospodinjstva, mačehovski odnos do okolja pa je najbolj izrazit v kmetijstvu. Kljub dobri 
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zakonodaji je praksa številnih naših kmetov značilno slovenska: uporabiti več hranil in 

zaščitnih sredstev, da bo bolje prijelo. Teţave z onesnaţevanjem vodnih virov prinaša tudi 

dejavnost transporta in predelava odpadkov. Upravljanja z vodo pri nas praktično ni, saj 

vodnih virov sploh pravilno ne upravljamo, vprašljiva pa je tudi naša okolijska etika. Zaradi 

napačnega ravnanja prihaja do onesnaţevanja vode in zraka, do klimatskih sprememb in 

posledično do zmanjševanja vrstne pestrosti ob izumiranju določenih ţivalskih in rastlinskih 

vrst. V druţbi je treba povečati zavest o vodi, v drţavi pa postaviti prioritete, kako v prihodnje 

kakovostno upravljati z vodami. Kaj bo v kozarcu ‗čiste‘ pitne vode, je namreč odvisno od 

rabe in zaščite prostora ter našega osebnega odnosa do nje. 

Zelo pomembo pa je tudi varovanje naših največjih vodnih virov. V zadnjih letih je 

ozaveščanje o onesnaţevanju oceanov vedno večji problem. Prihaja do velikih količin 

plastične embalaţe, ki se ne razgradi in kopiči na vodni gladini kot otoki plastike. Te površine 

so ogromne in predstavljajo dolgoročen problem. Te plastične nerazgradljive vrečke, 

plastenke končajo tudi v globinah in v ţivalskem svetu. Prihaja do dolgoročnega problema za 

katerega bo potrebno desetletja, da se vsa ta nesnaga odstrani ali zmanjša ter ponovno 

reciklira. 
Potreben bi bil akcijski načrt pomembnejših drţav, da v čim krajšem času poizkušajo z 

aktivnostmi za očiščevanje oceanov, pobiranjem, sortiranjem in recikliranjem odpadkov, ki 

ogroţajo naše največje vodno zajetje. 

 

Stanje voda po svetu 

Po vsem svetu se dramatično slabša kakovost vode, ki je ključ do dobrega zdravja in 

pravilne prehrane. Po vsej Afriki v pomanjkanju ali celo brez vode ţivi okoli 300 milijonov 

ljudi. Ţivljenjsko odvisni so od rek in jezer. V deţevni sezoni namočijo le 5 % obdelovalnih 

površin. Količina novo odkritih vodnih virov je kar 100-krat večja, kot na površini. 

Vodonosnik je neke vrste rezervoar podtalnice, kjer je pod njim neprepustna kamninska plast. 

Afrika leţi v vseh štirih polutah, večji del je v vročem tropskem pasu, ekvator jo deli na dva 

dela. Sahara je največja puščava na Zemlji. Zavzema velik del Severne Afrike. Edina reka, ki 

priteče prek Sahare, je Nil v Egiptu. Oaza pa nastane, ko podzemni vodonosniki doseţejo 

površino. Slovenija je ena najmanjših drţav v Evropi, a je glede vodnih virov med 

najbogatejšimi evropskimi drţavam. Povprečna letna količina padavin, ki napajajo površinske 

vode, znaša okrog 1500 mm. Le okoli 22% vodotokov je daljših od 25 km, in to zaradi močne 

razgibanosti terena. Tudi v geoloških plasteh, ki prevajajo in akumulirajo podzemno vodo, je 

velika količina dinamičnih zalog, ki so v Sloveniji glavni vir pitne vode. Čista voda je brez 

vonja in okusa. Voda v naravi vsebuje različne snovi kot so raztopljeni plini, anorganske in 

organske snovi ter mikroorganizme. V sodobnem svetu vse bolj pogosto slišimo, kako je voda 

prekomerno onesnaţena. V pitni vodi strupene snovi in nezaţeleni mikroorganizmiki lahko 

povzročajo različne bolezni. Kakovost voda je v Sloveniji na samem evropskem vrhu. 

(www.arso.gov.si, 2008) 

Vse reke Juţne Azije pripadajo povodju Indijskega oceana, lahko jih razdelimo v štiri 

večje skupine, na reke Himalaje, reke Dekanske planote, obalne reke ter reke, ki tečejo v 

notranjosti celine. Hitra rast prebivalstva in prekomerna poraba naravnih virov sta temelji 

razloga za vse hujše obremenjevanje planetarnih in pokrajinskih ekosistemov. Rast 

prebivalstva pogosto s seboj prinese degradacijo okolja. Kaţe se v onesnaţevanju, 

pomanjkanju vode in obdelovalnih površin, krčenju gozdov in osiromašenju drugih naravnih 

virov.  

Vodnografska politika bo z razporejanjem, prostorska pa s posegi na obdelovalne 

površine neposredno vplivala na prihodnjo prehransko varnost sveta, njegovih regij. Vozil s 

pogonom na gorivne celice (FCV) ne poganja motor z notranjim izgorevanjem, ampak sklad 

gorivnih celic. Delovanje gorivnih celic temelji na kemični reakciji med vodikom in kisikom, 

http://www.arso.gov.si/
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pri kateri nastaja električna energija. Vozila s pogonom na gorivne celice so energijsko visoko 

učinkovita, saj ne oddajajo izpustov, ampak zgolj vodno paro, vodik pa je mogoče pridobivati 

iz naravnih virov energije – sončne in vetrne. V bliţini gore Kailash v Tibetu izvirajo štiri 

velike reke, ki se kakor udje častitljive vodne boginje raztezajo prek vzhodnega in zahodnega 

dela Himalaje ter navzdol proti morju. Ob toku teh rek so od nekdaj nastajale civilizacije in 

drţave: Tibet, Pakistan, severna Indija, Nepal, Bangladeš. Kako uporabljajo vodo, je odvisno 

od ljudi, ki ţivijo tam. Od kod reke dobivajo vodo, pa je odvisno od dveh stvari, od 

monsunskega deţevja in vode iz talečih se ledenikov. Na oba pojava, ki sta bila dolga 

tisočletja izključna domena bogov, danes vplivamo tudi ljudje. V Ustavi Republike Slovenije 

je od leta 2016 zapisano, da je pitna voda temeljna človekova pravica.    

 
Diagram 1 Dostop do vode 

Problem neurejenosti sanitarij in njihovega pomanjkanja je zagotovo prisoten v Afriki 

in Aziji, na primer v Indiji več kot polovica prebivalstva nima dostopa do urejenih sanitarij. 

Kako je to povezano z vodo? Ključen problem, ki se ga še premalokrat zavedamo, je, da 

zahodni izplakovalni tip stranišča, ki ga uporabljamo tudi pri nas, uporablja pitno, prečiščeno 

in filtrirano vodo. Z vsakim potegom vode v modernih straniščnih školjkah porabimo od tri 

do sedem litrov, pri starih tipih straniščnih školjk pa še več. 

Štiričlanska druţina z izplakovanjem zahodnih tipov stranišč na letni ravni porabi 

skorajda toliko pitne vode, kot je imajo prebivalci osrednje Afrike; na primer v Demokratični 

republiki Kongo, Ugandi, Angoli, Nigeriji, Togu za letno povprečno uporabo, torej za pitje in 

prehrano. Morje onesnaţujejo v glavnem pomorski promet, komunalne odplake, industrijske 

in rudniške odplake, spiranje s kmetijskih površin, vnos tujerodnih vrst, izlivi nafte in olj, 

nekontroliran ribolov, turizem. Kmetijstvo je največji onesnaţevalec voda. Problem je tudi 

količina razpoloţljive vode. Zmanjšuje se zaradi pretiranega namakanja, regulacije 

(površinska voda hitreje odteka) in podnebnih sprememb (sušna obdobja). Trije glavni viri 

onesnaţevanja so industrija, kmetijstvo in gospodinjstva. Industrija porabi četrtino načrpane 

vode. Predelovalna industrija vodo onesnaţuje s strupenimi snovmi in teţkimi kovinami, 

rudarstvo in gradbeništvo s sedimenti in kislinami, proizvodnja hrane pa z organskimi 

snovmi. Ker v energetiki za hlajenje termoelektrarn in jedrskih elektrarn uporabljajo vodo, ki 

segreto odvajajo nazaj v vir, se temperatura vode dviga. Kmetijstvo je največji porabnik 

vode, potroši dve tretjini vse porabljene vode, onesnaţuje pa jo z ostanki mineralnih gnojil, 

pesticidov in naravnega gnoja. Zaradi rabe v gospodinjstvih je opazna višja stopnja 

organskega in anorganskega onesnaţevanja (fosfor). Do onesnaţenosti jezer pa pride zaradi 

slabe kakovosti pretoka, neurejene kanalizacije ter nečiščenja odpadnih voda. Dandanes 

problem rešujejo z urejanjem kanalizacije in z globinsko drenaţo - posebne cevi omogočajo 

dotok kisika na dno in mešanje vode. 

Kanalizacija ob našem največjem naravnem biseru, Blejskem jezeru, ni urejena v celoti. 

Intenzivna kmetijska proizvodnja v zaledju jezera preko rečnih pritokov posredno vpliva na 

onesnaţenost jezerske vode. Od leta 2013 se je v jezeru naselila tujerodna zebrasta školjka. 

Ribiči krape intenzivno krmijo s krmili. Močno se je povečala populacija vodnih ptic. 

leta 2010 1,1 
miljarda ljudi, brez 
zadostne količine 

čiste vode 

leta 2020 1,4 
miljarda ljudi brez 
zagotovljene čiste 

vode 

leta 2050 dve 
miljardi ljudi ne 

bosta imeli dostopa 
do zadostne količine 

vode 

leta 2080 bo takih 
3,2 miljarde 

vsako leto bo 
slabše,napovedujejo, 

najbolj ogroženi 
državi sta Indija in 

Kitajska  
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Povečan promet in turizem onesnaţujeta posredno. Kljub naraščajočim zahtevam po vodi in 

energiji, še naprej kontaminiramo ali zapravljamo razpoloţljive vire. Razpoloţljivost 

pomanjkljivih vodnih virov na svetu je vedno bolj omejena zaradi onesnaţenja sladkovodnih 

virov, ki je posledica odlaganja večjih količin nezadostno obdelane ali neobdelane odpadne 

vode v reke, jezera, vodonosnike in obalne vode. Skupno 80% vseh odpadnih voda se vrne v 

naravo brez ustrezne obdelave. 

Ko se več ljudi seli v mesta, skupaj porabimo več blaga, ki posledično potrebuje več 

vode. Ta voda predstavlja velik odstotek naše vsakodnevne porabe, vendar je to za nas 

popolnoma neopazno. Vsak posamezen izdelek, ki ga uporabljamo, jemo ali obrabljamo, 

potrebuje za proizvodnjo vodo. Na primer, za izdelavo para kavbojk potrebujemo 8.000 litrov 

vode in 12.760 litrov za samo en pametni telefon - kar je veliko. Toda če bi začeli uporabljati 

isto vodo večkrat, bi z inteligentnimi vodnimi rešitvami to številko drastično zniţali. Tako bi 

lahko naredili pet pametnih telefonov z enako količino vode, namesto samo enega. (Bernard, 

2007) 

 Vsaka kapljica šteje. Uporaba deţevnice je hkrati koristna za tistega, ki jo uporablja in 

za okolje. Uporabnik zmanjšuje številke na poloţnici za vodo, pa tudi obremenitev 

kanalizacije ob vse hujših nalivih in omogoča učinkovito delovanje centralnih čistilnih 

naprav. Zmanjša se onesnaţevanje rek ob nalivih, posredno pa zmanjšujemo tudi vplive 

poplav in suš. Na odtoke iz cestnih površin nimamo vpliva, nad vodo z lastne strehe pa lahko 

doseţemo popoln nadzor in jo koristno uporabimo. Poziv k zajemanju deţevnice se nahaja 

tudi v EU direktivah, saj je dokazano, da z uporabo deţevnice zmanjšamo porabo pitne vode 

za 50 %. To velja za posameznike in industrijo, ki ima še veliko večje zatesnjene površine od 

streh do asfaltiranih dvorišč. Poleg tega gradnjo napeljav za prestrezanje deţevnice lahko 

prelije v stroške, zato je še na boljšem kot posamezniki.  

 

Ugotovitve in zaključek 

Oboroţeni spopadi zaradi vode niso potrebni. V Evropi in posledično v Sloveniji je 

vode dovolj. Ljudje se vse bolj zavedamo problema, zato potekajo aktivnosti za varčevanje iz 

vodo, uporabo deţevnice, zbiranje in prečiščevanje odpadne vode. Po informacijah v Afriki, 

kjer je teţava večja, obstajajo večje količine podzemnih vod, ki pa jih prebivalci ne 

izkoriščajo dovolj. Eden izmed razlogov za pomanjkanje pitne vode je neučinkovitost pri naši 

uporabi. Velikanske količine vode se izgubijo pri namakanju zemlje, saj večina odteče stran 

ali pa izhlapi. Obstaja več načinov za pretvorbo slane, nečiste in odpadne vode v čisto pitno 

vodo. Nekateri postopki, ki se uporabljajo so precej potratni in se pri čiščenju porabi več 

energije, kar posledično onesnaţuje okolje. Zelo pomembno je zavedanje, da je voda osnovna 

ţivljenja in jo moramo spoštovati in varčevati pri njeni porabi. Pomembno je razvijati sisteme 

oskrbe z vodo po čim bolj trajnostnih merilih in zagotoviti redno dobavo ustrezne kvalitete. V 

drţavah s pomakanjem vode pa je potrebno, da se uporabi »sivo ali zeleno« vodo za procese 

oziroma uporabo tam, kjer ni potrebe, da je voda pitna. To je industrijska uporaba, 

namakanje, pranje, pomivanje, splakovanje in še kaj. 

S pomanjkanjem vode se sooča dnevno preveč ljudi. Več kot ena milijarda ljudi nima 

dostopa do varne pitne vode. V neprimernih sanitarnih razmerah ţivi nekaj čez 2 milijardi 

ljudi. Število prebivalcev pa narašča dnevno, s tem pa tudi poraba vode. Naraščajoče 

ekonomske in socialne napetosti nastajajo v posameznih drţavah. Slovenija je glede na 

majhnost drţave zelo obdarjena z vodo in gozdovi.  
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KAKOVOST PITNE VODE V SLOVENIJI 

THE QUALITY OF DRINKING WATER IN SLOVENIA 

 
Šprah Patricija, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik Slovenija, 

Profesor Gregorič Gabrijela, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik Slovenija 

 

Izvleček: Eden izmed osnovnih pogojev zdravja je čista, neoporečna voda. Čeprav je pitna 

voda dragocena naravna dobrina, se marsikomu še vedno zdi samoumevno, da iz pipe lahko 

priteče le čista voda. Vsakodnevno preskrbo z vodo zagotavljajo upravljalci vodovodnih 

sistemov, zunanji nadzor pa izvaja država z inšpektorji. V Sloveniji imamo več kot 1000 

vodovodnih sistemov, iz katerih se oskrbuje 90 % našega prebivalstva. Oskrba pitne vode v 

Sloveniji poteka preko javne oskrbe, v vsaki občini je določen upravljalec vodovodnega 

sistema. Zato, da obdržimo to dobrino, bi moral poskrbeti vsak  posamezni prebivalec 

Slovenije, npr. vsaj paziti pri porabi vode. Pri vsakdanjih opravilih lahko prihranimo nekaj 

vode, npr. z racionalnim tuširanjem, zapiranjem vode, itd. Pitna voda je naš najdragocenejši 

vir življenja in vsi se moramo zavedati, da dolgoročno zaloge niso neomejene. 
 

Ključne besede: pitna voda, vodovodni sistemi, kakovost vode 

Abstract: Clean and impeccable water is one of the basic condition for our health. Although the 

drinking water treasured natural good is, many people still unambiguously expect that from the tap 

only clean water can flow. The operators of plumbing systems ensure the everyday supply with water, 

external control is carried out by the state inspectors. We have more than 1000 plumbing systems in 

Slovenia which supply water for more than 90 % inhabitants. The water supply in Slovenia is usually 

organized as a public service. The operator of water system is selected by each municipality. Every 

single citizen is responsible for water as the natural good and has to be careful at least on the use of 

water. We can save some water in every day routine, e.g. with rational showers, closing the taps etc. 

The drinking water is the most impeccable source of life and we all have to know that the stocks are 

not unlimited in a long period. 

Keywords: drinking water, plumbing systems, water quality 

 

Uvod 

V Sloveniji je kakovost pitne vode v precej dobrem stanju, razen na nekaterih področjih, 

predvsem tam, kjer so vode obremenjene zaradi pozidave, intenzivnega kmetijstva in turizma, 

torej posledično z onesnaţevanjem. Problematične so vode na Krasu, ker je to območje bolj 

občutljivo za onesnaţevanje kraških voda zaradi tankih plasti prsti in dobre prepustnosti 

kraških kamnin. 

Strokovnjaki opozarjajo na porabo vode, saj jo porabimo preveč. Opozarjajo, da bomo 

kmalu dosegli kritično točko, ko bo vode premalo, da bo potem potrebno ukiniti namakanje 

kultur, ki niso neposredno namenjena prehranjevanju, npr. bombaţa.  

Zato, da obdrţimo to dobrino, bi moral vsak posamezni prebivalec Slovenije nekaj 

narediti, vsaj paziti pri porabi vode. Pitna voda je naš najdragocenejši vir ţivljenja in moramo 

se vsi zavedati, da ta dobrina ni neomejena. 
 
Pitna voda in njene lastnosti 

Vodo s kemijskim jezikom zapišemo s formulo H2O, kar pomeni, da je to spojina, ki je 

sestavljena iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika. Atomi so povezani s kovalentno 

vezjo. Vodo poznamo v treh agregatnih stanjih, kapljevinasto, trdno in plinasto stanje, 

sprememba agregatnega stanja je povezana z oddajanjem ali sprejemanjem energije.  
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 Slika 2:Molekula vode 

 

Voda je naše največje bogastvo in je za delovanje našega telesa bistvenega pomena zato 

moramo veliko pozornost posvetiti oskrbi z neoporečno pitno vodo. Dobro moramo premisliti 

kako uporabljati vodo in varčevati z njo ter kako vodo ohranjati neoporečno, čisto. Pitna voda 

je voda, ki je namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane in drugim gospodinjskim namenom 

(umivanje, prhanje, umivanje zob) ter za industrijske namene priprave hrane, torej proizvodnji 

in prometu ţivil. Dobra pitna voda naj bi imela temperaturo med 8 in 12 °C. Čista pitna voda 

nima okusa, niti vonja, niti barve. 

Pitna voda je zdravstveno ustrezna: 

 če ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v 

številu, ki lahko predstavlja nevarnost za ljudi 

 ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko 

predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi 

 je skladna z zahtevami določenih v Pravilniku o pitni vodi, objavljenem v 

Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
Viri pitne vode 

Najpomembnejši viri pitne vode v Sloveniji so podzemne vode v prodih in peskih – 

podtalnica, ki oskrbujejo kar 97 % prebivalstva. Veljajo za najbolj kakovostne vire pitne 

vode. Drugi najpomembnejši vir pitne vode pa so izviri podzemne vode, ki jih je v Sloveniji 

okrog 7000.  

Poleg podzemne vode pa so vir pitne vode tudi reke in jezera - površinske vode, vendar 

so bolj izpostavljene onesnaţevanju, zato čisto pitno vodo najdemo le v gorskem in gozdnem 

svetu. 

 

 
Slika 2: Zelenci – tip talnega izvira na ledeniških morenah 
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Slika 3: Gradiško jezero – občina Lukovica 

Največje zaloge podzemne vode so v porečju Save. Slovenija s padavinami in 

dotokom prejema več vode, kot jo porabi, zato strokovnjaki govorijo o pozitivni letni vodni 

bilanci.  

 

Kakovost pitne vode 

Pravilnik o pitni vodi je predpis, ki ureja kakovost pitne vode v Sloveniji, usklajen je z 

ustrezno direktivo Evropske unije. Določeno je, da mora vsak sistem za oskrbo s pitno vodo 

imeti upravljalca, ki zagotavlja skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Notranji 

nadzor, ki ga izvaja upravljavec sistema mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP sistema. 

Za preverjanje, ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika je pristojno Ministrstvo za 

zdravje, ki zagotavlja spremljanje kakovosti pitne vode. Monitoring se izvaja po vnaprej 

pripravljenem letnem programu, ki ga v sodelovanju z vsemi deleţniki pripravi nosilec, to je 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 

V Slovenije je skoraj 90 % prebivalcev vključenih v oskrbo s pitno vodo, za katero so 

znani podatki o njeni kakovosti. Kakovost pitne vode je odvisna od velikosti oskrbovalnega 

območja, torej vodovoda Veliki in srednji vodovodi imajo praviloma kakovostno pitno vodo z 

ustreznim strokovnim upravljanjem. V majhnih sistemih pa zaradi vremenskih in drugih 

vplivov včasih prihaja do fizikalnega in mikrobiološkega onesnaţenja. Na nekaterih območjih 

Slovenije so v pitni vodi tudi nekoliko preseţene vrednosti nitratov in pesticidov. 

Pri spremljanju kakovosti pitne vode se spremlja mikrobiološke, kemijske in fizikalne 

parametre. Zaradi najpogostejših akutnih posledic je največja pozornost posvečena 

mikrobiološkim parametrom. Kemijske snovi so običajno prisotne v niţjih koncentracijah in 

so predvsem povezane z moţnimi kroničnimi učinki. Pri vsaki detekciji mikroorganizmov ali 

snovi pretehta tudi indikatorski pomen pojava  in seveda pogostost pojavljanja, ali gre za 

enkraten pojav, stalen pojav, naraščanje itd. Opravlja se tri tipe jemanja vzorcev: redno, 

občasno in kontrolno. Kontrolno vzorčenje se izvaja v primeru ugotovljene neskladnosti 

parametrov kakovosti. Mesta in pogostost določi upravljavec vodovodnega sistema. O 

izvajanju nadzora se vsako leto sestavi poročilo o skladnosti pitne vode. Izvaja se notranji in 

zunanji nadzor. Za hitro in enostavno posredovanje podatkov javnosti so najustreznejši 

mehanizmi spletne aplikacije, saj omogočajo hiter in kakovosten dostop do podatkov. 

Nekaj  ciljev, kateri bi morali biti skupni uporabnikom in , vodovodnih omreţij:  

 izboljšati kakovost oskrbe s pitno vodo, 

 zmanjšati izgube pitne vode v vodovodnih sistemih, 
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 zmanjšati emisije v vodah, 

 gradnja kanalizacijskega sistema, ločeno za meteorne vode in čistilnih naprav, 

 na malih sistemih zagotoviti ustrezno strokovno upravljanje, 

 zagotoviti varnost vode s preventivnim pristopom. 

 

Vodovodni sistemi 

 

Pitna voda do naših domov priteče po vodovodnem omreţju, ki je sistem vodovodnih 

objektov in razvejanih cevi pod površjem zemlje. Hiše in druge stavbe so na vodovodno 

omreţje priključene s priključkom-cevjo. Od priključka teče voda po vodovodnih ceveh do 

pip.  

 
Slika 3: Tradicionalni vodovodni sistem 

 

V Sloveniji je vzpostavljen javni vodovodni sistem, to je sistem, ki zagotavlja oskrbo s 

pitno vodo. Upravljavec vodovoda je oseba oz gospodarska druţba, ki je v skladu z 

predpisom občine, ki ureja izvajanje javne sluţbe na njenem območju, pridobila pravico 

upravljanja z objekti in opremo vodovoda (npr. JKP Prodnik, JP VOKA Snaga, JKP Kamnik). 

Upravljavec vodovodnega omreţja mora na celotnem območju zagotoviti oskrbo s pitno 

vodo vsem uporabnikom pod enakimi pogoji, v skladu z predpisi, vzdrţevati omreţni sistem, 

objekte in opremo javnega vodovoda, hidrantov, izvajati nadzor zaradi ustreznosti pitne vode, 

ter druge dejavnosti v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, uporabniki pa so dolţni plačati 

njihove storitve preko prejetega obračuna. Na območju, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno 

vodo s storitvami javne sluţbe, ni dovoljena lastna oskrba s pitno vodo. 



60 
 

Varčevanje s pitno vodo 

Kako lahko varčujemo z vodo?  

Vsak uporabnik pitne vode lahko naredi veliko, da skupno privarčujemo pitno vodo. 

Vodo si nalijmo v steklenico in jo postavimo v hladilnik, tako bo takoj pripravljena za pitje, 

namesto, da vsakič natakamo vodo iz pipe in čakamo, da je mrzla, voda pa vmes teče. 

Po vsaki uporabi zapirajmo pipe, ko si umivamo zobe, naj vode ne teče, prhajmo se 

manj kot 5 min, pri kopanju poskusimo porabiti manj vode, reciklirajmo vodo – vodo, ki smo 

jo uporabili za umivanje sadja in zelenjave, ponovno porabimo za zalivanje lončnic. 

Zalivajmo tudi z deţevnico, ki je tudi boljša za roţe. 

Prav tako je zelo pomembno, da nam pipe in kotlički za WC ne puščajo, če opazimo 

puščanje, dajmo to urediti, saj bomo s tem prihranili precej vode. 

Z vključevanjem polnega pomivalnega stroja in pralnega stroja, lahko prihranimo do 5. 

000 litrov vode na mesec. Kupimo stroj, ki je varčnejši s porabo vode. Izračunajmo koliko 

vode lahko prihranimo na leto, s tem pa tudi plačamo niţjo poloţnico. 

 

Črpanje in poraba vode  

 

Za javne vodovode se je v letu 2019 načrpalo 170 milijonov m
3
 vode, kar je 4 % manj 

kot v letu 2018. Deleţ podzemnih virov načrpane vode je skoraj 97 %, slabe 3 % pa je 

načrpano iz površinskih vod.  

Od skupnih 170 milijonov m
3
 načrpane vode je 166 milijonov m

3
 iz podzemnih vod, 4 

milijone m
3
 pa iz površinskih vod, kar pa je trikrat več kot preteklo leto. To naj bi bil rezultat 

večjih vlaganj v komunalno infrastrukturo s pitno vodo. Ta razlika večje količine načrpane 

vode iz površinskih vod se je najbolj poznala v Savinjski regiji. Tam so na novo priključili 

obnovljeno zajetje in naprave za pitno vodo. 

Načrpana voda iz povodja Donave je bila v letu 2019 večja za 1 % v primerjavi z 

preteklim letom, načrpana voda iz Jadranskega morja pa za 7 % manjša od načrpane vode v 

letu 2018. 

V letu 2019 je poraba pitne vode slovenskih gospodinjstev iz javnih vodovodov znašala 

pribliţno toliko kot leto poprej, torej 79,6 milijona m
3
 vode. 

Posamezni prebivalec Slovenije je v letu 2019 povprečno porabil 59,3 m
3
 pitne vode, 

torej okrog 120 litrov pitne vode na dan (za kuhanje, pitje, umivanje, splakovanje, pranje, …). 

Vsak dan nam lahko skozi razpoke odkaplja 65 kozarcev vode, v enem letu 52 kopalnih kadi 

vode.  

Iz pipe, ki prikaplja 1 kapljica vode na sekundo, zapravi 25 litrov pitne vode na dan, kar 

v celotnem letu znese 10.000 litrov pitne vode na leto! Vsakič ko v stranišču potegnemo 

vodo, se v hipu 20 litrov pitne čiste vode, spremeni v umazano. Vsaj 20 % kotličkov pa še 

pušča. Veliko vode porabimo v kuhinji, da skuhamo testenine, jo porabimo 2 litra, da 

pomijemo lonec, kjer so se kuhale testenine pa še 4 litre. Veliko bolj racionalno je, da 

uporabimo pomivalni stroj, ki porabi po končnem seštevku, manj vode. Za pitje vode si 

nalijemo hladno vodo, da ta priteče, jo izpuščamo iz pipe. Namesto tega bi bilo bolj 

racionalno, da nalijemo vodo v steklenice in jo damo hladiti v hladilnik ter ne zavrţemo nič 

pitne vode. 

Gospodarske dejavnosti so porabile za 1,9 % več vode kot leta 2018. 

5 milijonov m
3
 porabljene vode iz javnega vodovoda v letu 2019 ni bilo obračunane. To 

je voda iz hidrantov, voda za čiščenje cest, voda za gašenje poţarov, kar znese 4,17 % več kot 

leto prej, torej 2018. V omreţju se je izgubilo 47,8 milijona m
3
 vode kar je 4,6 % več kot leta 

2018.  
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Dolţina vodovodnega omreţja je v letu 2019 merila 33.596 km. Na vodovodno 

omreţje je bilo do 31.12.2019 priključenih 481.061 priključkov, kar znese 5,8 % več kot leta 

2018. 

95 % vode umaţemo z detergenti, čistilnimi praški in belili. V zastarelih vodovodnih 

napeljavah se izgubi tudi do 50 % pitne vode, preden pride do naših pip. Nekateri detergenti 

vsebujejo fosfate, s katerimi se hranijo alge. Te se razrastejo in porabijo ves kisik v vodi, ki je 

potreben za ţivljenje rastlin in ţivali, posledica tega pa je prisotna groţnja izumrtja rib. 

 

Zaključek 

Poraba pitne vode se v Sloveniji povečuje, saj se povečuje število prebivalcev, število 

priključkov na vodovodni sistem ter posledično s tem tudi poraba vode. Poraba vode nasproti 

črpanju je vedno večja. 

Človek s svojimi dejavnostmi močno vpliva na kakovost pitne vode. Z raznimi 

gospodarskimi dejavnostmi povzročamo onesnaţenje in posledično s tem vplivamo na 

podnebne spremembe. Z vodnimi viri ravnamo neodgovorno, kot da so neomejeni. 

Ne pehajmo se le za bogastvom, bodimo ljudje, človek človeku. Naredimo nekaj zase in 

za druge – ohranimo naš planet in pitno vodo. 
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PORTOFOLIUL – UN INSTRUMENT VALOROS PENTRU FOMAREA 

CAPACITĂȚILOR METACOGNITIVE 

 
Profesor  Iliescu Liliana Marinela, Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși‖, Peștișani 

Abstract:Formarea capacităților metacognitive constituie actualmente un focus al discuțiilor de optimizare a 

ieșirilor din sistemele de învățământ europene, ele fiind definite ca unul din cele opt domenii de competențe pe 

care orice absolvent trebuie să le achiziționeze pentru o bună integrare în societatea contemporană. 

 

Cuvinte cheie: Portofoliu, evaluare, educație 

 

În contextul eforturilor de a ameliora aplicarea noului curriculum național precum și de 

a facilita racordarea practicii școlare la noile tendințe educaționale europene, la Institutul de 

Științe ale Educației este în curs de derulare o temă de cercetare vizând strategiile de predare - 

învățare. Din această perspectivă, proiectarea și evaluarea portofoliul reprezintă un punct 

central pentru a sprijini elevii în formarea capacităților metacognitive și autoevaluative. 

Pe de altă parte, considerăm importantă intrarea portofoliului în practica curentă dat 

fiind faptul că există, la nivel de intenție de politică educațională cel puțin, posibilitatea 

folosirii acestui instrument de evaluare ca punct de plecare în orientarea elevilor spre anumite 

clase de liceu. în absența unei pregătiri prealabile a profesorilor și a unei aplicări restrânse la 

clasă (pe modelul de încercare și eroare), luarea deciziei de aplicare la scară națională a 

evaluărilor pe bază de portofoliu va avea nenumărate disfuncții prin noutatea abordării pe care 

acesta o presupune. 

Ce este PORTOFOLIUL? 
Portofoliul este un instrument de evaluare complementară care regrupează rezultatele 

învățării pe o perioadă îndelungată. „Portofoliul oglindește atât evoluția elevilor, cât și 

performanțele principale și opțiunile acestora‖. El reprezintă „cartea de vizită a elevului 

urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, de la un an școlar la altul și chiar de la un 

ciclu de învățare la altul. /.../ Prin complexitatea și bogăția informației pe care o furnizează, 

sintetizând activitatea elevului de-a lungul timpului /.../ portofoliul se poate raporta la o 

materie, la un curs opțional, dar și la întreaga activitate în școală. Din această perspectivă, 

portofoliul poate concura testul grilă pe temeiul standardizării, dar și al transparenței și mai 

ales al unității a ceea ce se evaluează. 

Repere de construire a PORTOFOLIULUI 
a) Ce conține așadar un portofoliu? „o însumare de instrumente de evaluare, sub raport 

cantitativ și calitativ‖. La modul practic, portofoliul este o colecție de probe date de elev, 

înregistrări ale observărilor sistematice ale comportamentului său, proiecte, fișe de 

autoevaluare, alte produse finale sau intermediare realizate de elev. Interesantă din 

perspectiva unei evaluări de proces este parcurgerea portofoliului care ne prezintă astfel 

vectorul de progres al învățării. 

b) Ce trebuie să facem pentru a facilita elevilor construirea portofoliului? 

În proiectarea portofoliului la nivelul unui obiect de studiu, profesorul trebuie să: 

- definească tema; 

- selecteze obiectivele/competențele și conținuturile esențiale pe care se bazează 

sarcinile de rezolvat pentru portofoliu; 

- enunțe tipurile de piese care vor fi incluse în portofoliu; 

- stabilească perioada de construire a portofoliului; 

- stabilească criteriile de evaluare  

În realizarea portofoliului elevii urmează să: 

- elaboreze produsele; 
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- selecteze produsele pe care le vor include în portofoliu inclusiv selecții din 

însemnări care aduc exemplificări, schițe inițiale, planificări, revizuiri; 

- completeze enunțuri de autoevaluare, reflectând asupra modului de rezolvare a 

sarcinii, originalității abordării, a intereselor sale, a punctelor sale tari și slabe, alegerii 

produselor și a pașilor pe care urmează să-i facă în continuare; 

- prezinte portofoliul. 

 

Utilitatea PORTOFOLIULUI 
Dacă strategiile active determină elevul să fie actorul principal al activității de predare-

învățare, prin intermediul portofoliului el devine actorul evaluării. Prin urmare își 

conștientizează propriul progres, își descoperă și folosește punctele tari, își descoperă și 

ameliorează punctele slabe. Pe scurt, elevul își dezvoltă metacogniția cu toate avantajele pe 

care acesta le presupune (pe termen scurt - motivație pentru învățare, pe termen lung - abilități 

de educație permanentă). 

Pe de altă parte, portofoliul facilitează un dialog normal și eficient între profesor, elev și 

părinte despre activitatea la clasă și mai ales despre posibile soluții de ameliorare a acestuia. 

Nu în ultimul rând, portofoliul face posibilă o evaluare lipsită de stres, a cărei funcție de 

feed-back devine cu adevărat operantă și în care procesul învățării devine vizibil și evaluabil. 

Din perspectiva grilei, acest proces este o mare necunoscută. Simplu produs pe care testul 

grilă îl cuantifică nu ne spune nimic despre progresul învățării. Grila ierarhizează elevii în 

funcție de standard pe baza unui produs final. Portofoliul, în schimb, dă măsură evoluției 

achiziției și satisfacerii standardului pe parcursul construirii învățării. Iată de ce un portofoliu 

standardizat național ar fi și un instrument serios de evaluare. 

Orice evidență relevantă, directă sau indirectă, a muncii elevilor și a progresului 

acestora în învățare (în formarea deprinderilor, competențelor, valorilor și/sau a atitudinilor 

propuse) poate deveni parte integrantă a portofoliului temei cross-curriculare sau a 

portofoliului individual al elevilor. 

Câteva posibile componente ale unui portofoliu: 

> impresii scrise ale elevilor sau ale profesorilor; 

> liste de verificare; 

> mostre ale muncii elevilor; 

> materiale culese, prelucrate sau realizate de către elevi; 

> produse ale elevilor; 

> desene, schițe; 

> note de teren redactate de elevi ca urmare a unor micro-investigații; 

> fotografii sau ilustrații ale realizărilor unor activități de învățare; 

> casete audio sau video; 

> miniteste; 

> teme individuale sau de grup; 

> chestionare, inventare comportamentale sau atitudinale; 

> pagini de jurnal. 

Pentru ca portofoliul să nu se transforme într-un „sac fără fund" facem câteva sugestii 

privind managementul acestui instrument: 

> trebuie să existe criterii clare pentru ce poate și ce nu poate să devină conținut al 

portofoliului; 

> revedeți cu fiecare elev/grup de elevi, conținutul portofoliului individual sau de 

grup la intervale regulate de timp; 

> includeți mostre care să reflecte caracterul integrat / interdisciplinar al 

proiectului; 

> fiecare „intrare― / evidență care face parte din portofoliu trebuie datată, 
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elementele portofoliului trebuie așezate cronologic și / sau pe categorii; 

> elevii trebuie să se implice în selectarea evidențelor care devin parte a 

portofoliului; 

> invitați părinții să vadă și să discute rezultatele copiilor lor; arătați portofoliile 

elevilor la ședințele / întâlnirile cu părinții, astfel încât fiecare părinte să știe și să fie mândru 

de realizările individuale și de grup ale copiilor; 

> înapoiați elevilor unele produse după ce ele nu mai servesc scopurilor evaluării; 

elevii doresc să aibă și ei produsele propriilor activități; 

> utilizați portofoliile pentru a avea o imagine completă asupra performanțelor și 

succeselor elevilor; de multe ori ele arată mai bine punctele tari și ariile de intervenție pentru 

fiecare elev; 

> păstrați un echilibru între caracterul formal și informai al evaluării și al 

evidențelor incluse în portofoliu; 

> un portofoliu bine alcătuit trebuie să ofere răspunsuri la cel puțin trei întrebări: 

Unde erau elevii la început? Unde se află ei acum? Se îndreaptă spre succese? 

Zece motive pentru care profesorii trebuie să folosească portofoliul 
1. respectă sentimentul de proprietate al elevilor asupra rezultatelor propriei activități; 

2. facilitează discuțiile care reflectă punctele tari ale elevilor, interesele și sentimentele 

acestora; 

3. surprind dezvoltarea / progresul de-a lungul unei perioade de timp; 

4. creează un spațiu sigur de stocare a elementelor relevante pentru deciziile elevilor, 

pentru interesele și rezultatele colaborării lor; 

5. informează părinții și-i invită să se implice; 

6. solicită elevii să explice motivele pentru care un element anume este inclus în 

portofoliu; 

7. se actualizează la intervale regulate; 

8. le oferă profesorilor timpul necesar pentru a sintetiza progresul; 

9. demonstrează rezultatele muncii în fața altor colegi, a părinților și a altor persoane 

interesate; 

10. oferă evidențe ale efortului depus de fiecare în învățare. 

Zece motive pentru care portofoliile îi ajută pe elevi 
1. reprezintă o colecție de lucrări semnificative; 

2. oferă posibilitatea reflecției asupra propriilor puncte tari și nevoi de dezvoltare; 

3. își stabilesc propriile obiective de învățare și contribuie la evaluarea progresului în 

atingerea lor; 

4. pot vizualiza progresul făcut de-a lungul unor perioade de timp; 

5. elevii sunt încurajați să reflecteze asupra ideilor prezentate în produsele lor; 

6. pot vedea o varietate de perspective din care poate fi abordată o problemă și o 

varietate de moduri în care poate fi exprimată o idee; 

7. văd rezultatele efortului propriu; 

8. înțeleg rolul lor în organizarea și derularea experiențelor de învățare; 

9. se simt coparticipanți și responsabili pentru succesul proiectului; 

10. au sentimentul că munca lor are relevanță atât pe plan personal, cât și social. 
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INTEGRAREA TEHNOLOGIEI LA CLASĂ. APLICAȚIA PLICKERS 

 
Profesor dr. Buzera Marius, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 
Abstract: In recent years, the number of SRS (student response system) applications used in education has 

grown exponentially, and many, although not specifically designed for education, have been quickly adopted by 

the school environment without too much study and research on their benefits. Under these conditions, the 

identification of models that assess the degree of integration of new technologies in education becomes 

mandatory. 

Cuvinte cheie: Students Response System, Plickers 

 

Introducere 

În ultimii ani tehnologia a devenit o realitate firească a sistemelor educaționale din tot 

mai multe țări, iar intrarea în pandemia produsă de virusul SARSCov2 a grăbit și intensificat 

acest proces. Tehnologia nu a fost creată pentru a satisface nevoile sistemelor educaționale, 

însă creativitatea și imaginația profesorilor a făcut ca aceasta să contribuie la transformarea și 

redefinirea totală a actului educațional. Prețul tot mai accesibil al tehnologiei și faptul că tot 

mai multe școli se deschid și permit elevilor să-și utilizeze în orele de curs propriile 

dispozitive în scop educational (telefoane inteligente, tablete, etc) a contribuit la proliferarea 

acesteia în sălile de clasă.  

Una dintre tehnologiile care s-a impus în ultimii ani este SRS – Student‘s Response 

System. În ultimii ani această tehnologie a primit diverse denumiri precum Sistemele de 

răspuns la clasă (SRS), Sisteme electronice de răspuns ale elevilor (SERS), Sisteme de 

performanță la clasă (CPS), Sisteme de răspuns la audiență (ARS), sisteme de răspuns 

personal (PRS), sisteme de răspuns electronic (ERS),  Sisteme de raspuns la calsă (CRS), 

Sisteme pentru votare sau pur și simplu clickere. (Aljaloud A.,  Gromik N., Billingsley W., 

Kwan P.,W.,H., 2015). 

Denumirea de clickere provine de la forma acestora, similară cu a unei telecomenzi de 

dimensiuni reduse, pe care profesorul le distribuia la începutul orei și le colecta la sfârșitul 

acesteia. Elevii foloseau aceste dispozitive pentru a răspunde apăsând butoanele lor în raport 

cu opțiunile întrebărilor ce erau proiectate cu ajutorul unor videoproiectoare. Deși clickerele 

au apărut la începutul anilor 1950, datorită prețului ridicat au fost folosite cu precădere doar în 

mediul universitar, însă odată cu dezvoltarea tehnologiilor de trasmitere a datelor și apariția 

telefoanelor inteligente acestea au fost ‖redescoperite‖. Principalele avantaje introduse de 

SRS, ce au contribuit la explozia lor din ultimii ani sunt:  

-transformă elevii din ascultători pasivi în participanți activi, crescând interactivitatea dintre 

elevi și profesori dar și colaborarea dintre elevi (Lam, S. L., Wong, K., Mohan, J., Xu, D. & 

Lam, P., 2011).  

-motivează și angajează elevii, în special pe cei timizi, schimbând atitudinea acestora față de 

implicarea în activitățile clasei (Mula, Kavanagh, 2009). 

-oferă feedback eficient și imediat în cazul evaluărilor inițiale și formative unde studiile au 

arătat că se obțin rezultate foarte bune. (Bradley, K. D., 2019) 

În prezent aplicațiile SRS se regăsesc într-o mare diversitate, de la cele care tind să 

acorde tehnologiei un rol central, până la cele care tind să țină tehnologia cât mai departe de 

sala de clasă, precum este cazul aplicației Plickers.   

 

Prezentarea aplicației Plickers 

Aplicația Plickers mai este denumită și clicker de hârtie (Bradley, K. D., 2019),  având 

în vedere că în cazul acesteia, elevii nu vor folosi nici un tip de dispozitiv electronic pentru a 
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răspunde ci un carton inscripționat cu un cod QR, ce a fost atribuit în mod distinct fiecărui 

elev. (Buzera, Luțaru, 2020) 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cartonul cu numărul 1 (sursa www.plickers.com) 

Aplicația este disponibilă în două variante: gratuită și cu abonament și poate fi accesată 

de la adresa www.plickers.com cu orice tip de browser: Edge, Opera, Safari, Chrome, Mozila, 

Internet Explorer, etc. Pentru a putea utiliza aplicația, profesorul va trebui inițial să-și creeze 

un cont pe platformă și ulterior să o instaleze pe telefonul mobil folosind aceleași date de 

acces. Versiunile noi, permit atât crearea manuală a fiecărei clase și adăugarea fiecărui elev 

secvențial la clasă, fie importarea claselor și a elevilor asociați direct din aplicația Google 

Classroom, contribuind astfel în mod eficient la reducerea semnificativă a volumul de muncă 

al cadrului didactic. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Importul elevilor din Google Classroom 

 

Crearea testelor  cu aplicația Plickers este relativ simplă, acestea fiind obținute ca o 

combinație de texte și/sau imagini. Pentru a aplica un astfel de test, este nevoie ca sala de 

clasă să dispună de un minim de dotare: un calculator – ce va fi folosit pentru lansarea 

testului, un telefon mobil – al profesorului, ce va ‖scana‖ elevii, un videoproiector pentru a 

proiecta întrebările, o conexiune la internet și cardurile cu codurile QR ce vor fi distribuite 

elevilor la începutul orei. După lansarea testului, elevii vor citi întrebarea de pe ecranul de 

proiecție și vor răspunde  ridicând cartonașul în poziția corespunzătoare opțiunii pe care o 

doresc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      a.                                             b. 

Figura 3 (a,b) Scanarea răspunsurilor elevilor cu telefonul mobil 
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După ce elevii răspund, profesorul poate observa în timp real corectitudinea răspunsurilor 

prin codul de culori asociat acetora, iar în plus aplicația instlată pe telefonul mobil furnizează 

scurte informări și statistici legate modul de răspuns al elevilor. Ulterior, accesând platforma 

profesorul are acces la o largă varietate de statistici și rapoarte individuale pentru fiecare elev, 

dar și statistici la nivel de clasă pe diferite interval de timp: săptămânal, lunar, sau perioade 

definte de professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Statistici și raportări individuale și la nivel de clasă 

 

Evaluarea aplicației Plickers 

Pentru a analiza modul în care aplicația Plickers a fost integrată în sala de clasă sau avut 

în vedere modelul SAMR al doctorului Ruben Puentendura (2006) și modelul PIC-RAT al lui 

Kimmons, Graham și West  (2020). 

 

Modelul SAMR 

Este un model relativ nou, dar tot mai popular în rândul cadrelor didactice din mediul 

preuniversitar din toată lumea. Modelul este dezvoltat de doctorul Puentedura (2006) fiind 

structurat pe patru niveluri și este folosit pentru a evalua  gradul de integrare a tehnologiei în 

procesul didactic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelul SAMR (adaptat după Puentedura, 2006) 

 

Nivelul Substituție -Plickers poate fi folosit pentru a asigura o evaluare inițială sau 

formativă pentru a substitui o evaluare pe hârtie și creion. 

Nivelul Augmentare (îmbunătățire) - Plickers evaluează automat răspunsurile tuturor 

elevilor și informează profesorul despre corectitudinea  acestora, oferind opțiuni suplimentare 

de reacție profesorului și îmbunătățind procesul educațional. 

Deși există studii care susțin că Plickers poate produce inclusiv Modificarea procesului 

de didactic și chiar redefinirea acestuia (Bradley, K. D., 2019), acest lucru poate fi considerat 

ca fiind forțat. Faptul că profesorul foloseste o aplicație de realitate augmentată pentru a scana 

raăspunsurile elevilor, nu poate fi considerată o modificare sau transformare a procesului 

didactic, pentru că aplicația este folosită exclusiv de profesor. 

 

Modelul PIC-RAT  

Este un model teoretic de integrare a tehnologiei la clasă, orientat spre elev și pedagogie 

și ușor de înțeles și implementat de către profesori.(Kimmons, R., Graham, C. R., & West, R. 
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E., 2020). Așa cum îmsăși creatorii modelului  afirmă, construcția acestuia pleacă de la două 

întrebări: (Ottenbreit-Leftwich, A. & Kimmons, R., 2020).  

-Cum utilizează elevii tehnologia? (PIC) 

-Cum afectează tehnologia aspectele pedagogice ale conținutului unei lecții? (RAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelul PIC-RAT (adaptat după Kimmons și alții, 2020) 

 

Referitor la prima întrebare – în cazul aplicației Plickers elevul utilizează tehnologia 

într-un mod pasiv, chiar dacă lecția este dinamică, antrenantă și amuzantă. 

Referitor la a doua întrebare, se poate considera că tehnologia îmbunătățește procesul 

educațional prin faptul că oferă evaluarea tuturor elevilor simultan și oferă în timp real 

profesorului o paletă largă de statistici și informații. 

Din acest motic putem considera că în conformitate cu Modelul PIC-RAT de apreciare a 

gradului de utilizare a tehnologiei – aplicația Plickers se va situa la poziția PA, elevul 

utilizează tehnologia în mod pasiv, iar tehnologia aduce o îmbunătățire a procesului instructiv. 

 

Concluzii 

Aplicația oferă o autonomie ridicată profesorului în raport cu tehnologia. Acest lucru 

poate fi foarte valoros atunci cînd se lucrează cu clase de elevi de vârste mici sau cînd elevii și 

profesorul au competențe digitale reduse.   

Astfel, în acord cu Aljaloud A. și a coloboratorilor săi (2015), este depășită una din 

marile temeri ale profesorilor atunci când utilizează aplicații de tip SRS și anume pierderea de 

timp datorată problemelor tehnice sau incompatibilităților ivite. Această autonomie se 

dovedește utilă și atunci când elevii provin din medii defavorizate iar școala nu poate suplini 

prin dotări lipsurile acestora. Faptul că elevii pot participa în condiții egale, asigură egalitatea 

de șanse, pe care tehnologia prin definiție ar trebui să o aducă procesului de educație. 

Singurele neajunsuri ale aplicației de datoresc limitărilor oferite de varianta gratuită, dar 

și din faptul că în raport cu particularitățile aplicației, cu modul de răspuns prin intermediul 

cartoanelor cu coduri QR, există puține variante de realizare a itemilor. 

De asemenea, folosirea unui singur model pentru aprecierea gradului de integrare al 

unei aplicații în procesul instructiv poate duce la rezultate eronate, mai ales dacă acestea nu 

țin cont și de alte informații precum contextul, sau sunt tehnocentriste, axate predilect pe 

integrarea tehnologiei cu orice scop. 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ 

Profesor inginer Mareşi Luminiţa, Colegiu Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 

„Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală” 

 Albert Einstein 

  Abstract: Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor in prima parte a 

copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite in primii 7 ani de viaţă ai copilului 

sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Cuvinte cheie: educație, familie, comportament, copilărie 

       

Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească și a deveni un bun 

exemplu la școală. Educaţia se reflectă in toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, 

intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este 

copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 

De foarte multe ori, în special în situaţiile în care ne supară atitudinea sau 

comportamentul unei persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este 

politicos – „nu are cei şapte ani de-acasă‖. Replicăm astfel considerând că nu a primit o 

educaţie potrivită ori nu şi-a insuşit diverse norme ori reguli de politeţe, în special. 

Această expresie defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi 

atitudini acumultate in primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată 

„culmea achiziţiilor‖, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 

deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de 

insuşire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt 

transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

       Se numesc „cei şapte ani de-acasă‖ deoarece copilul işi petrece cel mai mult timp cu 

familia,  în special pâna la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenţă asupra lui. 

Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi 

exprimarea diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe etc), precum şi a dorinţelor şi 

nevoilor. Bineînţeles că asta nu înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne 

purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi 

obosiţi la un moment dat. 

Însă va trebui să ne impunem anumite restricţii, conduite și chiar moduri de rezolvare a 

conflictelor, astfel  încât copilul să poată trage învăţăminte atât din situaţiile şi întâmplările 

frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. 

Este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că 

cel mic ne supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va 

exterioriza toate acestea in diverse situaţii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate. 

Ce pot învaţa copiii în cei şapte ani? 

– deprinderi de autoservire; 

– ordine; 

– igiena; 

– curaţenie si exprimarea propriilor nevoi; 

– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emoţiilor atât pozitive, cât şi negative; 

– bune maniere și comportament; 
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– limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părţile de 

vorbire); 

– modul de a relaţiona cu ceilalţi si de a răspunde la diverse provocări ale mediului 

inconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul 

dorit, este pedepsit pentru diverse fapte etc); 

– consecvenţa în realizarea unei sarcini; 

– concentrare a atenţiei; 

– perseverenta în realizarea uneri sarcini; 

– alegerea motivelor si motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. 

Unele din insuşirile dobândite in această perioadă devin stabile pentru tot restul vietii: 

– spiritul de competiţie; 

– altruismul; 

– cooperarea; 

– atitudinea pozitivă fată de diverse sarcini, etc. 

Iar altele influenţează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, 

devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de 

a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. 

Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, gandiţi-vă ceva mai mult la ceea 

ce se ascunde in spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ ă de către ceilalţi. 
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE-PROIECTUL 

Profesor inginer Mareşi Luminiţa, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 

Abstract: Proiectul este o activitate complexă de învățare care se pretează foarte bine a fi folosită ca instrument 

de evaluare,atât formativă,cât și sumativă.Proiectul este o activitate individuală și/sau în grup,dar sunt de 

preferat proiectele de grup deoarece încurajează cooperarea și dezvoltă competențe de lucru in echipa.Un 

avantaj important al proiectului este că dă posibilitatea elevilor de a lucra în ritm propriu,de ași folosi mai bine 

stilul propriu de învățare și permite învățarea și de la colegi. 

    
 Cuvinte cheie: metode, proiectul, obiective,e valuare 
     

Proiectul este o formă activ-participativă care presupune și încurajează transferul de 

cunoștințe, deprinderi, facilitează și solicită abordările interdisciplinare și consolidează 

abilitățile sociale ale elevilor. 

Proiectul pune elevii în situația de a lua decizii,de a comunica și negocia,de a lucra și 

învăța în cooperare,de a realiza activități în mod independent,de a împărtăși celorlalți cele 

realizate sau învățate. 

Proiectul este o activitate complexă care îi solicită pe elevi: 

– sa facă o cercetare(investigație); 

– sa realizeze proiectul propriu-zis(inclusiv un produs care urmează a fi prezentat: dosar 

tematic, pliant, film, expoziție) 

– sa elaboreze raportul final; 

– sa facă prezentarea publică a proiectului. 

Avantajele folosirii acestei metode sunt: 

– oferă șansa de a analiza în ce masură elevul folosește adecvat cunoștințele, 

instrumentele, materialele disponibile în atingerea finalităților propuse; 

– este o metoda alternativă de evaluare care scoate elevii și cadrul didactic din rutina 

zilnică 

    

       Realizați PROIECTUL cu tema 

„Calitatea necorespunzătoare a apei potabile în cartierul Iezureni” 

        În urma discuțiilor cu elevii a fost identificată problema enunțată ca titlu al  proiectului. 

        După identificarea problemei, în realizarea proiectului,vor trebui urmați o serie de 

pași.Aceștia ar putea fi următorii: 

1. Startul proiectului - informarea 

Constă  în căutarea de informații despre problema identificată cum ar fi: 

* Ce condiții de calitate trebuie să îndeplinească apa potabilă? 

* Cautarea informațiilor în standardele de calitate pentru apa potabilă. 

* Identificarea metodelor de analiză care furnizează informații despre apa potabilă. 

* Alegerea acelor metode de analiză care sunt mai relevante pentru calitatea apei potabile. 

* Vizite la furnizorul de apă potabilă din localitate 

2. Formularea obiectivelor 

  Obiectivele trebuie să fie: verificabile, concrete, pozitive, realizabile prin forțe 

proprii.Obiectivele proiectului trebuie stabilite împreună cu elevii. Pentru acest proiect 

acestea ar putea fi: 

* O1  Prelevarea probelor de apă potabilă din locurile identificate a fi cu probleme. 

* O2  Efectuarea în laborator a două dintre cele mai importante analize, care să fie relevante 
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pentru calitatea apei potabile. 

* O3  Întocmirea unei fișe pentru fiecare sursă de apă analizată. 

* O4 Compararea rezultatelor obținute în laborator și trecute în fișa cu concentrațiile maxim 

admise. 

* O5  Informarea instituțiilor abilitate cu privire la calitatea apei potabile în zona verificată. 

3. Planificarea 

  Se va stabili cine? și ce?  sarcini are de îndeplinit.Elevii vor fi imparțiți în grupe care vor 

avea sarcini precise. 

  Elevii iși vor alege un lider care va coordona întreaga activitate și care va media eventualele 

conflicte care ar putea să apară, care prin consultare cu restul colegilor va rezolva toate 

problemele legate de buna derulare a proiectului. 

  Se vor forma 4 grupe care vor avea următoarele sarcini: 

- vor preleva probe de apă din 3 locații diferite; 

- vor întocmi fișa de însoțire a probelor de apă; 

- vor efectua în laborator 3 analize specifice apei potabile; 

- vor înregistra rezultatele în buletine de analiză, ținând cont și de eventualele surse de erori. 

4. Implementarea 

  În această etapă a proiectului, grupele își vor realiza sarcinile stabilite prin plan,vor compara 

rezultatele obținute experimental cu cele din STAS-uri și vor trage concluzii asupra calității 

apei analizate. 

  Liderul grupului ajutat de câte un elev din fiecare grupă vor centraliza rezultatele obtinute de 

fiecare grupă. 

  Se va face o prezentare a rezultatelor obținute în clasă sau la nivelul școlii, având ca invitați 

specialiști în domeniu. 

  Profesorul va coordona și modera intreaga activitate împreună cu liderul elevilor. 

5. Controlul si evaluarea 

  Profesorul este cel care face controlul și evaluarea proiectului, urmărind: 

- adecvarea metodelor de lucru, a materialelor și a mijloacelor didactice folosite la scopurile 

propuse; 

- acuratețea produsului; 

- rezultatele obținute și posibilitatea generalizării lui; 

- raportul final și modul de prezentare a acestuia; 

- gradul de implicare al participanților în sarcina de lucru. 

  Profesorul trebuie să asiste elevul/grupul de elevi pe durata derulării proiectului, consiliindu-

i și încurajându-i în demersurile lor. 

  Profesorul va completa pentru fiecare elev fișa de urmărire sistematică.Va fi completată și 

fișa de feed-back a elevului. 

6. Prezentarea 

  Toți elevii iși vor prezenta unii altora rezultatele muncii.Dacă este posibil, acest lucru se va 

realiza într-un cadru mai larg (în prezența profesorilor, a parinților, a unor persoane 

interesate). 
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INSTRUMENTE TIC MODERNE UTILIZATE  ÎN PREDAREA 

LIMBII ENGLEZE 

 
                               Profesor  Pătrulescu Corina Elena, Colegiul „Gheorghe Tătărescu‖ Rovinari 

 
Abstract: Cu accent pe limbă, comunicare şi cultură în standardele naţionale pentru învăţarea limbilor 

moderne, cadrele didactice sunt într-o continuă căutare de modalităţi mai bune de accesare a materialelor 

autentice şi de furnizare de experienţe care vor dezvolta mai bine competenţele elevilor de comunicare în limbi 

străine.  

 

Cuvinte cheie: Limba engleză, blog-uri  

 

Tehnologia este probabil cel mai bun mijloc pentru crearea unui mediu favorabil pentru 

învăţare. TIC poate sprijini profesorii în a face învăţarea limbilor străine rapid, mai uşor, mai 

atractiv şi mai interesant. Mijloacele informatice fac parte din cultura noastră, din viaţa 

noastră de fiecare zi (acasă sau la serviciu). Deşi uniţi într-o reţea planetară, se manifesta  o 

îngrijorare faţa de riscul izolării sociale a celor care petrec multe ore în faţa calculatorului. Şi 

totuşi, internetul trebuie privit ca orice alt mijloc de comunicare asemeni celorlalte mijloace 

moderne de comunicare.  Cand vorbim de noi tehnologii de informare ne referim la internet 

precum şi orice alte metode de comunicare offline şi online, la diverse programe de eLearning 

create sau diverse posibilităţi pe care calculatorul ni le dă şi de care ne putem folosi ca şi 

mijloc de redare a unor informaţii (messenger, Skype, MS Office, produse Apple, tabele, 

video si audio etc. ) 

1.Blog-uri (weB LOGS) 

Termenul blog deriva de la web log şi se referă la o pagină web care este înnoită în mod 

regulat cu  noi postări. Ele sunt aranjate în ordine cronologică inversă, astfel încât cea mai 

nouă postare să se afle întotdeauna în fruntea listei. Persoanele care utilizează blog-uri se 

numesc blogări; când scrii pentru un blog se cheamă ca faci blogging. 

Blog-urile au un număr de caracteristici tipice care fac editarea online extrem de 

eficientă. Blog–urile sunt găzduite de către furnizori de weblog–uri precum 

www.blogger.com, www.blog.de,http://int.blog.com, www.wordpress.com etc. în mod 

gratuit. Poţi crea un blog în doar câţiva paşi, urmând instrucţiunile furnizorului şi decizând 

dacă este un singur sau mai mulţi autori. Fiecare blog poate conţine categorii variate ce pot fi 

accesate printr-un simplu clic. Fiecare postare are un titlu şi un timbru de timp aşa încât 

cititorul şi face o idee despre ce este vorba şi despre când exact a fost postat. Aceasta este 

arhivata în mod automat. Retragerea este posibila prin caracteristica de căutare sau prin 

deschiderea calendarului, care este o altă caracteristică specifică a unui blog. Editarea este 

uşoară, întrucât blocurile oferă şabloane care nu necesită nici o competenţă tehnică  din partea 

blogger-ului. Doar făcând un click pe cuvântul ― comentariu‖ de dedesubtul postării, cititorul 

îşi poate exprima în scris opinia asupra unei postări într-un alt şablon. 

Blog-urile nu se referă doar la fişierele text. Ele pot de asemenea să conţină tot felul de 

date precum hyperlink-uri, grafice, prezentări, precum şi – ceea ce le face în mod special mai 

interesante pentru profesorii de limbi – fişiere audio video. 

Dacă este disponibilă caracteristica RSS, cititorii se pot abona la un blog, şi vor fi 

notificaţi în mod automat ori de cate ori se efectuează o schimbare. 

Dacă blog-ul are caracteristica Permalink, atunci URL- ul permanent ce conduce la o 

intrare specifică care nu se mai află pe prima pagină, ci se află în arhivă, poate fi salvat ca 

favorit.Toate aceste caracteristici ilustrează utilitatea blogurilor într-un mediu de predare a 

limbii, ca un mediu care dezvoltă competenţele de citit, scris şi comunicare. 

http://www.blog.de,http/int.blog.com
http://www.wordpress.com/
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Ca profesor de limbi străine poate că doriţi să începeţi un blog al orei clasă care să va 

permită să:  

Oferiţi texte de citit online pentru elevii dumneavoastră 

Să oferiţi materiale suplimentare, precum clipuri audio sau video, imagini, tabele etc. 

Să organizaţi resurse Internet pentru ora dumneavoastră prin oferirea unor adrese de 

legătură (link-uri) utile 

Să daţi instrucţiuni, să trasaţi sarcini 

Să faceţi elevii să practice scrisul (pentru un public) 

Să oferiţi feedback 

Să stimulaţi discuţiile cu elevul 

Să încurajaţi evaluarea făcută de colegi şi sprijinul acordat de colegi 

Să definitivaţi proiectul şi să determinaţi elevii să-şi documenteze progresul 

Să experimentaţi găsirea unor alte întrebuinţări ale blog -urilor 

2.Tipologii de exerciții 

Comentarea/ corectarea textelor/ eseelor/ exerciţiilor în format elecronic 

Când un elev a înmânat un text în format electronic nu este o metodă bună ca acesta să 

fie imprimat pe hârtie şi corectat cu demodata cerneală roşie. Rezultatele sunt mult mai bune 

când profesorul inserează sugestii în text, utilizând un procesor de cuvinte sau programe 

specializate. Un exemplu de program pentru comentarea textelor          se poate          

găsi la http://www.cict.co.uk/software/markin/index.htm. Programul poate fi adaptat la 

diferite limbi. 

Rebusuri 

Rebusurile sunt adeseori foarte populare printre elevi şi atunci când sunt create din 

vocabularul cu care elevii au lucrat acestea reprezintă un instrument foarte bun, care 

funcţionează ca exerciţii după efectuarea sarcinilor transmise. Aceasta este o activitate care 

poate fi creată foarte uşor şi în câteva minute cu software-ul ―Hot Potatoes‖. Cu Hot Potatoes 

elevii pot chiar să creeze exerciţii unul pentru celălalt. 

Exerciţii de tip Drills 

Acestea sunt cunoscute şi sub denumirea de exerciţii ―Drill and Kill‖. Un computer 

poate face orice din ceea ce vechile laboratoare de limbi puteau face; Model: ―El are o 

maşina‖ , Răspuns ―Nu, el are două maşini.‖. ―El are un computer‖, ―Nu, el are două 

computere‖ … Inserările utilizatorului pot fi fie text sau conversaţie prin microfonul 

computerului. 

Dicţionarele electronice 

Dicţionarele electronice sunt foarte folositoare pentru cursanţii de limbi mai puţin 

utilizate şi  predate. Prin Internet, se pot accesa foarte multe astfel de dicţionare care fie sunt 

în sistem shareware, fie sunt gratuite. Încercaţi adresa http://www.dictionaries.com sau căutaţi 

dicţionare online cu ajutorul motorului de căutare Google (e de preferat, întrucât noi servicii 

apar frecvent). 

Portofoliile electronice 

Un portofoliu electronic, cunoscut de asemenea sub denumirea de e-folio sau portofoliu 

digital, poate fi o simplă colecţie de lucrări pe o dischetă sau, într-o versiune mai avansată, o 

pagină web a unui elev unde respectivul elev prezintă anumite părţi selectate din lucrările 

sale. O parte din activitate poate fi în desfăşurare, demonstrând astfel, procesul de învăţare. 

În învăţământ, portofoliile se referă la o colecţie personală de informaţii, descriind şi 

documentând realizările şi cunoştinţele acumulate ale unei persoane. Există o varietate de 

portofolii: de la învăţare până la colecţii extinse de dovezi ale realizărilor. Portofoliile sunt 

utilizate pentru multe scopuri diferite, precum acreditarea experienţei anterioare, căutarea de 

meserii, dezvoltarea profesională continuă, certificatul de competenţe. 

http://www.dictionaries.com/
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Ideea pedagogică este că elevul devine conştient de stilul propriu de învăţare, acest 

lucru ajutând elevul să aleagă activităţile corecte, crescând astfel eficienţa învăţării. 

Portofoliile pot fi de asemenea utilizate pentru evaluarea elevilor. Citiţi un articol de TIM 

Caudery despre evaluarea prin portofoliu aici: 

http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr11/caudery.html 

Există şi software gratuite care pot servi ca bază pentru portofoliile electronice: de 

exemplu OSP http://www.osportfolio.org/ şi Confolio: 

http://www.confolio.org/wiki/Introduction/Main 

O colecţie de portofolii templates poate fi descărcata din pagina: 

http://www.coe.iup.edu/pttut/Portfolios.html 

De asemenea Curse Moodle Management System http://moodle.org/ poate fi utilizat 

drept portofoliu. 

Completaţi spaţiile goale 

Utilizatorul lucrează cu un text unde unele dintre cuvinte au fost eliminate pe baza uni 

anumit criteriu (vocabular nou, forme verbale, prepoziţii), iar utilizatorul trebuie să găsească 

cuvintele potrivite pentru a rezolva exerciţiul. Această activitate poate fi creată foarte uşor, în 

câteva minute cu software-ul ―Hot Potatoes‖. 

Găsiţi răspunsurile 

Elevului i se dă o întrebare şi trebuie să caute răspunsul în documente, video, sau audio 

utilizând Internet-ul, CD-ROM, DVD etc. Răspunsurile pot fi prezentate profesorului / clasei 

în diferite forme. Când exerciţiul „Găseşte răspunsul‖ devine mai elaborat, el devine de fapt o 

aventură pe web (citiţi mai multe la introducerea Webquest). 

Gramatică 
Există puţine programe de gramatică pentru limbile mai puţin vorbite şi predate; adesea 

acestea transferă în calculator exerciţii de tipul celor ce se regăsesc în cărţi, dar fără succes. 

Oricum, în prezent există o pagina web recomandabilă de gramatică: Site–ul VISL: 

http://visl.hum.sdu.dk/visl/ VISL înseamnă „Visual Interactive Syntax Learning‖ (Învăţarea 

Sintaxei Interactive Vizuale), este un proiect de cercetare şi dezvoltare la Institutul de Limba 

şi comunicare (ISK), Universitate din Sudul Danemarcei (SDU) - Campusul Odense. Din 

Septembrie 1996, personalul şi elevii de la ISK au dezvoltat şi implementat instrumente de 

gramatică, bazate pe Internet pentru educaţie şi cercetare. La începutul proiectului au fost 

implicate patru limbi: engleza, franceza, germana şi portugheza. De atunci, multe alte limbi s-

au alăturat proiectului – aşa cum s-a constatat prin numărul mare de intrări în lista de limbi. 

De pe site–ul VISL puteţi folosi următoarele „instrumente‖: Analize Gramaticale 

(propoziţii preanalizate şi analize automate) 

Jocuri & Întrebări (testarea claselor de cuvinte şi a altor teme gramaticale) Cercetarea 

unor culegeri de texte (acces la BNC şi la alte corpuri de limbi) 

Traduceri Computerizate 

Dacă accesaţi una dintre limbile VISL, prin pagina de la intrare, veţi fi întrebaţi 

următorul lucru: „Ce instrument VISL doriţi să folosiţi?‖ La fiecare dintre limbi, veţi găsi 

diferite opţiuni disponibile. 
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PLATFORME ONLINE PENTRU ELEVI 

 

Profesor Petre Claudia, Școala Gimnazială „Eugen Ionescu‖ Slatina 

 
Abstract:„Planificarea pentru învățarea online sau blended este mult diferită de cea față-în-față. Desigur, în 

online se preiau numeroase aspecte din predarea tradițională, cu atenție însă la una dintre posibilele capcane – 

tentația de a limita lecția la livrare de conținut și evaluare. Proiectați ora în digital cu intenția de a crea 

numeroase oportunități pentru interacțiune, colaborare și conectare pentru a asigura o educație digitală de 

calitate.” 

 

Cuvinte cheie: platgforme online, e-learning 

 

Contextul actual a accelerat, fie că ne-am dorit sau nu, procesul de învăţare online. 

Chiar dacă mulţi dintre elevi şi profesori nu au fost pregătiţi pentru asta, unii nici nu şi-au 

dorit, acum predarea prin intermediul internetului a devenit o necesitate. Sigur, nevoi sunt 

multe. Sunt copii care nu au suportul de lucru şi nici acces la internet. Sunt profesori care nu 

ştiu cum să adapteze predarea clasică la cea din mediul online. Sunt şi cei care nu ştiu ce 

platforme educaţionale online pentru elevi sunt mai uşor de folosit şi mai practice. Pentru 

ultima problemă am întocmit noi o listă cu câteva dintre cele mai utilizate astfel de platforme. 

Google Classroom este una dintre platformele recomandate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale pentru lucrul online cu elevii. Aceasta oferă posibilitatea atât profesorilor, cât şi 

elevilor, să încarce materiale, să posteze diverse anunţuri şi, special pentru profesori, să dea 

note materialelor lucrate de elevi şi încărcate aici. Pentru utilizarea Google Classroom este 

nevoie de conturi Google pentru toţi utilizatorii, precum şi de activarea licenţei Google. 

Aplicaţia a fost lansată în anul 2014 şi este folosită în prezent de peste 20 de milioane de 

profesori şi elevi din întreaga lume. Are o interfaţă disponibilă şi în limba română, poate fi 

utilizată atât de pe computer, cât şi de pe un dispozitiv mobil cu sistem Android sau iOS, pot 

preda mai mulţi profesori, se pot pregăti cursurile în avans şi se comunică cu elevii în timp 

real. 

Microsoft Teams este o platformă ce beneficiază de un spaţiu de lucru bazat pe chat. 

Profesorii: 

 pot forma rapid clasele, 

 pot împărtăşi cu elevii materialele didactice, 

 pot posta anunţuri, 

 pot împărţi clasele în grupuri mai mici pentru ca aceştia să poată lucra în grupuri la 

diverse proiecte, 

 pot crea, distribui şi evalua teste, 

 pot transmite şi evalua temele elevilor. 

Easyclass este şi ea pe lista cu platforme educaţionale online pentru elevi recomandată 

de MEN. Platforma poate fi utilizată în mod gratuit, are o interfaţă intuitivă, asemănătoare cu 

cea a Facebook şi le oferă profesorilor posibilitatea de a transmite teme şi de a le reaminti de 

evenimente esenţiale precum predarea temelor sau apropierea unor teste. Deasemenea, elevii 

pot posta, la rândul lor, materiale sau pot discuta pe marginea temelor de la clasă. 

Aplicaţia Zoom este una dintre cele mai utilizate pentru comunicarea în timp real. În 

varianta gratuită permite organizarea orelor cu până la 500 de participanţi. Profesorii şi elevii 

au posibilitatea de a interacţiona în timp real, în mod video şi permite şi crearea unei table 

virtuale interactive. Este disponibilă atât pentru computer, cât şi pentru dispozitive mobile cu 

sistem de operare Android sau iOS. 

Zoom oferă multiple posibilităţi de interacţiune: 

 profesorul poate transmite informaţii cu ajutorul share screen, 

 lecţiile pot fi înregistrate, 

https://life.ro/scoala-in-timpul-pandemiei-cum-a-transformat-claudia-chiru-orele-de-scoala-si-afterschool-ul-in-program-virtual/
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 se utilizează o tablă virtuală, 

 lecţiile se salvează automat în cloud şi pot fi revăzute, 

 clasa virtuală poate fi securizată, 

 pot fi accesate diverse clipuri educaţionale de pe Youtube sau alte platforme, 

 profesorul poate utiliza sau restricţiona, după caz, chat-ul interactiv, 

 în timpul predării profesorul poate opri sunetul venit de la elevi pentru a facilita 

explicaţiile fără întreruperi. 

Alte platforme de lucru sau în care se regăsesc materiale didactice, populare printre 

profesori şi elevi, sunt: Kinderpedia, Digitaliada, myKoolio, Kidibot şi Ask. 

 

 

Bibliografie: 

1. https://life.ro/platforme-educationale-online-pentru-elevi/  
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STRATEGII CONVERSATIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

Profesor Rada Lavinia, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 

Abstract: Strategia presupune un plan de acţiune pe termen lung, întocmit în vederea atingerii unor scopuri, 

obiective. Tacticile se concept însǎ pe termen scurt. Prin analogie cu domeniul militar, strategiile educaţionale 

sunt însoţite de planuri concrete de acţiune care sǎ asigure, fǎrǎ discriminare, calitatea, accesul şi egalitatea de 

şanse în educaţie. Analizând literatura de specialitate  strategia didacticǎ este ansamblul de metode, mijloace şi 

forme de organizare a activitǎţii elevilor, în scopul atingerii obiectivelor operaţionale. 

 

Cuvinte cheie: strategie, metodă, conversație, problematizare 

 

În industria alimentară sunt folosite foarte des metodele bazate pe dialogul profesor –

elev, dar şi pe dialogul elev-elev. 

Elementul esenţial pentru acest tip de strategii este întrebarea. Prin întrebări 

fundamentate profesorul determină elevii să descopere noi cunoştinţe folosindu-se de cele 

dobândite anterior. 

Dialogul stimulează cautarea, schimbul de informaţii, gândirea interioară.  

Conversaţia se bazează pe o succesiune de întrebari puse de profesor în alternanţă cu 

răspunsurile elevilor, care conduc spre aflarea unui adevăr sau a unei noutăţi pentru elevii 

antrenaţi în procesul învăţării.  

Metoda conversaţiei cunoaşte diverse variante, cum ar fi: conversaţia introductivă, 

conversaţia de fixare şi consolidare, conversaţia de recapitulare şi sistematizare, conversaţia 

de verificare şi evaluare. 

Eficienţa dialogului didactic dintre profesor şi elevi este condiţionată de calitatea 

întrebǎrilor şi a răspunsurilor. O modalitate de analiză şi clasificare a tipurilor de întrebări o 

reprezintă taxonomia interogǎrii a lui Bloom. 

Nivelul Ce solicită ? Exemple 

Cunoaştere  Redarea din memorie a 

cunoştinţelor 

La ce temperatură are loc 

fermentarea aluatului? 

Comprehensiune  Exprimarea şi explicarea unei idei 

cu cuvinte proprii, oferirea 

exemplelor 

Care este diferenţa între 

predospire şi dospirea finală ? 

Aplicare  Utilizarea algoritmilor în 

rezolvarea problemelor 

Cum putem calcula masa bucaţii 

de aluat având în vedere formula 

învăţată? 

Analiza Explicarea unor relaţii, cauze, 

efecte, motive 

De ce la aluaturile provenite din 

făinuri slabe timpul pentru 

dospirea finală este mai mare ? 

Sinteza Combinarea mai multor idei într-

o idee nouă; rezolvarea 

problemelor în mod creativ; 

predicţii 

Ce s-ar întampla dacă aluatul ar fi 

copt nedospit? 

Evaluare  Elaborarea unor judecaţi de 

valoare, aprecieri 

Care credeţi că este scopul 

dospirii finale ? 

Tabel nr. 1 Taxonomia interogǎrii a lui Bloom 

 

Este necesar ca întrebarile să îndeplinească şi anumite cerinţe pedagogice: să fie clare, 

precise, corecte din punct de vedere logic şi gramatical, să fie formulate într-o succesiune 

logică, sa fie diversificate sub aspectul conţinutului, să încurajeze un dialog plurirelaţional 
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(profesor-elev-elev sau elev-profesor-elev), să se acorde timp de aşteptare între întrebare şi 

răspuns (minim 3 secunde), să se reformuleze întrebarea dacă nu a fost înţeleasă, să se 

adreseze întrebări ajutatoare, dacă este cazul, să nu solicite răspunsuri monosilabice (de tipul 

DA sau NU), să nu inducă deliberat o eroare. Se recomandă ca elevii să fie încurajaţi să pună 

întrebari. 

 La rândul lor răspunsurile trebuie să îndeplinească cerinţe, cum ar fi: să fie corecte, 

precise din punct de vedere al conţinutului, să fie exprimate clar şi coerent, să fie în acord cu 

sensul întrebării, să reflecte înţelegerea şi prelucrarea informaţiilor şi nu doar reproducerea lor 

mecanică.                 

Problematizarea este o metodǎ modernǎ de instruire care constǎ în sesizarea de cǎtre 

profesor a unor situaţii-problemǎ. Se considerǎ cǎ un elev învaţǎ prin problematizare atunci 

când: este confruntat cu o problemă realǎ, tensionalǎ, conflictualǎ, care relevǎ contradicţii 

între obiecte, fenomene, teorii sau principii; are disponibilitatea de a rezolva problema; are o 

dificultate-obstacol de naturǎ intelectualǎ sau practicǎ care se datoreazǎ experienţei limitate de 

cunoaştere; poate rezolva problema depǎşind dificultatea respectivǎ şi chiar reuşeşte sǎ 

rezolve problema prin cǎutǎri, experimentǎri, prin informare şi cǎutare de date. 

Rezolvarea unei situaţii problemǎ presupune parcurgerea a patru etape: 

1.Identificarea problemei; 

2.Aceptarea ei de cǎtre elevi; 

3.Procesul de cǎutare a rǎspunsurilor la problema aceptatǎ; 

4.Obţinerea rezultatului final şi evaluarea acestuia. 

Conform  literaturii de specialitate existǎ mai multe tipuri de situaţii problemǎ: 

a) Situaţii-problemǎ generate de neconcordanţa dintre cunoştinţele pe care le  posedǎ 

elevii şi noile cunoştinţe care intervin în rezolvarea problemei;  

b) Situaţii-problemǎ în care elevii pot fi puşi în situaţia de a alege dintr-o multitudine de 

date, pe cele necesare rezolvǎrii problemei; 

c) Situaţii-problemǎ de aplicare în practicǎ a cunoştinţelor teoretice; 

d)Situaţii-problemǎ apǎrute din imposibilitatea corelǎrii unei scheme abstracte realizatǎ 

cu ajutorul unor semne convenţionale, cu obiecte tehnice concrete. 

          Deci predarea problematizatǎ presupune crearea situaţiei problemǎ şi soluţionarea ei de 

cǎtre elev. 

         Utilizarea acestei metode are valenţe pedagogice  incontestabile:  

- este o metodǎ activǎ, care capteazǎ interesul şi curiozitatea elevilor; 

- implicǎ elevii într-un proces de cǎutare a soluţiilor în scopul rezolvǎrii problemei; 

- stimuleazǎ motivaţia elevilor; 

- dezvoltǎ creativitatea; 

- cunoştinţele astfel dobândite sunt mai trainice şi se pǎstreazǎ mai mult timp; 

- dezvoltǎ gândirea elevilor, capacitatea de analizǎ; 

 - cultivǎ independenţǎ în gândire şi implicit în învǎţare. 

 

Bibliografie: 

1.Creţu, D., Nicu, A., (2009). „Pedagogie – pentru definitivat şi gradul didactic II‖, Editura 

Universitǎţii „Lucian Blaga‖ Sibiu. 

2.Cerghit, I., (2006). „Metode de învățământ‖, Editura Polirom. 

3.Cucoș, C., (1996). „Pedagogie‖, Editura Polirom, Iași. 
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OBICEIURI TRADIŢIONALE IN ARTA LEMNULUI 

Profesor  Gridan Laurenţiu, Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae‖ Tg-Jiu 

Abstract: O largă serie de obiecte lucrate din lemn şi cu certă valoare artistică se referă la obiceiuri spirituale 

tradiţionale, a căror raritate crescândă le conferă un interes mai mult decât documentar, cu atât mai mult cu cât 

ele sunt legate sincretic de diferite manifestări şi creaţii specifice. În acest sens, pot fi amintite unele obiecte 

legate de obiceiurile de peste an, cum ar fi măştile (îndeosebi cele din Vrancea, din zona Neamţului), folosite în 

trecut în jocurile de priveghi şi de şezătoare, la rusalii şi la seceriş, măştile având adeseori ca suport lemnul. 

Cuvinte cheie: artă tradițională 

Un grup aparte îl formează vasele numite «păscăriţe », folosite la sărbătorile de primăvară ale 

paştilor, în Bucovina, lucrate din doage şi cercuri, cu una sau două toarte înalte, întreaga suprafaţă a 

vaselor fiind frumos decorată prin pirogravare. 

 Neîndoios că seria de troiţe şi, mai cu seamă, stâlpii de mormânt s-au bucurat în trecut 

de mare cinste; de forme şi mărimi diferite, lucraţi prin cioplire, crestare şi – în numeroase 

regiuni, cum ar fi Oltenia, Ţara Crişurilor etc. – prin colorare, troiţele, cum  sunt  şi  astăzi  

acele  exemplare  strălucite  de  cruci din «Cimitirul vesel» lucrate de Stan Pătraş din Săpînţa 

Maramureşului, au îmbogăţit repertoriul artei populare româneşti. Aceasta cu atât mai mult cu 

cât şi aici, ca şi în arhitectura vechilor biserici, concepţia şi tehnica de realizare au fost 

aceleaşi ca şi în lucrările laice. Chiar şi decorul acestora a cuprins ca elemente de bază motive 

străvechi, de cult solar, stele, etc., aşa cum se pot vedea pe numeroase exemplare până în 

timpul nostru, într-o serie de zone şi localităţi mai izolate, cum se întâlneşte de pildă motivul 

de roată solară, ca unic motiv figurat în mari dimensiuni pe crucile din lemn de stejar, cum ar 

fi, de pildă, la Mateiaş în zona Tîrnavei Mari. 

Cel mai strălucit exemplu îl oferă stâlpii simpli de mormânt ce se întâlnesc frecvent în 

satele din zona Orăştiei, ale Văii Pianului şi Văii Sebeşului, până spre Tilişca Sibiului, deci în 

plină vatră a platformei geto – dacice, în preajma Grădiştei Muncelului şi a cetăţilor de la 

Căpîlna şi Tilişca. Aici, în numeroase localităţi (Cugir, Şugag, Loman ş.a.), vechile cimitire se 

prezintă ca nişte adevărate expoziţii în aer liber cu stâlpi de stejar de diferite înălţimi, grupaţi, 

uneori, câte 2 – 5 la capătul unui muşuroi de mormânt, stâlpi sculptaţi viguros  cu  motive  de 

romburi ritmate prin repetiţie sau alternanţă, cu brâie sau  

«scăriţe», stâlpi ce poartă, uneori, deasupra o pasăre «a sufletului» cioplită stângaci în 

lemn, cu aripile întinse; aceasta, împreună cu stâlpii, dovedeşte fără posibilitate de tăgadă o 

adâncă filosofie din care a purces, într-un proces de sublimare, măiastra artă a lui Constantin 

Brâncuşi. 

Prin cercetările de teren s-a ajuns la concluzia că foarte multe obiecte utilitare, cum ar fi 

pristolnicele sau crucile de conac, au fost împodobite cu ilustraţii scrijelate reprezentând pe 

Iisus Hristos sau pe Maica Domnului, arătând ca nişte mici icoane de vatră. În zona Cărpiniş-

Crasna (Gorj) locuiau mulţi păstori ungureni, care făceau drumuri lungi între Gorj şi Sibiu. 

Aceste icoane de vatră ar fi putut să treacă graniţele Gorjului şi să ajungă în Ardeal şi pe 

această cale, mulţumită transhumanţei. 

 Ţinând cont că icoanele de vatră erau confecţionate într-un stil simplist, naiv, se poate 

face o corelare între icoanele pictate pe sticlă din Ardeal şi icoanele de vatră scrijelate din 

zona de nord a Olteniei.  

 Întotdeauna casa a servit ca punct central de orientare a talentului meşterilor populari. 

Astfel se explică şi faptul că acolo, lângă vatra focului, locul sacru unde se gătea mâncarea, 

meşterul popular a găsit de cuviinţă să pună icoana, pentru a cinsti şi prin aceasta pâinea şi 

bucatele. 

 În Gorj au existat lăcaşuri de cult, cum ar fi Mănăstirile Polovragi, Crasna, Tismana, 

Lainici şi numeroase alte bisericuţe, mai ales din lemn, care au întreţinut spiritul religios. Este 
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relevantă, în sensul celor afirmate mai sus, cifra de 110 biserici din lemn existente şi la 

această oră în Gorj, cu siguranţă un număr depăşind suma tuturor obiectivelor de acest fel din 

întregul sud al României. 

Mulţi călugări, care de cele mai multe ori proveneau din rândul ţărănimii, unii chiar fără 

ştiinţă de carte, dar cu un deosebit simţ artistic, meştereau icoane de vatră sau pictate, cruci 

scrijelate, pristolnice cu chipul lui Iisus Hristos şi al Maicii Domnului, pe care le  vindeau în 

folosul bisericii. Aşa ajungeau şi în casele ţăranilor credincioşi si in satele gorjene. Interesant 

de consemnat este faptul că la confecţionarea acestor icoane, cruci şi pristolnice se foloseau 

aceleaşi tehnici ţărăneşti de crestare în lemn, cum ar fi: custura, dalta de scrijelare, horjul. În 

prezentarea sfinţilor se regăseau foarte multe elemente laice. Crucea de conac descoperită în 

satul Celei din comuna Tismana are conturul împodobit cu acelaşi motiv ancestral, „şarpele‖, 

care se regăseşte pe marginea a foarte multe dintre icoanele de vatră. Maica Domnului, destul 

de primitiv reprezentată, poartă dinainte catrinţă în vergi, asemeni femeilor din sat. 

Nelipsită de interes artistic este şi categoria instrumentelor muzicale populare 

tradiţionale, lucrate în lemn şi decorate corespunzător formei şi esenţei din care sunt 

confecţionate, cum ar fi tulnicele, fluierele şi cavalele lucrate din lemn de răchită, frasin, prun 

sau alte esenţe, în Munţii Apuseni, sau la Hodac în zona Mureş, la Şugag pe Valea Sebeşului, 

la Urşani în Muntenia, la Vaideeni în Oltenia şi în alte centre, fluiere simple sau îngemănate, 

ferecate cu alamă sau decorate prin incizie simplă ş.a.m.d. 

Acestor  categorii  de  creaţii  li  se  mai  pot  adăuga altele, în care lemnul 

participă ca element constructiv şi decorativ, reuşita pieselor fiind apreciată totdeauna 

de opinia populară, cel puţin în aceeaşi măsură, datorită factorului estetic. 

 

Bibliografie: 

1.Bibliografia generala a etnografiei si folclorului romanesc vol. I (1800-1891), Editura 

pentru literatura, Bucuresti 1968; 

2.Bibliografia generala a etnografiei si folclorului romanesc vol. II (1892-1904), Editura 

Saeculum, Bucuresti 2002. 
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LECTURA, UN PAS IMPORTANT SPRE CULTURĂ 

 

Profesor Mărgulescu Marcela-Carmen, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru‖ 

 
Abstract: Reading shapes and transforms students' personalities and helps them develop, giving finesse to the 

spirit. As a teacher of Romanian language and literature, in order to stimulate students' interest in reading, I 

resorted to several ways: reading circle, literary competitions, personal diary, reading diary, book review, 

literary process.  

 

Cuvinte cheie:  reading, book, teacher 

 

Alina Pamfil consideră că ,,literatura se studiază întrucât promovează valori morale, 

intelectuale și estetice, iar reflecția asupra acestor valori permite conturarea unui profil civic, a 

unei identități culturale și a unui orizont cultural.‖ (Pamfil, A.,2006). 

În studiile de teorie literară, lectura ocupă un loc important, specialiștii încearcă să ofere 

soluții practice prin care elevul să se apropie de cărți și să înțeleagă mesajele transmise de 

acestea. 

Lectura trebuie să impună un dialog cu sentimentele, atitudinile, valorile și experiențele 

fiecăruia. Trebuie utilizate acele strategii care să genereze implicare și motivație, astfel încât 

elevul să-și schimbe comportamentul și să-și rafineze spiritul. Profesorul trebuie să pună 

accentul pe formarea unei morale umane, pe întărirea afectivității, pe capacitatea de receptare 

în profunzime a textului. 

Lectura modelează și transformă personalitatea elevilor și are puterea de a șterge 

frontierele autoimpuse, ajutându-i pe tineri să se dezvolte, oferind finețe spiritului. 

Din păcate, azi, tinerii nu mai savurează aspectele prezentate în cărţi. Li se par lucruri 

întâmplate cu sute de ani în urmă, într-o lume pe care nu şi-o pot imagina. Ei au de toate:  

lumină, mâncare, cablu, internet, tabloide. Dacă revistele de istorie sau de alte specialităţi ar fi 

tabloide, ar stârni interesul mai multor tineri. La şcoală auzim din ce în ce mai des: ,,Nu am 

citit‖, ,,Nu mi-a plăcut‖, ,,Nu am înţeles‖. 

Dezvoltarea competenţei de lectură e o adevărată provocare pentru noi, profesorii, 

deoarece trăim într-o lume a vitezei, dominată de telefonul mobil, de calculator, de televizor. 

În acest context anevoios pentru profesor şi incitant pentru elevi, lectura trebuie prezentată în 

aşa fel încât să trezească interesul elevilor. 

Profesorul de limba şi literatura română trebuie să-i determine pe elevi să se îndrepte 

spre lectură fără să-i constângă şi să utilizeze metode moderne care să transforme lectura într-

un joc. 

Ca dascăl de limba şi literatura română, am apelat şi apelez la multe modalităţi prin care 

încerc să-i apropii pe copii de lectură. Vreau ca lectura să constituie şi pentru ei o bucurie, un 

refugiu, o alternativă plăcută de petrecere a timpului liber. Cartea trebuie să reprezinte şi 

pentru ei un obiect magic, prin intermediul acesteia să reuşească să se detaşeze de umilinţe, să 

supravieţuiască într-o societate care se degradează vizibil. 

Am stimulat lectura în rândul elevilor prin organizarea unor concursuri de lectură, 

realizate atât la nivelul şcolii, cât şi în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană sau cu Secţia de 

Artă a Bibliotecii Judeţene. Le-am acordat diplome şi premii, propunându-mi ca principal 

obiectiv respectul faţă de carte şi dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă. Concursurile 

literare sunt un câştig deosebit atât pentru elevii care participă efectiv, cât şi pentru cei care 

asistă la acestea. 

Concursurile literare reprezintă o altă modalitate agreabilă şi antrenantă la care am 

apelat şi apelez pentru a le stimula elevilor lectura, oferindu-le în acelaşi timp posibilitatea de 

a se detaşa de activităţile didactice de zi cu zi care, uneori devin monotone. La acestea, am 

antrenat elevi  din aceeaşi clasă sau din clase paralele.  
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Am  organizat astfel de concursuri cu diferite ocazii şi pot aminti câteva dintre ele: 

Mihai Eminescu: opera poetului, Mihai Eminescu: biografia poetului în opera sa, Tudor 

Arghezi: universul liric, Scriitori postmodernişti, Tudor Arghezi, poet religios? şi altele. 

 

Cercul de lectură este o activitate atractivă care trezește interesul elevilor pentru lectură. 

Activitatea cercului este utilă elevilor de liceu care citesc de plăcere, dar și elevilor care nu și-

au format preferința pentru o categorie de cărți. La întâlnirile cercului, profesorul propune 

cărți interesante în care sunt abordate diverse teme: călătoria, adolescența, iubirea, lectura etc. 

În cadrul cercului de lectură, se poate realiza interviul despre lectură care vizează un 

schimb de întrebări și răspunsuri: 

1. Care a fost motivația pentru lectura acestei cărți? 

2. Ce stări ai traversat în timpul lecturii? 

3. Ce aspecte ale cărții sunt mai puțin atractive? 

4. Există vreun personaj cu care te-ai identificat? 

5. Care au fost momentele de maximă tensiune ale cărții? 

6. Ce tipuri de conflicte ai descoperit? 

7. Finalul cărții a fost previzibil, închis/deschis? 

Jurnalul personal este un text care îi permite elevului să retrăiască diferite întâmplări 

și să se raporteze la ele prin redarea trăirilor și a gândurilor și prin analiza reacțiilor. 

Prezentarea jurnalului în clasă impune măsuri de protejare a intimității expuse prin cuvânt. 

Jurnalul de lectură oferă un alt tip de experiență, aceea a lecturii, manifestată în 

reacțiile emoționale și în reflecțiile provocate de întâlnirea cu cartea. Este o metodă menită să 

eficientizeze receptarea textelor autorilor canonici, fiind un mijloc de sistematizare a 

cunoștințelor dobândite în urma lecturii. Le permite elevilor să-și reactualizeze acțiunea 

romanelor studiate la clasă, fiind și o formă de exersare a gândirii creative care ajută în 

schimburile de opinii între colegi. 

În structura jurnalului de lectură se pot regăsi observații personale, comentarii, idei 

însoțite de argumentări precum: 

*Ceea ce m-a impresionat este...... 

*Cartea mi-a trezit sentimente de... 

*Lectura mi-a amintit de.... 

*Un moment emoționant a fost atunci când.... 

*O scenă antologică pentru viziunea autorului este.... 

*Dacă aș fi fost scriitorul acestei opere... 

Recenzia de carte este o metodă practică de a promova lectura, elevii fiind îndrumați 

să realizeze recenzii care să promoveze actul lecturii de plăcere. Recenziile pot fi publicate în 

revista școlii sau în antologii realizate sub îndrumarea profesorului. 

Am organizat excursii literare, facilitând receptarea afectiv-intelectuală prin culegerea 

de date biografice, prin cunoaşterea mediului geografic, economic, suport pentru cadrul 

spaţial în care evoluează personajele, întâmplările. 

Datele şi impresiile din excursie sunt valorificate sub diferite forme: redactarea unor 

pagini de jurnal, a unor postere, a unor pliante (desene, fotografii). 

Achiziţiile obţinute prin intermediul excursiei literare le-am întrebuinţat cu funcţie 

ilustrativă la începutul predării unui capitol, cu funcţie ilustrativă recapitulativă, la sfârşitul 

unui capitol. 

Procesul literar este o altă modalitate de a-i determina pe elevi să lucreze cu texul. 

Orice text epic sau dramatic poate fi tratat sub forma procesului literar, cu condiţia ca el să 

conţină un fapt sau un personaj problematic, care să poată genera o discuţie în contradictoriu, 

bazată strict pe realităţile oferite de opera literară. 
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Procesul literar este o dezbatere, de pe poziţii extreme: acuzare-apărare, a unor aspecte 

problematice dintr-o operă literară, folosind elemente de procedură şi de limbaj specifice 

universului administrativ-juridic. 

Procesul literar cultivă interesul elevilor pentru lectură, sporindu-le motivaţia prin 

şansa pe care le-o oferă de a deveni ,,judecătorii‖ personajelor cărţii recomandate spre lectură. 

Totodată constituie şi un antidot al lecturii superficiale, antrenându-i pe elevi la o lectură mai 

atentă. 

Exemple de procese literare pe care le-am realizat cu elevii:  

- Cazul Anei lui Vasile Baciu 

-Moştenirea şi vinovăţia moştenitorilor din ,,Enigma Otiliei‖ 

-Influenţa banului dezumanizează (,,Moara cu noroc‖ de Ioan Slavici) 

Munca de pregătire a procesului literar influenţează în bine relaţia profesor-elev, 

creând o atmosferă relaxată, de colaborare, permiţându-i profesorului să cunoască şi să 

aprecieze just elevul, acesta pierzând din inhibiţie şi teamă.  

Totodată elevii au reţinut că un text epic care conţine un personaj problematic poate fi 

tratat sub forma procesului literar şi au putut aprecia cele mai bune pledoarii, acordând şi 

note. 

Pe lângă textele cuprinse în programa şcolară, în fiecare an îi provoc pe elevi să 

citească mai mult. Le las libertatea de a alege cărţi pe care să le citească şi să le prezinte apoi 

în faţa colegilor, recomandându-le să citească sau nu cartea respectivă. Chiar dacă uneori n-au 

ştiut să aleagă, au reuşit, prin intermediul lecturii, să devină selectivi, să distingă între o carte 

valoroasă şi una mai puţin bună. 

I-am dus la spectacole de teatru (la Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu‖) şi la film, 

determinându-i să citească opera pentru a putea compara şi analiza diferenţele, dar şi 

asemănările între viziunea autorului şi cea a regizorului. 

Misiunea profesorului de limba şi literatura română este dificilă, dar frumoasă. Am 

prezentat câteva dintre modalităţile pe care le-am întrebuinţat pentru a stimula lectura elevilor. 

De cele mai multe ori am reuşit, dar uneori totul a fost în zadar. Lectura este opţiunea 

personală şi voluntară a cititorului. ,,Citindu-se pe sine, cititorul face anumite selecţii în 

material, regăseşte anumite teme ale vieţii, conştiinţei, interiorităţii, chiar dacă nu sunt în text. 

Există goluri în text care îi permit să-şi regăsească propriile teme existenţiale. Atunci lectura 

se îmbogăţeşte.‖ (Matei Călinescu). 

Consider că schimbarea atitudinii elevilor față de lectură se va schimba atunci când, 

noi, profesorii, vom crea un mediu autentic de învățare, în care vom conecta ideile, valorile și 

oamenii între ei. 
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VASILE VOICULESCU-ÎNTRE SACRUL RUGULUI APRINS ȘI 

PROFANUL ÎNCHISORII AIUD 

Profesor  Săvulescu Manuela, Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru 

Abstract: Vasile Voiculescu, medic și scriitor, a cunoscut la vârsta senectuții abuzurile regimului comunist. 

Arestat și judecat pentru activitatea desfășurată în cadrul organizației culturale ”Rugul Aprins” la vârsta de 73 

de ani, Vasile Voiculescu nu a renunțat la concepțiile sale religioase și democratice, în ciuda condițiilor grele 

de detenție la Jilava și Aiud Anii detenției l-au marcat foarte mult, starea sănătății sale s-a deteriorat constant 

după eliberarea din închisoarea Aiud.. Prin scrierile sale, prin devotamentul față de semeni, Vasile Voiculescu 

rămâne în conștiința noastră, depășind o epocă obscură din istoria recentă și demonstrând dimensiunea 

religiasă a existenței umane. 

Cuvinte cheie: închisoare, Rugul Aprins, Aiud, Vasile Voiculescu 

Instaurarea regimului comunist în România a contribuit la schimbări violente în întreaga 

societate românească, cele mai afectate fiind elitele. Oameni politici, economiști, scriitori, 

preoți, studenți profesori au fost exterminați în închisorile comuniste de la Pireși, Aiug, 

Gherla,  Sighet. 

Vasile Voiculescu, medic și scriitor, a cunoscut la vârsta senectuții abuzurile regimului 

comunist. Arestat și judecat pentru activitatea desfășurată în cadrul organizației culturale 

‖Rugul Aprins‖ la vârsta de 73 de ani, Vasile Voiculescu nu a renunțat la concepțiile sale 

religioase și democratice, în ciuda condițiilor grele de detenție. 

Din anul 1946 Vasile Voiculescu începe să frecventeze cercul religios "Rugul Aprins" 

de la mănăstirea Antim care îi grupa pe mulți intelectuali ai timpului: Sndu Tudor, Sofian 

Ghiuș, Antonie Plămădeală, Alexandru Mironescu, Vladimir Streinu, Arsenie Papacioc, 

Dumitru Stăniloaie. 

Rugul Aprins a fost o organizație culturală initiată de Sandu Tudor, înregistrată oficial 

în 1946 sub denumirea de ‖Rugul Aprins al Maicii Domnului‖ care a funcționat până în 1948, 

când a fost scoasă în afara legii.
1
 Erau susținute conferințe în sala bibliotecii Mânăstirii 

Antim., Vasile Voiculescu citea celor prezenți poeziile sale, mai ales din Sonete.
2
 Participarea 

sa la conferințele Rugului Aprins a fost principalul motiv pentru care în noaptea de 5 august 

1958, la ora 1, poetul a fost arestat din locuința sa de un echipaj al Securității și încarcerat 

într-o celulă din arestul Securițății de pe strada Uranus.
3
 

Poetul  a început a fi urmărit  încă din 1945, dar activitatea sa nu a reprezentat atunci un 

pericol pentru noua putere instaurată în România, urmărirea fiind reluată în 1958 ca urmarea a 

înăspririi represiunii față de intelectualii români în contextul retragerii Armatei Roșii de pe 

teritoriul României. Represiunile dure de tip stalinist nu țineau cont de condiția socială, 

vârstă, prestigiu cultural, toți erau considerați dușmani de clasă.  

Arestarea lui Vasile Voiculescu s-a realizat după normele impuse de Securitate, 

noaptea, la ora 1, cu percheziția și răvășirea casei sub ochii îngroziți ai membrilor familiei. 

Nepotul poetului, Andrei, descrie momentul: ‖M-am trezit brusc în toiul nopții. În casă 

domnea o forfotă continua. Pași grei răsunau pe parchet. Venise Securitatea. Printr-o ușă 

deschisă am văzut, în hol, un bărbat în haină de piele, cu automatul agățat de gât. Prin 

fereastră se vedea o mașină mica, neagră, oprită în fața porții. Cei care scotoceau prin odăi 

erau șase cu toții, cel puțin așa mi-a spus tata. Bunicul era însoțit la baie cu pistolul la ceafă. 

Percheziția a durat cam cinci-șase ore. Ore de coșmar.‖
4
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Acum începe lungul șir de umilințe la care va fi supus poetul. Lociunța îi va fi răvășită, 

biblioteca la care ținea foarte mult va fi risipită, a fost smuls din lumea în care trăise și trimis 

în arestul Securității, supus la anchete care se desfășurau noaptea. Vasile Voiculescu a 

recunoscut în anchetă că a participat la întâlnirile Rugului Aprins, unde își citea poeziile cu 

conținut mistic religios, la 24 august 1958 locotenentul de securitate Mihăilescu putând astfel 

să completeze ordonanța de punere sub învinuire: „Examinând dosarul penal cu numărul 

1114/1958 privind pe numitul Voiculescu Vasile, de profesie medic și scriitor, am stabilit că 

acesta împreună cu alte elemente dușmănoase legionare a desfășurat activitate începând din 

anul 1955, în cadrul unei grupări contrarevoluționare care avea drept scop schimbarea 

orânduirii democrat-populare din RPR, ducând intense propaganda ostilă regimului, redactând 

și difuzând poezii cu caracter dușmănos regimului din Republica Populară România‖
5
 Care 

sunt dovezile împotriva poetului? Propriile poezii analizate de Stelian Cristescu, grafolog al 

Securității. Pe parcursul anchetării sale, poetul a ajuns și în cabinetul medical datorită 

hipertensiunii și vârstei înaintate. Până la judecarea procesului familia poetului a căutat în 

zadar sprijin de la scriitorii care pactizaseră cu regimul; Zaharia Stancu, Tudor Arghezi, Ion 

Vitner. 

Vasile Voiculescu a fost judecat în „Lotul Teodorescu Alexandru și alții‖ sau lotul 

Rugul Aprins. Procesul a început pe 29 octombrie 1958, dosarul cuprindea peste 2500 de 

pagini cu stenogramele interogatoriilor, referate scrise de anchetatori, manuscrise considerate 

corpuri delicate a celor 16 inculpați.
6
 Prin  anvergura dată procesului, autoritățile comuniste 

doreau să scoată în evidență complotul Rugului Aprins ca asociație mistico-religioasă 

împotriva Republicii Populare  România. Procesul nu era altceva decât preambululul 

măsurilor radicale luate de comuniști împotriva Bisericii, care s-au concretizat cu Decretul 

410/1959 de limitare, până la desființare a vieții monahale din România. 

În timpul procesului atitudinea poetului a fost descrisă de studentul Mihăilescu: „Pe 

ultimul loc în proces a apărut în mod tulburător și neașteptat, medicul și poetul Vasile 

Voiculescu, care avea multe puncte comune cu părintele Stăniloaie, ca modestie și blândețe. 

Stând în boxă alături de poet, am putut observa cât de strain și speriat părea de atmosfera 

tribunalului; cred ca avea mai mult de 60 de ani și era atât de uluit, încât am căutat permanent 

să îl încurajez.‖
7
Întregul grup de la Antim va fi condamnat la închisoare în urma  Sentințe 

numărul 125 din 8 noiembrie 1958, hotărîtă de Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militară - 

Colegiul de Fond.  

Dosarul 2164/1958 se închide în ședința din 29 octombrie 1958, cînd inculpații, sunt 

acuzați, în majoritate, de „crimă de uneltire contra ordinei sociale și pentru crima de activitate 

intensă contra clasei muncitoare și mișcării revoluționare.
8
 Vasile Voiculescu a primit 

pedeapsa de 5ani de temniță  și 5 ani degradare civică pentru uneltire contra ordinnii publice 

prin agitație publică. 

După pronunțarea pedepsei, Vasile Voiculescu a fost trimis într-o celulă din Fortul 13 

Jilava. La primul control medical efectuat la Jilava la 17 martie 1960, poetul  este diagnosticat 

cu  colită cronică, tahicardie sinusală  și distrofie de gradul III.
9
 Degradarea sănătății se datora 

lipsei de hrană și frigului. Nicolae Steinhardt povestește întâlnirea cu Vasile Voiculescu în 

martie 1960 în închisoarea de la Jilava „Duba ne-a dus mergând încet și hurducîind, de la 

Malmaison la Jilava, înainte de prânz…Sunt într-o bombă de proporții uriașe., mă izbește o 

duhoare de necrezut…Petreceam restul zilei într-o celulă de carantină mică, neînchipuit de 

                                                           
5
 Ibidem, p. 121. 

6
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murdară, tinete nedeșertate. Totul se arată în așa măsură de lugubru și apăsător, încât nu pare 

a fi real. Încântătoare e prezența doctorului Voiculescu, foarte îmbătrânit, numai oase, bland, 

manierat, pașnic, nobil, vioi la minte, dar frânt de oboseală.
10

 

Vasle Voiculescu, după cum singur a mărturisit, nu a fost bătut de ofițerii de Securitate. 

Erau alte mijloace folosite de anchetatori pentru obținerea de declarații: înfometarea, 

însetarea, anchetele încrucișate, lipsa asistenței medicale, frigul care dădeau rezultate la fel de 

bune ca bătaia.  

La sfârțitul anului 1959 Valile Voiculescu va fi transferat de la Jilava la temuta 

închisoare Aiud.  Este cunoscut faptul că închisoarea Aiud a fost aleasă pentru exterminarea 

celor mai importante elite intelectuale ale României.  

Gheorghe Penciu descrie în cartea sa, „Medici în recluziune‖
11

 intrarea lui Vasile 

Voiculescu în infernal Aiudului: „Să fi fost începutul lunii decembrie 1959, o lună geroasă, o 

lună a lupilor, când ușa grea și masivă a celulei fu data în lături și înăuntru își făcură apariția 

doi deținuți de drept comun, purtând pe o targă o firavă făptură de om, care aducea prin liniile 

ascuțite ale pomeților, mai degrabă cu un sfânt decupat din icoanele neasemuite ale pictorilor 

bizantini. Era așa de slab, că putea să vezi prn el și-l urmăream cum încerca să-și strângă 

zeghea cea de toate zilele asupra-i, cu rămățița de efort nepămânean.‖ 

Detenția de la Aiud a fost descrisă de Aristide Dobre, deținut care s-a aflat în apropierea 

poetului „Ca și în prima zi când l-am întâlnit: bland, îndatoritor, liniștit resemnat. Se ruga și 

el, dar nu cu voce tare, nu ostentativ. Mai mult bănuiam că se roagă, când îl vedeam într-o 

anumită atitudine. Cu mine se purta ca un adevărat părinte. Îl întrebam uneori: Domnule 

doctor, oare de ce trebuie șă pătimiți la vârsta dumneavoastră? Și îmi răspundea: Domnule 

Dobre, asta mi-a fost crucea pe care trebuie să o duc‖
12

  

Istoricul Vasile Boroneanţ îşi aduce aminte de întâlnirea sa cu marele poet şi de 

comportamentul acestuia: „Eram istovit de puteri, iar în salon era linişte. […] După o vreme, 

când m-am trezit fără să mă pot mişca, am rotit doar ochii prin încăpere încercând să mă 

familiarizez cu locul. Am zărit atunci într-un pat din colţul salonului, un bătrân cu părul alb, 

purtând parcă o aură de sfânt. Atitudinea şi figura lui iradiau linişte şi blândeţe. Acesta a fost 

momentul întâlnirii mele cu cea mai scumpă şi dragă persoană din câte am cunoscut în cei 

zece ani de închisoare, poetul Vasile Voiculescu. Am resimţit dintr-o dată o mare atracţie 

pentru el. Simţămintele au fost reciproce, pentru că, spre seară, l-am auzit întrebând: «Cine e 

tânărul care a fost adus la noi? Ajutaţi-mă să ajung la el». În scurt timp s-a aşezat pe marginea 

patului adus de câţiva fraţi de suferinţă, printre ei şi Jidveanu. M-a întrebat cu blândeţe cine 

sunt şi de unde vin. Abia ţinându-mi respiraţia de durere, i-am răspuns, apoi am schimbat 

câteva vorbe, după care a plecat bucuros, spunându-mi că, deşi se simte neputincios, o să mai 

vină la patul meu‖.
13

 

Unul dintre apropiații lui Vasile Voiculescu în închisoarea de la Aiud a fost preotul 

Iorgu Ionescu.  

Anii petrecuți în detenție au marcat sănătatea și așa precară a poetului. Datorită inaniție, 

frigului, mizeriei, Vasile Voiculescu a contractat o tubercuoză pulmonară și osoasă, care l-a 

imobilizat la pat. Gheorghe Penciu, coleg de celulă la Aiud mărtuisea că „este cel puțin ciudat 

că Vasile Voiculescu nu s-a plans niciodată, deși mușchii distrofici se încordau sub 

zeghe‖.
14

Condițiile inumane de detenție erau dublate de umlința pe care deținuții trebuiau să o 
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 Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii. Ediția a II-a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992, pp. 57. 76-77. 
11

 Gheorghe Penciu, Medic în recluziune, Editura Vremea, București, 2001, pp.33-44. 
12

 Gheorghe Penciu, ‖ Din jurnalul unui deținut politic. Rugul Aprins‖.Gândirea, serie nouă, anul VII, nr.1-3, p. 

119 și urm. 
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 https://www.fericiticeiprigoniti.net/vasile-voiculescu/1462-inchisorile-lui-vasile-voiculescu accesat la 14 mai 
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 Gheorghe penciu, op.cit. p. 36. 
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îndure. Gheorghe Penciu descrie unul dintre momentele de umilință la care a fost supus poetul 

în rarele cazuri când deținuții aveau posibilitatea de a face o baie. „Am trecut câte trei sub 

duș, aranjați cumva după prietenii: Vasile Voiculescu, învățătorul Victor Stoica și eu. 

Dumnezeule! Ce bine era sub apă caldă! De câte veacuri nu mai făcusem baie? De câte 

veacuri nu mai simțisem o coajă de săpun alunecând pe oasele ieșite în relief? L-am frecat cu 

săpun pe spate, încercând să îndepărtez cojie stratificate de pe pielea lui care nu mai 

cunoscuse săpunul de mai bine de șase luni. Ustura al dracului detergentul, căci era 

confecționat din resturi petrolifere și conținea multe impurități. Dar ce-a fost asta? Din dușuri 

a început să curgă apă rece ca gheața. Rămăsesem cu săpunul pe noi, căci jeturile de apă ne 

tăiau ca un brici. Poetului îi căzuseră straiele pe jos și se chinuia dn răsputeri să le recupereze, 

deși pielea de pe el devenise neagră. De atunc nu am mai reușit să-l convingem să mai facă 

vreo baie. În urma acestui șoc se alesese cu o agravare a căilor respiratorii, o congestie 

pulmonară în care lumina firavei sale făpturi oscila între viață și moarte.‖
15

 

Ieșirea din închisoarea Aiud s-a datorat Decretului 291 al Consiliului de Stat din 28 

aprilie 1962, Vasile Voiculescu, semiparalizat a fost scos pe targă. Fiul său, Radu Voiculescu 

a descries reântâlnirea cu tatăl său „L-am găsit pe tata la dispensar, într-o sală de la etajul I, cu 

mai mulți deținuți eliberați. Tata era lungit în pat, tuns în cap, cu barba rasă, cu fața mica, 

ridată și vorbea foarte încet. M-a impresionat teama de deținut cu care era impregnat.‖
16

 

Anii detenției l-au marcat foarte mult, starea sănătății sale s-a deteriorat constant după 

eliberarea din închisoarea Aiud. Pe 26 aprilie 1963 sufletul poetului s-a înălțat la ceruri după o 

lungă suferință. Prin scrierile sale, prin devotamentul față de semeni, Vasile Voiculescu 

rămâne în conștiința noastră, depășind o epocă obscură din istoria recentă și demonstrând 

dimensiunea religiasă a existenței umane. 
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TUDOR VLADIMIRESCU ȘI ECATERINA TEODOROIU, EROI AI 

NAȚIUNII ROMÂNE 

 
Profesor drd. Cornel Șomîcu, Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj 

 
Abstract:  În primăvara acestui an a fost promulgată  legea pentru instituirea anului 2021 ca „Anul Tudor 

Vladimirescu” şi declararea lui Tudor Vladimirescu şi a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai naţiunii române. 

Potrivit acestei legi,  ceremoniile se vor desfăşura anual, pe 23 ianuarie, respectiv, 22 august şi pot fi marcate 

de autorităţile centrale şi locale, cât şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin 

organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific. 

 

Cuvinte cheie: Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu 

 

„Se instituie anul 2021 ca „Anul Tudor Vladimirescu‖ în România. Cu prilejul 

sărbătoririi „Anului Tudor Vladimirescu‖ se organizează evenimente menite să marcheze 

aspecte cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la Revoluţia de la 1821 condusă de Tudor 

Vladimirescu şi care a fost unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de 

renaştere naţională a României. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot 

acorda sprijin logistic şi/ sau financiar, după caz, pentru programe de promovare a „Anului 

Tudor Vladimirescu‖. Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de 

Radiodifuziune pot include în programul zilei aspecte de la evenimentele ocazionate de 

sărbătorirea „Anului Tudor Vladimirescu‖, arată actul normativ promulgat de şeful statului. 

De asemenea, „se declară erou al naţiunii române Tudor Vladimirescu, pentru rolul 

marcant, curajul, eroismul şi sacrificiul lui din timpul Revoluţiei din 1821‖. 

S-au  împlinit  în această perioadă  200 de  ani din momentul când Tudor Vladimirescu 

rupea legăturile Munteniei cu feudalismul și ne băga forțat în Epoca Modernă. Fără sacrificiul 

său, fără reușita sa parțială prin înlăturarea regimului fanariot, probabil că românii ar fi 

progresat mai greu sau tot secolul XIX al istoriei naționale s-ar fi scris altfel. Revoluția 

Vladimirescului a zguduit din temelii societatea feudală românească și a sădit semințele 

generației pașoptiste. Șocant rămâne faptul că multe dintre mesajele de acum două veacuri 

sunt prezente și astăzi în societatea românească și nu fără temei. 

Cartea de istorie românească are nenumărate pagini și nu de puține ori acestea au fost 

rescrise în funcție de epoca în care a trăit istoricul sau pentru ce a servit evenimentul istoric 

respectiv. Din acest punct de vedere, Revoluția din zorii epocii moderne a slujit regimului 

comunist să se definească și a dispărut treptat din preocupările istoricilor și publicului în 

ultimele decenii. Și totuși, Tudor Vladimirescu ar trebui studiat cu mult mai multă atenție, 

revolta sa împotriva străinilor, politicienilor și liderilor bisericești  nu s-a mai repetat de atunci 

ca și susținerea extrem de largă printre țărani, panduri, meșteșugari, târgoveți și chiar boierii 

mai apropiați de mase. Dacă este să privim peste veacuri, nemulțumirile românilor-traiul prost 

și țara vândută-se regăsesc și astăzi în forme mai evoluate din punct de vedere semantic. Și 

așa cum spuneau liderii generației pașoptiste, fără revolta(revoluția) lui Tudor Vladimirescu 

nu am fi avut revoluția de la 1848, cheia de boltă a făuririi statului național român. 

Tudor Vladimirescu se adresa în 23 ianuarie 1821 gorjenilor la Padeș: ‖Fraților locuitori 

ai Ţării Românesti , veri de ce neam veți fi, nici o pravilă nu oprește pe om de a întâmpina 

răul cu rău. Dar pe balaurii care ne înghit de vii, căpeteniile noastre, zic, atât cele bisericesti 

cât si cele politicești, pâna când să-i suferim a ne suge sângele din noi, până când sa le fim 

robi? […] Veniti dar, fraților, cu toții, cu rău să pierdem pe cei răi, ca să ne fie nouă bine.‖ 

Programul lui Tudor Vladimirescu, cu scoaterea arhaismelor și puțină stilizare, poate ar putea 

folosi și astăzi unui partid politic extremist pentru a ține loc de alt program. Pentru începutul 

secolului al XIX-lea a fost ceva zguduitor care a antrenat mari mase de oameni și a schimbat 

un regim politic. 
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Știm astăzi că programul Revoluției conduse de Tudor Vladimirescu, inițiat la Padeș, a 

căpătat un contur mai clar în februarie 1821 prin „Cererile norodului românesc‖ și o lună mai 

târziu prin documentele adresate Divanului țării. De actualitate peste veacuri, Tudor 

Vladmirescu cerea la vremea aceea ca dregătoriile țarii, atât în aparatul de stat cât si în cel 

bisericesc, să nu se mai vândă, ci să se obțină pe merit, sa fie reglementate dările la patru pe 

an și să fie plătite la trei luni; să se desființeze taxele pentru a fi înlesnit comerțul ș.a. Răsfoiți 

presa contemporană și veți avea senzația, deloc greșită, că nu am evoluat chiar atât de mult 

precum ne-ar  place să credem în ultimele două veacuri. Cu alt cuvinte, „tarele‖ societății 

românești par să fie veșnice! 

Ca orice personalitate istorică trăită în evenimente excepționale, Tudor Vladimirescu a 

intrat în legendă. Încă de la început pentru unii, Tudor Vladimirescu a fost „tâlhar‖, 

„trădător‖, „făcător de rele‖, „vrăjmaș al patriei‖. Pentru alții, a se citi populația majoritară, a 

fost un erou și un patriot. Tocmai de aceea se va adresa boierilor cu o expresie genială care a 

făcut epocă: „pre semne, dumneata pre norod, cu al cărui sânge s-a hrănit și s-a poleit tot 

neamul boieresc și numai pre jefuitori îi numești patrie […] Dar, cum nu socotiți 

dumneavoastră că patria să cheamă nordul, iar nu tagma jefuitorilor‖. 

  Iată cum se autodefinea Tudor Vladimirescu într-o scrisoare:‖ eu sunt un adevărat fiu 

al Patriei, care din tinerețea mea, i-am făcut multe și folositoare slujbe; însă că n-am dobândit 

alt folos fără decât iubire și jertfire de la norod, iar din partea boierilor nu mi-a fost cu putință 

a dobândi cât de mic folos‖[…] numai din preteșugul lor pentru străini sunt nărăviți a prapadi 

țara […] (boierii-NR). Sunt multe episoade care l-au transformat pe Tudor Vladimirescu într-

o figură legendară. Astfel, în momentul arestării, simțind că i se apropie sfârșitul,  eroul din 

Vladimirii Gorjului avea să spună: „sufletul meu presimte ceva rău, care mi se va întâmpla, 

sângele meu să fie asupra voastră și asupra copiilor voștri‖. Mai reținem că lui Iordache 

Olimpiotul și eteriștilor care-l arestaseră, Tudor le-a spus: „Vreți să mă omorâți? Eu nu mă 

tem de moarte. Eu am înfruntat moartea în mai multe rânduri. Mai înainte de a ridica steagul 

spre a cere drepturile patriei mele, m-am îmbrăcat în cămașa morții. Turcii sunt în țară, dar nu 

sunteți în stare și nu veți fi niciodată a va bate cu dânșii cu isprava voi oamenii fără căpătâi și 

străini cu totul de această țară.‖ 

O altă legendă a Gorjului, eroina jertfită pe fronturile Războiului de Reîntregire 

Națională, s-a întors să-și doarmă somnul de veci pe meleagurile natale în urmă cu exact un 

veac. Cătălina Vasile Toderoiu, numele din buletin al Ecaterinei Teodoroiu, se născuse  la 14 

ianuarie 1894, la Vădeni, astăzi cartier al municipiului Târgu-Jiu, într-o familie simplă, Elena 

şi Vasile Toderoiu, care a avut cinci băieţi – Nicolae, Eftimie, Andrei, Ion, Vasile – şi trei fete 

– Ecaterina, Elisabeta şi Sabina. 

Va face primele clase de școală în satul natal în preajma Târgu-Jiului. Ani mai târziu  a 

învăţat la şcoala româno-germană din Târgu Jiu, pe care a absolvit-o în anul 1909. În această 

perioadă numele ei devine Ecaterina Teodoroiu, după ce documente militare ulterioare dar şi 

acte care îi atestă educaţia consemnează mai multe variante de nume Lili Toderoiu, Lili 

Teodoroiu, sau alte forme asemănătoare. 

Știm astăzi cu siguranță că și-a dorit să urmeze  o carieră de învăţătoare, motiv pentru 

care a urmat, la Bucureşti, un gimnaziu-pension, apoi a frecventat cursurile unei şcoli de 

infirmiere, absolvită în anul 1916. În această perioadă a intrat în contact cu primii cercetaşi 

din România, iar din anul 1913 face parte din organizaţia de cercetaşi denumită cohorta 

„Păstorul Bucur‖, condusă de Arethia Piteşteanu. 

Reținem că în vara anului 1914, a revenit la Târgu Jiu, în perioada vacanţei, activând în 

cadrul cohortei de cercetaşi „Domnul Tudor‖, până în august 1916, Ecaterina aflându-se, 

ocazional, la căpătâiul răniţilor ce se aflau în îngrijirea organizaţiei. 

În octombrie 1916, eroina  a fost chemată la Bucureşti de către Regina Maria, iar la 

revenirea la Târgu Jiu află că tatăl ei este luat prizonier iar doi dintre fraţi – unul 
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sublocotenent de rezervă la Regimentul 7 Călăraşi şi celălalt locotenent în Regimentul 5 

Vânători -, au murit pe câmpul de luptă. 

La 6 octombrie 1916, după ce a aflat de moartea unui alt frate, caporal în Regimentul 18 

Gorj, căzut în lupta de la Porceni, s-a înrolat ca voluntar tocmai în acel regiment din Gorj, 

pentru a participa la lupte. 

La 14 octombrie 1916, în timpul primei ofensive germane peste Munții Gorjului, 

Ecaterina a luat parte alături de populația civilă, cercetași și o companie de milițieni la luptele 

de la Podul Jiului, contribuind la respingerea atacului unei companii bavareze inamice. 

La 18 octombrie 1916, în acelaşi an, în urma unei învăluriri – surpriză a inamicului, 

Ecaterina este luată prizonieră, însă dând dovadă de sânge rece, a împuşcat santinela germană 

care o însoţea, reuşind să evadeze alături de alţi combatanţi români aflaţi în situaţia sa. 

În noiembrie, în luptele de la Filiaşi, este rănită de două gloanţe inamice la piciorul 

drept, iar după alte nouă zile, este din nou rănită la coapsă de spărturi de obuz. A urmat o 

perioadă de tratament, mai întâi la Craiova, apoi la Bucureşti şi Iaşi. La ieşirea din spital a 

revenit pe front, în rândurile Companiei a 7-a, Regimentul 43/59 Infanterie, unde a îngrijit 

numeroşii răniţi ai companiei. 

S-a deplasat la Iaşi, unde M.S. Regina a ascultat-o şi apoi a ordonat ca imediat să i se 

încarce sania cu 400 kg sare de bucătărie şi câteva mii de ţigări pentru soldaţi, apoi a mers 

personal să distribuie toate acestea companiilor. 

Invocăm aici  informațiile oferite de un raport al comandantului Companiei a 8-a, 

Regimentul Gorj: „Nerămânându-i pe lume (n.r. Ecaterinei), după cum declară domnia sa, 

decât singurul frate din Compania a 8-a Regimentul 18 Gorj, se hotărî să lupte ca soldat lângă 

dânsul, spre a îmbărbăta pe soldaţi să-şi elibereze pe mama sa. Într-adevăr, în ziua de 16 

octombrie 1916 dimineaţa, tocmai pe timpul loviturii furioase ce am dat cu Divizia noastră, 

distrugând Divizia 11 Bavareză, trecând să observ mersul luptei a Secţiei a II-a de Mitraliere a 

Regimentului 18 Gorj din compania ce comandam, am întâlnit în drum pe domnişoara 

Teodoriu Ecaterina cu fratele ei, care tocmai îi arăta cum se încarcă arma, ochirea şi punerea 

baionetei. Întrebând-o ce voieşte cu aceasta, mi-a răspuns că se duce la Schela să-şi scape pe 

mama sa. De aici înainte cercetaşa Teodoriu Ecaterina a luptat cu arma în mână lângă fratele 

său, constituind un adevărat exemplu eroic pentru soldaţi, cu care a îndurat toate greutăţile şi 

de care nu s-a despărţit nici un moment, chiar când compania pornea la asaltul cu baioneta, 

după cum mi-au istorisit mulţi dintre oamenii companiei mele, în special sergentul Safta Pavel 

din Compania de Mitraliere, comandantul Secţiei a IV-a care a luptat mai ales în timpul 

retragerii din Oltenia, împreună cu Regimentul 18 Gorj … Ca o concluzie, părerea mea intimă 

în calitate de instructor al legiunii din care făcea parte, este că cercetaşa Teodoriu a fost o 

domnişoară corectă şi a dat dovadă de mult curaj, abnegaţie până la deznădejde şi iubire 

familiară, în plus convingerea îndeplinirii îndatoririlor conştiincioase a Legii Cercetaşilor, 

meritând toată admiraţia acestei Jeana d‘Arc a noastre, ce se cuvine a fi recompensată, chiar 

dacă neseriozitatea vârstei sale încă fragede i-ar da aparenţa unei vivandiere din vechea 

armată franceză‖. 

Pentru  eroismul său, Comandamentul Marii Legiuni a Cercetaşilor i-a decernat 

Ecaterinei Medalia „Virtutea Cercetăşească‖ de aur, iar la 16 martie 1917, la propunerea 

ministrului secretar de stat la Departamentul de Război a fost distinsă cu Medalia „Virtutea 

Militară‖ de război clasa a II-a pentru „vitejia şi devotamentul ce a arătat pe câmpul de luptă, 

s-a distins în toate luptele ce Regimentul 18 Infanterie a dat cu începere de la 16 octombrie 

1916, dând probe de vădită vitejie, mai ales în luptele ce s-au dat la 6 noiembrie 1916, în 

apropiere de Filiaşi. A fost rănită de un obuz la ambele picioare‖ 

Va reveni  pe front în vara anului 1917, când, la 20 august, Regimentul 43/59 Infanterie 

din care făcea parte ocupa poziţiile în tranşeele de pe Dealul Secului în zona localităţii 

Muncelu. În seara de 22 august, în cursul unui atac declanşat de Regimentul 40 Rezervă 
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german şi respins de trupele române, Ecaterina Teodoroiu moare eroic, fiind împuşcată în 

inimă, în timp ce se afla în fruntea plutonului pe care îl comanda ca sublocotenent. 

În Ordinul de zi nr. 1 al Regimentului Lupeni, comandat de colonelul Constantin 

Pomponiu, la 23 august 1917, se consemna: ‖În timpul ciocnirii de ieri, noaptea, pe Dealul 

Secului, a căzut în fruntea plutonului său lovită în inima ei generoasă de două gloanțe de 

mitralieră voluntara Ecaterina Teodoroiu din Compania a 7-a. Pildă rară a unui cald 

entuziasm, unit cu cea mai stăruitoare energie, aceea pe care unii au numit-o cu drept cuvânt 

„Eroina de la Jiu‖ și-a dat jertfa supremă, lipsită de orice trufie, de orice deșartă ambiție, 

numai din dragostea de a apăra pământul Țării acesteia cotropită de dușmani. Ecaterina 

Teodoroiu a fost la înălțimea celor mai viteji apărători ai Țării sale și i-a întrecut prin puterea 

cu care, înfrângând slăbiciunea femeiască, a știut să dovedească vigoarea bărbăției de trup și 

de suflet și calitățile întregi ale unui ostaș îndrăzneț, neobosit și plin de entuziasmul de a se 

face folositoare cu orice preț. Aceea care a luptat ca un viteaz din alte vremuri la Târgu Jiu, 

aceea care și-a desfășurat energia-i rară împotriva morții albe care a secerat pe camarazii ei 

bolnavi de tifos exantematic pornește din nou în luptă cu un avânt renăscut, cu nădejdea că va 

contribui și ea la opera cea mare a revanșei, la a cărei pregătire a luat parte foarte activă, 

conducând instrucția. A căzut înainte de a ajunge la țelul acestei revanșe. Și-a dat viața cu 

simplitatea eroismului adevărat, nu pentru a obține apoteoze de vorbe, ci pentru că așa cerea 

inima ei, pentru că așa credea sufletul ei că se împlinește datoria vieții. Aceea care în vitejia ei 

comunicativă a murit în clipa când se descoperea spre a-și îndemna ostașii cu vorbele: 

„Înainte, băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine !‖, are drept, din clipa aceea, la cinstirea veșnică 

a unui nume neuitat de camarazi‖. 

La 22 august/4 septembrie 1917,  Ecaterina Teodoroiu se afla într-un pluton din 

Compania a 7-a, pe Dealul Secului. Militarii germani au atacat pozițiile române, iar aceasta  

le-a arătat soldaților direcția de înaintare, cu casca în mîna  dreaptă, întinsă spre inamic, 

ținând arma în mâna stângă  și strigând: „Înainte băieţi, înainte, nu vedeți că sunt între 

voi ?‖ În acel moment a fost lovită în piept de două gloanțe, trase de o mitralieră a unor unități 

din Regimentul 40 Rezervă german, murind pe loc.  Ridicată de brancardieri, Ecaterina a fost 

dusă la postul de comandă al Regimentului 43/59 Infanterie, unde a rămas până a doua zi, 

fiind înmormântată cu onoruri militare în Valea Zăbrăuciorului, la 23 august/5 septembrie 

1917, lângă casa viei Apostoleanu, alături de mormântul căpitanului Morjan Dumitru, mort în 

fruntea Companiei a 6-a cu o zi înainte, la 21 august/3 septembrie 1917, cauza decesului fiind 

o lovitură de glonț la nivelul capului. 

Osemintele eroinei au fost exhumate din Valea Glodului, la 4 iunie 1921, fiind depuse 

în cavoul din fața Primăriei Târgu Jiu, la 9 iunie 1921, cu prilejul Centenarului Tudor 

Vladimirescu 

 Ulterior, cavoul a fost decorat cu un sarcofag sculptat în piatră, de către sculptorița 

Milița Pătrașcu, inaugurarea acestuia având loc la 8 septembrie 1935. 

Realizăm că în acest an avem de-a face atât  cu un dublu centenar al Revoluției conduse 

de Tudor Vladimirescu cât și cu împlinirea a 100 de ani de la înhumarea trupului Ecaterinei 

Teodoroiu  în pământul natal. 
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BRÂNCUȘI. O (RE)LECTURĂ A AFORISMELOR ȘI TEXTELOR 

Profesor dr. Verdeș Maria-Rocselana,  Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 

Abstract: The present research aims at an excursion in another Brâncușian creation, that of the aphorisms of 

the sculptor, in which his genius has its ancestral origins. The unique associations with the great cultures and 

minds of mankind are a challenge for each of us, as a mission to try to decipher creation. 

 

Keywords: creation, aphorisms, matter 

 

Etica este văzută de către marele sculptor ca Magna Moralia și dusă spre sacralitate: 

„Etica e religia lui Dumnezeu.‖ Pasajele următoare sunt ca un fel de trimitere la arhetipul 

copilului așa cum apărea el în scrierile lui Carl Gustav Jung: „Arta poate cea mai desăvârșită, 

a fost concepută în timpul copilăriei umanității. […] Copiii posedă această bucurie 

primordială.‖ Sau: „Când nu mai suntem copii, suntem deja morți.‖ Există o anumită forță 

specifică a copilului, afirmă psihanalistul elvețian: „Există un paradox surprinzător în toate 

miturile despre copilărie: pe de o parte, copilul e lăsat fără apărare în fața unor dușmani 

extrem de puternici, în orice moment fiind amenințat de moarte; pe de altă parte, se dovedește 

posesor al unor puteri depășind cu mult măsura omenescului.‖
1 

Brâncuși gândește arta ca pe un dar. Poate ca dar din dar. Căci talentul, geniul e dăruit 

de divinitate: „Căci ceea ce vă dăruiesc eu este bucurie curată.‖ Nu lipsește nici îndemnul: 

„Contemplați lucrările mele până când le vedeți.‖ La grecii antici vederea era marele simț. 

Theoria, termen elin, înseamnă vedere interioară. 

Arta e apropiere, poate chiar comunicare, căci: „În artă nu trebuie să existe străini.‖ 

Căutarea stării e esențială: „Lucrurile nu sunt greu de făcut, ceea ce este greu – este să ne 

punem în starea de a le face.‖ 

Poate că Brâncuși a fost o natură fericită. Bucuroasă, în mod sigur, a fost. Căci iată ce 

spune: „Nu cred în suferința creatoare.‖ Natura bucuroasă brâncușiană se leagă arhetipal de 

copilărie. Respinge orice formă de invidie sau ură pentru a le înlocui cu bucuria. Și 

copilărirea, chiar matur fiind: „Consider că ceea ce ne face să trăim cu adevărat este 

sentimentul permanentei noastre copilăriri în viață.‖ 

Artistul se centrează în inimă, se află cumva, vorbind în sens filisofiei Yoga, între 

subiectiv și oviectiv, dar integrându-le pe amândouă, căci scrie: „Fără inimă – nu există 

Artă!‖ 

Dacă un poet de talia lui Arthur Rimbaud, trăitor în zorii modernității, se plânsese că 

adevărata viață este absentă, Constantin Brâncuși conștientizeză importanța orizontului care, 

zice el, ar fi ceva când e văzut, dar și mai important e când este atins. E nevoie de multă 

strălucire a vieții ca s-o vedem… 

A fi simplu înseamnă a fi complex, ești simplu când începi să vezi bine. Empatia este 

fără doar și poate o condiție a comprehensiunii, căci: „Operele de artă nu suntdecât niște 

oglinzi, în care fiecare vede ceea ce i se aseamănă lui.‖ 

Există între artist și materialul cu care lucrează (lemn, piatră) o armonie de ordin 

spiritual: „Sculptorul trebuie să își pună spiritul în armonie cu spiritul materialului.‖ El este de 

fapt agentul care lucrează cu hyle (materia, materialul), modelând-o pentru a ajunge la ceea ce 

Aristotel numea filosofia sa morphé (forma-idee). Acțiunea sculptorului trebuie să fie directă, 

el trebuie să înțeleagă limbajul tăcut al materialelor cu care lucrează. Însă, oricum, ca și în 

estetica expresionistă, arta presupune țâșnirea din interioritate: „Nu, singura adevărată artă 

trebuie să parvină din ceea ce găsești înlăuntrul tău.‖ Deloc întâmplător, același Carl Gustav 

Jung spunea că acela care privește în afară visează, iar cel care privește înăuntru se 

trezește…Arta ar fi, așadar, și o modalitate de a fi treaz! 
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Poate că există și o justă măsură, deoarece: „Arta este echilibru între materie și spirit.‖ 

Afirmația următoare vine să spulbere orice urmă de îndoială, căci artistul o spune limpede: 

„Eu caut spiritul.‖ Limpede și amintindu-ne cumva de un pasaj hegelian din chiar 

„Fenomenologia spiritului‖: „Prin religia artei, spiritul a trecut din forma substanței în aceea a 

subiectului, căci arta își produce figura ei și pune deci în ea acțiunea, adică conștiința de 

sine…‖
2 

Dacă un mare scriitor cum a fost Gustave Flaubert, aparținând deopotrivă literaturii 

franceze și celei universale, spunea că arta scrisului, arta literară poate fi și este scriboterapie, 

Brâncuși ne spune cam același lucru, amintind și de catharsis-ul lui Aristotel: „Arta are și 

această misiune terapeutică: să ne amintim numai de catharsisul aristolelic.‖ 

Poate că sculptorul a fost el însuși o natură fericită. În tot cazul, dince citim în 

Aforisme, vedem limpede că arta este creație în și întru bucurie. Și cum spunea mai târziu 

despre poeți, Nichita Stănescu, „nu există poeți, ci numai poezie‖, pentru Brâncuși noțiunea 

de artist e caducă, deoarece există, în viziunea sa, doar oameni lucrând întru bucurie. Lucrând 

bucuros sau lucrând bucuroși. Și tot aici vedem o raportare la acel prea cunoscut Ut pictura 

poesis în care pictura e înlocuită de sculptură și poezia de muzică. Ca și muzica, sculptura 

pare a spune Brâncuși...Spre exemplu: „Arta ar trebui să fie numai bucurie! De aceea, nu 

există «artiști», ci numai oameni care simt nevoia să lucreze întru bucurie!...Să cânte - 

asemenea păsărilor.‖ 

Rămâne celebru, dar nu știu cât de bine înțeles întotdeauna aforismul: „Cine nu iese din 

Eu, n-atinge Absolutul și nu descifrează nici viața.‖ Este aforismul care-l apropie cel mai mult 

pe sculptor de gândirea și filosofia Extremului Orient. 

Se întâmplă ceva cu totul deosebit în timpul în care este elaborată opera de artă. În 

sensul lui Marcel Proust, romancierul francez al modernității, acum intervine eul profund 

care-l înlocuiește pe cel superficial pe care artistul îl manifestă în societate. Eul profund, 

similar eului pur al lui Henri Bergson, sau egoului transcedental al lui Edmund Husserl, 

părintele filosofiei fenomenologice. Eu profund, similar sinelui din psihanaliza lui Carl 

Gustav Jung, dar mai ales sinelui din filosofia Extremului Orient. Egoul este satanic, spune 

Ananda K. Coomaraswamy: „Un egocentrism a făcut posibilă căderea lui Lucifer, care ar fi 

vrut să fie «asemenea cu Cel Preaînalt» (Isaia 14.14), gândisndu-se, «Cine este asemenea mie 

în Cer și pe Pământ?» (Tabiri, XXIV), acesta dorind să de îndumnezeiască (Augustin, 

Quaestiones veteris et nevi testamenti CXIII), nu în felul ce va fi discutat în continuare, 

printr-o negare a individualității, ci așa cum spune Thoma de Aquino, «în virtutea propriei 

sale naturi» și a «propriei sale puteri» (Sum. Theol I.63.3C). Cu toții, într-o măsură mai mare 

sau mai mică, suntem egocentriști și în aceeași măsură supuși Satanei.‖
3 

Este necesară deci 

abolirea egoului și creativitatea, ne spune mai departe Jiddu Krishnamurti, este eliberatoare: 

„Creativitatea este starea în care eul e absent iar mintea nu mai e punctul central al 

experiențelor și căutărilor noastre. Creativitatea nu este o stare permanentă, e o reînnoire în 

fiecare clipă, o mișcare în care nu există «eu» și «al meu», în care gândul nu se mai îndreaptă 

spre anumite experiențe și realizări, spre un scop sau motiv. Creativitatea poate exista numai 

în absența eului; e singura stare esențială ce are acces la realitate, creatoarea tuturor 

lucrurilor.‖
4 

Pe undeva, destul de aproape, se va fi situat și Arthur Schopenhauer în Lumea ca voință 

și reprezentare, atunci când constată că, în procesul de contemplare, artistul genial are 

capacitatea de a-și uita de sine. Sau, în chiar termenii lui Brâncuși, atunci când iese din eu, din 

ego: „Ideile sunt sesizate numai cu ajutorul contemplației pure descrise anterior, ce se 

contopește integral cu obiectul, iar esența geniului constă tocmai în capacitatea predominantă 

de a contempla în acest fel, deoarece această contemplație solicită o totală uitare a propriei 

persoane și a relațiilor ei...‖
5 
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Nu prea departe de un personaj al lui Dostoievski, care credea că frumusețea va salva 

lumea, este Constantin Brâncuși atunci când, în unul dintre aforismele sale, scrie: „Lumea 

poate fi salvată prin artă.‖ El se află, oricum, în căutarea unui diamante, cel interior, și nu 

ezită să ne comunice cum lucrează. Arta e căutare, dialogul cu piatra se face în tăcere, dar, 

mai ales, artistul e necesar să ajungă la începuturi. La origini. Pentru că lucrurile se pare că au 

suferit o pierdere. Și noi o dată cu ele: „Și este necesar să ne întoarcem la începutul tuturor 

lucrurilor și să re-găsim ceea ce s-a pierdut...‖ Aforismul „Îmi amintesc mereu: nu m-ai fi 

căutat, dacă nu m-ai fi găsit demult!...‖ a fost, nu o singură dată reluat de filosoful Constantin 

Noica. 

Viața e bucurie, ne spune artistul. Plenitudinea se însoțește cu miracolul și el ar vrea 

acum să explice ideea Cumințeniei pământului. Acolo el a vrut să atingă fondul arhaic care îl 

atrăgea și speria deopotrivă. El a căutat feminitatea arhetipală, dincolo de orice psihologie… 

Nimic mai lipsit de noimă decât modele care trebuie evitate. Nu trebuie să dorești să fii la 

modă, deoarece: „Ceea ce este la modă, ca moda trece.‖ Parcă-l auzim pe poetul Ion Barbu 

care scria: „Peste mode și timp…‖ 

Ca să menții controlul asupra a ceva, trebuie să fii în spirit, căci: „Numai spiritul este 

în stare, în chip real, să stăpânească ceva.‖ E aceasta a doua referire la spirit în prezentele 

aforisme. Arta presupune o anumită experineță: „Sculptura nu e pentru tineri.‖ 

Într-un a alt aforism, artistul respinge din nou cu hotărâre egoul și egoitatea: 

„Egocentrismul sufocant îi dezorientează pe unii oameni și îi scoate din viața lor luminoasă 

pentru a-i conduce în întuneric și chiar în sinucidere.‖ Faptul că arta ține de Sine, de ieșirea 

din egoitate este afirmată cu și mai multă tărie, căci ea se învecinează cu dăinuirea și veșnicia: 

„Așa este arta: tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.‖ 

Rodin a fost esențial pentru sculptura modernă, dar sculptorul roman își căuta calea 

proprie, cea a simplității, păcii și bucuriei. Se căuta. Și știa oricum că: „Nimic nu se înalță la 

umbra măreților arbori.‖ Este destul de refractar la curente și mode pe care le numește 

bobinare universală...Și e convis că doar în marile epoci religioase s-a dezvoltat arta. 

El nu vrea o „operă completă‖, e în plin travaliu creator. Chiar Coloana Infinitului are 

din ultimul romb doar o jumătate… 

Trebuie să crezi în ceea ce faci. Sculptura din Grecia antică era legată de religie. 

Temperament robust, sănătos și fericit, Brâncuși respinge reprezentarea suferinței în artă. 

Decadența îi displace. Culmea artelor pure e Venera din Milo. Michelangelo vine din Elada 

decadentă și reprezintă dinamismul demoniac. 

Sculptura Sărutul reprezintă o artă a epocii contemporane autorului. Aici se întâlnesc 

esențele, o trimitere care s-ar putea face, având în vedere faptul că marele sculptor nu era 

deloc nefamiliarizat cu gândirea Extremului Orient, este cea referitoare la gândirea chineză de 

tip taoist așa cum apare ea la Lao Tse Tzu cu cele două contrarii perechii Yang și Yin: 

„Spiritul vieții este infinit, el nu moare niciodată./ Poate fi numit Natura tainică a tuturor,/ 

Mama a tot ceea ce există/ Și poarta prin care Tao intră în noi./ Este sămânța lui Yin și 

scânteia de Yang./ Folosit din plin, rămâne mereu fără de sfârșit.‖
6 

Amănuntele nu interesează, reală e numai esența care te duce la simplitate. Este de 

respins și sentimentalismul în artă, dar și, zice sculptorul, „narcoticul religios‖. Importantă 

este forța psihică și nu fără motiv, căci: „Dacă forța psihică este destul de puternică, poate să 

se miște fără mijlocitori, în infinitatea spațiilor.‖  

Echilibrul este regăsit numai prin atingerea stării de candoare. Închipuirea creează iluzia 

și aceasta e toxică implicând vanitate, convenție, egoism. Libertatea e zbor și trebuie să te 

eliberezi de iluzii. Să lupți pentru a scăpa de ele. Iluzia trimite direct la gândirea veche indiană 

a Mayei (fenomenalul, aparența) și învingerea Mayei e un pas spre Sinele autentic. L-am 

putea asculta aici pe Swami Vivekananda: „După câțiva pași, apare zidul timpului fără de 

început și fără de sfârșit, dincolo de care nu putem trece. După alți câțiva pași, apare zidul 
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spațiului nemărginit, dincolo de care nu putem trece, și totul se află sub condiționarea 

implacabilă a limitărilor impuse de cauză și efect. Nu putem trece dincolo de ele. Totuși, ne 

străduim din răsputeri, simțindu-ne obligați să o facem în continuare. Aceasta este Maya.‖
7 

   Duhul, ne spume Brâncuși, apare după o prealabilă glorie de sine, atunci „când nu mai 

rămâne nimic‖, atunci când, „sunt ca un idiot‖...(parcă ar vorbi și Blaise Pascal și Feodor 

Dostoievski!). 

În operă autorul nu trebuie să lase urme, citim într-un alt aforism, fapt care ne amintește 

de un dicton conform căruia cel care merge bine nu lasă urme...Arta nu e evadare din realitate, 

e intrarea în realitate, „în singura realitate valabilă.‖ 

Pasărea măiastră se identifică desigur cu zborul, pasărea așa cum se știe fiind 

mediatorul între spațiul terestru și cel celest. Trebuie să te uiți pe tine însuți, spune Brâncuși, 

adică să-ți depășești egoul, pentru a realiza Măiastra. O sculptură în fața căreia, subliniază el, 

o doamnă din New York a plâns și a îngenuncheat...(A înțeles, aș adăuga!). 

Mereu e de lucru...de căutat. De căutat esența zborului, care e fericire. Hindușii, ni se 

spune, au construit un templu pentru Măiastră în 1938. Și e aceasta o eliberare din limitele 

materiale. 

New York-ul îi place lui Brâncuși, i se pare poetic și monumental. Europa a cam rămas 

în urmă, mai spune el.  

În timpul lucrului chiar, noțiunea de pasăre dispare, înlocuită de noțiunea de zbor: „Eu 

nu creez–păsări – ci zboruri.‖ Și ca să fie așa, e necesară detașarea, desprinderea de ea: „..și 

am realizat acest lucru cu atât mai mult, cu cât reușeam ca să mă detașez de persoana mea.‖ 

Nu interesează truda în sine, ne spune creatorul, chiar dacă ea e necesară. Chiar și 

necesar, efortul nu e esențial. Brâncuși respinge glorificarea muncii în sine: „nu ar trebui să 

glorificăm nicidecum munca în sine.‖ Munca e doar un mijloc și, în fond, zice el, munca și 

efortul „rămân cele mai nenorocite dintre lucruri.‖ Într-adevăr, limba română veche îi dădea 

dreptate. „Muncă‖ însemnă, în limba română veche „chin.‖ Și tot acum el respinge ce e greoi, 

făpturile terestre, gravitația mult prea mare care e de refuzat în favoarea acelor „ființe 

înaripate și eliberate.‖ 

Tot lucrând la păsări în zborul lor din spațiu, ajunge să atingă „taina cifrei unu.‖ 

Acum nu-i mai rămâne decât un singur scop pe care-l și consemnează: „A atinge sensul 

cel mai adânc al lucrurilor, rămâne pentru mine țelul singular.‖ 

Arta e detașare, căutare a măsurii și a numărului de aur. Încă ea are și un rol terapeutic. 

Vindecă: „O sculptură desăvârșită trebuie să aibă darul de a-l vindeca pe acela care o 

privește.‖ 

Exceptând folclorul, pe care sculptorul îl consideră artă populară subconștientă, arta a 

fost mai totdeauna „apanajul ori auxiliarul religiei.‖ 

Ca o curiozitate, sculptura în lemn nu s-a bucurat de rezultate decât în România și 

Africa, pentru că: „numai românii și africanii au știut cum să sculpteze în lemn.‖ 

Ca Eminescu, Brâncuși caută forma. Iar sculptura, asemenea apei, trebuie să fie fluidă. 

Coloana infinitului e transcendere, e dincolo de durere și bucurie asemenea unui cântec etern. 

Elementele Coloanei, spune artistul, sunt ritmul respirației umane. O Pranayama în metal, s-

ar putea adăuga aici.  

Ca Arghezi, un alt artist cu obârșii apropiate celor brâncușiene, sculptorul e conștient că 

vine din ceva foarte vechi. Și atunci spune, poate spune într-o deplină siguranță de sine: „Eu 

nu sunt nici surrealist, nici baroc, nici cubist și nici altceva de soiul acesta; eu, eu cu noul 

meu, vin din ceva care este foarte vechi…‖ E conștient că are o misiune și o spune limpede: 

„Căci am venit pe lume cu o menire!‖ 

Asemenea gânditorului taoist chinez, Brâncuși gândește la termeni de vid și plin: „Am 

avut revelația golului absolut! ...O beznă neagră, înlăuntrul căreia nu se mai putea vedea 

nimic! ...Și am avut și revelația plinului absolut – o lumină orbitoare, nemaiîntâlnită!‖ 
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Sculptura înseamnă desăvârșire spirituală și acum artistul va scrie câteva rânduri 

asemănătoare cu cele ale marilor iluminți ai Extremului Orient: „Pentru a ajunge la starea 

divină trebuie să ajungem nimic! ...Dumnezeirea vine acolo – unde este nimic! Unde este 

nimic, este totul! Nu-i deloc de mirare că, ajuns în India, Brâncuși se simte acasă...‖ 

Vâlva, înțeleasă ca glorie, trebuie respinsă. Artistul nu vrea să facă vâlvă, nu caută 

glorie, căci aceasta e tot o manifestare gotică. Și el știe. A citit despre Milarepa, a cărui 

încarnare s-a crezut o vreme, și știe: „Însă acestă glorie își bate joc de noi...‖ 

Se pare că nu doar poeții visează, ci și sculptorii de geniu. Nu-i bine să nu mai visezi, 

zice Brâncuși: „În prezent, eu nu mai visez -  iar așa ceva nu este deloc bine!...‖ 

La senectute îi frecventează pe filosofii stoici. Pe Epictet. Și, fapt interesant, acum, în 

textele sale aforistice apar, precum la celălalt gorjean, sculptorul în cuvinte, Arghezi, vulturii: 

„Așteptați până când voi muri - și veți putea vedea numai cum vulturii se vor aduna 

împrejurul meu.‖ Și nici Pasărea Măiastră nu mai e pasăre, ci simbol. Și, la fel, Cocoșul. 

Poate că e unul dintre acei cocoși apocaliptici despre care scrisese Blaga într-un poem, că se 

aud cântând prin satele românești...Dar, mai ales, simbol solar, așa cum citim în Dicționarul 

de simboluri al lui Jean Chevalier și Alain Gheerbrant: „Cocoșul este în mod universal un 

simbol solar, pentru că prin cântecul său anunță răsăritul soarelui.‖
8
  

Precum iluminatul hindus, Brâncuși vorbește și el despre marea Eliberare: „Doresc ca 

Păsările și Cocoșii mei să umple odată întreg Universul și să exprime marea Eliberare!‖ 

Asemenea lui Flaubert cu „Madame Bovary c‘este moi‖, Brâncuși scrie: „Cocoșul sunt eu.‖ 

Căci, într-adevăr, pentru el, se poate spune că sculptura este ca muzica sau este muzică: „Eu 

am făcut piatra să cânte – pentru Umanitate.‖ El a mers la esență, la eidos, la idee. Nu este un 

artist abstract, lucru pe care doar nebunii îl cred, ne mai spune. Față cu lumea ca artist trebuie 

să fii conștient că un absolut se exprimă prin tine. Altfel spus, că ai depășit orice stadiu egotic, 

că mergi pe cărările Sinelui...Fapt și mai interesant, el este convins că a realizat  ceea ce el 

numește o sculptură a focului. Intersant și ermetic. Un alt înțeles. 
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TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI COMUNICAȚIEI – O NOUĂ 

DIMENSIUNE A COMUNICĂRII ȘI ÎNVĂȚĂRII 

 
Profesor dr. Bibere Camelia Codruța, Colegiul Economic ―Virgil Madgearu‖ 

 
Abstract: The century we live in is characterized by speed and ICT. Modern man must keep up with the influx of 

information and use constructively those that are especially part of his sphere of interests, but also know those 

that lead to the progress of mankind. It is a real explosion, even in the field of education, which can be used 

effectively every day. Thus, ICT is the new communication, the universal language that develops written 

communication skills, oral communication, but also digital skills. Etwinning is just one example of facilitating 

access to a diverse, vast dimension of communication between teachers in different parts of the world and 

students learning to discover new worlds. 

Keywords: ICT, education, communication 

Ca fenomen social, limbajul este principalul mijloc de comunicare. Prin mesaj sunt 

transmise gânduri, idei, sentimente, păreri, informații, dar și stări afective, atitudini. Limbajul 

se definește astfel ca fiind  expresia personalității umane. Teoria comunicării o știm foarte 

bine cu toții, schema e simplă, cuprinde emițătorul, mesajul, receptorul. Principala calitate a 

mesajului este de a fi alcătuit din coduri comune de comunicare, astfel încât să fie înțeles de 

receptor așa cum a fost transmis de către emițător.  

Un astfel  de limbaj e TIC, universal, care aduce unitate în diversitate. Copiii de azi, de 

când rostesc primele cuvinte sau descoperă lumea cu pasul sunt atrași de acest fenomen. 

Primele aparate sunt telefonul inteligent, tableta. Nu sunt interesante jucăriile simple, care 

sunt lipsite de viață, ci acelea care provoacă. provocată așadar este inteligența celor mici. 

Apoi, la grădiniță și în clasele primare, soft-urile educaționale sunt chiar un mijloc inteligent 

de predare, învățare și chiar evaluare. Cei mici participă afectiv la toate poveștile prezentate, 

rezolvă sarcini dificile, sunt aplaudați, lăudați sau invitați să continue joaca. punctele tari 

astfel pentru învățarea multimedia sunt diverse: permit realizarea unei educații multimodale, 

adaptate diferitelor profiluri intelectuale ale elevilor, pune elevul în situații de interacțiune, 

interactivitate și de comunicare foarte rapidă, are conotații ludice, solicită competențe 

specifice digitale.  

Oferta TIC este deosebit de valoroasă și diversă. Prin accesarea simplă surselor de pe 

internet, a soft-urilor, a creațiilor în format digital se permite accesul la cunoaștere fără 

medierea profesorului, la o învățare informală sau nonformală în ritm propriu, 

realizată,practic, prin observare, experimentare, descoperire, grație calculatorului și 

multimedia. În acest context, un exemplu simplu ar fi învățarea limbilor străine cu ajutorul 

multimedia, respectiv cu ajutorul internetului. Mărturisesc că doar opțional, limba străină la 

clasă se desfășoară în cabinetul de informatică, cu acces la internet, unde elevii au spațiul 

necesar pentru a-și dezvolta această competență. Are avantaje incontestabile datorită 

expunerii directe și rapide a cunoștințelor urmărite și datorită faptului că elevul este în contact 

cu limba și cultura în autenticitatea lor. Este o învățare rapidă și eficace. Au loc veritabile 

schimburi lingvistice, începând de la noțiuni elementare de comunicare cu indivizi reali sau 

virtuali , aflați în diverse colțuri ale lumii.  

În acest context se discută azi de inteligență colectivă, adică nu e important numai 

accesul la informații, ci și manifestarea interacțiunilor, a schimburilor dintre subiecții 

cunoașterii. Această realitate este valabilă atât pentru profesori, cât și pentru elevi. Amintesc 

aici site-urile și soft-urile create special de profesori pentru profesori, dar și de elevi pentru 

elevi. Un grup precum Grupul Clasei unde elevi și profesori postează deopotrivă informații 

sau deschid fir de discuții sunt chiar constructive, fac parte din comunicarea TIC.  
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Cel mai important loc de întâlnire cred că este eTwinning, spațiul virtual care dezvoltă 

competențele digitale, competențele de comunicare scrisă și orală într-o limbă străină. Desigur 

că pentru a forma și dezvolta astfel de competențe e nevoie de o educație în acest sens încă de 

la vârste fragede. Pas cu pas, prin astfel de comunicare, se transmit valori, atitudini, limbaj 

elevat, pretențios, sunt utilizate creații diverse care să exprime. Chiar o cifră e valorificată în 

limbă străină (4 – four). Se învață astfel un limbaj al semnelor care se descifrează ușor de 

cunoscători. În plus, Comunicarea orală într-o limbă străină se realizează ușor prin 

intermediul tehnologiei, elevi și profesori ai mai multor școli din țări diferite pot comunica 

on-line pe teme diverse de interes comun. E un pas înainte pe care îl descoperim, îl utilizăm și 

care aduce din punctul de vedere al progresului omenirii reale beneficii. De aceea relaționarea 

în cadrul proiectelor educative internaționale e posibilă, datorită limbajului comun TIC. 

Apreciem, adoptăm și valorificăm civilizații, obiceiuri, tradiții. Suntem, cu zi ce trece, mai 

bogați, mai creativi, originali și promovăm diversitatea.  

Intervenţia TIC în educaţie poate începe de la simple medii de livrare de informaţie sau 

poate fi utilizată ca instrumente de scriere (procesoarele de text) şi poate ajunge la concept 

avansate de predare prin intermediul tehnologiilor, e-learning, spaţii colaborative etc.  

Datorită dezvoltării tehnologiilor de comunicare care au facilitat capacitaţi de bandă 

largă, informaţia este accesibilă pentru un număr din ce în ce mai mare de persoane şi în 

diverse forme. Este cunoscut impactul pe care îl au în instruirea personală, cursurile online 

sau diverse alte modalităţi de livrare a informaţiei, în funcţie de ceea ce îşi doreşte navigatorul 

de Internet. Sursele de informaţii sunt abundente, iar mijloacele de comunicare deschid noi 

posibilităţi pentru profesori şi elevi pentru procesele de predare/învăţare.  

În ultima perioadă, în dezvoltarea de tehnologii a avut loc o schimbare de abordare, 

reliefată în special de evoluţia mediului web. Dacă la început tehnologia se centra pe 

utilizator, încercând să îl ajute să acceseze informaţia şi să îi rezolve nevoile imediate, 

dezvoltarea exponenţială a reţelelor sociale şi schimburile de idei, inclusiv în domeniul 

tehnologiilor, a dus la diseminarea bunelor practici în diverse domenii,rezultând progrese 

rapide în zona produselor tehnologice destinate accesibilităţii.  

În România, începuturile instruirii asistate de calculator coincide în mod firesc cu 

apariţia în mediul şcolar a calculatoarelor de tip personal. Fără pretenţia unei stricte 

rigurozităţi, putem identifica patru momente majore care au iniţiat utilizarea tehnologiilor 

informatice în şcoală.  

Momentul iniţial a fost marcat de apariţia între anii 1985 – 1987 a calculatoarelor 

portabile produse în România, replici ale sistemelor Spectrum: Amic, TIM-S respectiv Prae.  

Un al doilea moment important l-a constituit implementarea în România a programului 

Fundaţiei Soros „Internet pentru licee‖ prin care au fost constituite primele reţele de 

calculatoare conectate la internet din România, nucleul actualelor laboratoare de informatică 

prezente astăzi în toate liceele şi majoritatea şcolilor din România. Dotarea a cuprins PC-uri 

de tip 386, 486 etc. Cu sistem de operare Windows 3.1 şi server Linux pentru conectare la 

Internet. În multe licee, administrarea reţelei şi accesului pe internet a fost asigurată de elevi 

coordonaţi de profesori. Accesul pe internet era asigurat iniţial în mod text prin SSH, telnet.  

Apariţia variantelor ulterioare a mediului Windows a permis trecerea, de la accesul doar 

în mod text, la accesul paginilor web prin tehnologie HTML, folosind browserele Internet 

explorer şi Netscape.  

În ceea ce priveşte instruirea asistată de calculator se observă următoarele tendinţe:  

- Din punct de vedere al tehnologiilor folosite, accentul s-a mutat de la programarea 

efectivă a aplicaţiilor, la utilizarea aplicaţiilor MS Office – crearea de documente (word), 

calcul tabelar ( excel), realizarea de prezentări (Powerpoint).  
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- Creşterea competenţelor în căutarea şi găsirea informaţiilor şi consecutiv, trecerea spre 

realizarea de documente suport pentru lecţii, mult mai facil de realizat, decât aplicaţii stand 

alone1. Acestea au devenit apanajul claselor în care se predă informatica.  

- Se constată, în plan managerial, utilizarea word şi excel pentru realizarea de 

documente oficiale, gestiune de baze de date, formularistică pentru desfăşurarea concursurilor 

şi olimpiadelor şcolare.  

Un al treilea moment important l-a constituit apariţia primului content orientat către 

instruire– Programul AEL 2001, program susţinut prin fonduri guvernamentale şi 

implementat de firma Siveco România. În urma implementării programului SEI au fost dotate 

sau redotate laboratoarele de informatică cu calculatoare de ultimă generaţie conectate în 

reţele în arhitectura LAN. Existenţa infrastructurii hard şi soft a impus modificarea 

programelor de informatică şi ceea ce este mai important, schimbări în paradigma clasică a 

predării – învăţării – evaluării prin integrarea lecţiilor electronice în activitatea la clasă. Acest 

lucru a fost susţinut prin formarea profesorilor din şcolile în care a fost implementat AEL-ul 

în utilizarea aplicaţiilor.  

Cele trei momente, mai sus menţionate, au avut ca suport dezvoltarea infrastructurii de 

conectare la Internet, apariţia oficială în 1998 prin hotărâre de guvern a reţelei educaţionale 

din România – Roedunet. În prezent aceasta asigură „transportul Internetului‖ în toate 

instiituţiile de învăţământ superior din România şi în toate reţelele educaţionale din 

învăţământul preuniversitar.  

Un al patrulea moment important îl constituie proiectul „Economia bazată pe 

cunoaştere‖, finanţat de Banca mondială având ca şi componentă intervenţia în domeniul 

global al eguvernării – concept larg ce include e-adminstrare, e-educaţie, e-formare, etc.  

Rezultate concrete:  

- elaborarea politicii de utilizare a TIC în învăţământ;  

- apariţia TIC, ca şi disciplină separată de informatică;  

- schimbări în evaluarea la Bacalaureat prin apariţia examenului de competenţe digitale;  

- stimularea utilizării TIC în medii defavorizate, ca premiză a egalizării şanselor de acces la 

educaţie;  

- creşterea semnificativă a proiectelor vizând dezvoltarea competenţelor în IAC;  

- includerea în noua lege a educaţiei naţionale a cerinţelor specifice societăţii informaţionale;  

Rolul TIC în dobândirea competenţelor cheie este esenţial în contextul accesului pe 

piaţa muncii într-o societate globalizată. Astfel, proiectul UNESCO ICT Competency 

Framework for Teachers2, are ca obiectiv principal îmbunătăţirea competenţelor practice ale 

educatorilor, astfel încât să contribuie la îmbunătăţirea sistemului educaţional care să aibă ca 

rezultat, o societate cu nivel de acces sporit la informaţie şi forţă de muncă de înaltă calificare, 

ce poate asigura progresul economic şi social al ţării. Acest lucru presupune, în esenţă, ca 

profesorul să fie ‖înarmat cu instrumentele TIC‖, nu pentru a le folosi ca un scop în sine, ci 

pentru a le integra în procesul educaţional.  

ÎN cadrul proiectului INET3 , care prevede interconectarea reţelelor educaţionale din 

România, se evidenţiază necesitatea dezvoltării Societăţii Informaţionale.  

Aceasta cuprinde două mari direcţii :  

- dobândirea de către profesori a noilor competenţe digitale şi de integrare a acestora în 

procesul instructiv;  

- dezvoltarea de competenţe TIC şi noi competenţe digitale de către elevi şi absolvenţi.  

Astfel, în următorii ani, sistemul educaţional românesc va trebui să răspundă provocării 

de a trece de nivelul formării de e-competenţe şi să fie capabil, prin schimbarea paradigmei 

educaţionale, să ofere elevilor competenţe specifice, relevante pentru utilizarea tehnologiilor 

în societatea secolului XXI:  

- rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor;  
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- dezvoltarea gândirii critice şi creative;  

- colaborarea, comunicarea şi negocierea;  

- curiozitatea intelectuală, curajul şi integritatea, şi, poate cel mai important, alfabetizarea 

digitală - un ansamblu format din atitudini şi deprinderi necesare pentru utilizarea şi 

comunicarea informaţiilor şi a cunoştinţelor, în mod efectiv, într-o varietate de medii şi 

formate‖ (Bawden, D., 2008).  

Componentele acestui tip de alfabetizare sunt :  

a) crearea şi comunicarea informaţiei digitale;  

b) evaluarea informaţiei;  

c) ansamblul cunoştinţelor;  

d) alfabetizarea informaţională;  

e) alfabetizarea media;  

f) atitudinile şi perspectivele;  

g) învăţarea independentă;  

h) alfabetizarea morală (o sintagmă de tip „umbrelă‖ pentru un set de practici sociale care 

sunt corelate „cum să fii contemporan‖). 

Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte 

mijloace didactice, este caracterul interactiv al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de 

utilizare a calculatorului în instruire, acesta nu înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de 

lucru a cadrului didactic. Calculatorul este un mijloc didactic care se integrează în contextual 

celorlalte mijloace, amplificându-le valenţele instructiv-formative, completându-le atunci 

când este necesar.  

Introducerea calculatorului în procesul didactic şi învăţarea asistată de calculator 

prefigurează doar schimbări calitative în tehnologia didactică, domeniu care asigură scurtarea 

timpului de evaluare obiectivă a calităţilor mijloacelor de învăţământ şi a metodelor, reţinând 

pe cele care se impun valoric:  

- individualizarea activităţilor de învăţare;  

- intervenţia în corectarea modului de asimilare a unor secvenţe informaţionale, 

evidenţiind ordonarea logică a conţinutului informaticii pedagogice, cât şi mecanismul 

psihologic al actului comunicării şi învăţării şcolare.  

Şcoala modernă este aceea în care elevii trebuie să-şi asume într-o mai mare măsură 

responsabilitatea modalităţii dobândirii cunoştinţelor, cadrul didactic devenind, în acest fel, 

un organizator al activităţilor de învăţare. Cerinţele formării individului în şcoala modernă - în 

perspectiva educaţiei permanente - impun formarea şi dezvoltarea capacităţilor acestuia de a-l 

învăţa să înveţe.  
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CAIETUL DE PRACTICĂ  

 

Profesor ing. Vulpe Carmen Rodica, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ Tg-Jiu 

 
Abstract: The material presents the “Internship Booklet”, an effective tool in carrying out practical training 

internships in technological, vocational and post-secondary high school education. 

 

Keywords: competence, internship, objectives 

 

În recrutarea absolvenţilor de liceu şi şcoală profesională angajatorii pun accent, pe 

lângă cunoştinţele de specialitate, pe competenţele cheie dobândite de aceştia în şcoală.  

În documentul elaborat de Grupul de lucru B al Comisiei Europene 

„Competenţele  cheie pentru Educaţia pe tot parcursul vieţii, Cadru european de referinţă, 

Noiembrie 2004‖ competenţele cheie au fost definite astfel:  

„Competenţele cheie reprezintă un pachet multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, 

abilitaţi şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, 

incluziunea socială şi găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie sa se fi dezvoltat la sfârşitul 

educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca fundament pentru învăţare ca parte a educaţiei 

pe tot parcursul vieţii‖ 

Originea conceptului de competenţe cheie se găseşte într-un studiu din anul 2002 al 

Reţelei Eurydice pentru Informaţie și Educație, afiliată Comisiei Europene. Într-un document 

din anul 2004, competenţele cheie sunt descrise drept ,,o combinaţie de abilități, cunoștinte, 

aptitudini şi atitudini cruciale pentru împlinirea personală, angajare, includerea în societate şi 

participarea activă la procesul democratic". Cadrul European al Calificarilor (EQF) împarte 

abilităţile (skills) în cognitive (folosirea gândirii logice, intuitive şi creative) şi practice 

(dexteritate). În 2006, Parlamentul European si Consiliul UE au adoptat o recomandare cu 

privire la stabilirea de competenţe cheie pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi.  

Integrarea conceptului de competente cheie este în mare unitară în cadrul Uniunii 

Europene, foarte multe state fiind în plin proces de schimbare a sistemului de învăţământ, 

dezideratul tuturor fiind de a ajunge, în urmatorii ani, la un proces unitar de evaluare a 

absolvenţilor.  

În contextul mobilităţii profesionale în continuă creştere, şcolile şi angajatorii vor putea 

judeca tinerii cu aceeaşi măsură, cea a competenţelor cheie, indiferent de statul european din 

care provin. 

În Legea Educaţiei Nationale (Legea nr. 1/2011), la Cap IV Curriculumul 

învățământului preuniversitar, Art. 68 aliniatul (1) se precizează următoarele: ―Curriculumul 

naţional pentru învăţământul primar și gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe cheie 

care determină profilul de formare a elevului: 

a) competenţe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităţilor 

naţionale; 

b) competenţe de comunicare în limbi străine; 

c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; 

d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi 

cunoaştere; 

e) competenţe sociale şi civice; 

f) competenţe antreprenoriale; 

g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; 

h) competenţa ”de a învăţa să înveţi.‖ 

Aliniatul (5) din același document (Legea Educaţiei Nationale, la Cap IV Curriculumul 

învățământului preuniversitar, Art. 68) precizează:―Învăţământul liceal este centrat pe 
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dezvoltarea şi diversificarea competenţelor cheie şi formarea competenţelor specifice în 

funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare‖. 

Obiectivele stagiilor de instruire practică  

Prin intermediul stagiilor de instruire practică derulate se propun în general următoarele 

obiective:  

 Îmbunătățirea inserției pe piața muncii a absolvenţilor prin oferirea posibilității de a se 

confrunta cu cerințele potențialilor angajatori.  

 Verificarea cunoștințelor teoretice acumulate pe parcursul anilor de studii și corelarea 

cu activitatea practică.  

 Cunoaşterea îndeaproape a instituției unde se desfășoară stagiul de practică: structura 

acţionariatului şi forma de proprietate; obiectul de activitate; structura organizatorică a firmei. 

 Dobândirea de abilități practice 

 Dobândirea abilităților de organizare a muncii: disciplină, respectarea termenelor, 

punctualitate, stabilirea priorităților,etc.  

 Dobândirea de aptitudini și competențe antreprenoriale: inițiativă în rezolvarea 

problemelor, lucrul in echipă,etc 

În timpul derulării stagiului de practică, cadrul didactic de specialitate/tutorele vor 

evalua atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi 

modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, 

punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine 

interioară etc.).  

 

Caietul de practică 

Caietul de practică reprezintă un instrument de autodezvoltare şi autoevaluare util în 

evoluția profesională a elevilor, reprezentând, de asemenea, un element esențial în derularea și 

monitorizarea activității realizate de aceştia. Caietul de practică va fi adaptat curriculumului şi 

va fi agreat de partenerul de practică. 

Caietul de practică va cuprinde următoarele informații:  

 informații despre elev: nume şi prenume ,unitate şcolară, clasă, domeniu, calificare 

 numele cadrului didactic coordonator și numele tutorelui din firma de practică  

 denumirea firmei de practică  

 fişa de prezenţă privind activitatea de practică  

 prezentarea generală a firmei unde se desfășoară instruirea practică  

 repere ale regulamentului de ordine interioară 

 jurnalul activității de practică: data fiecărei întâlniri, obiective, activitățile principale 

desfășurate, competențe exersate, rezultate obținute, observaţii personale privitoare la 

activitatea depusă  

 fişe de lucru, fişe de documentare şi evaluare 

La completarea caietului de practică nu se trec informaţii confidenţiale, de exemplu 

numele clientului/persoanelor pentru care au fost desfășurate activități în cadrul stagiului de 

practică, precum şi orice alte informaţii ce ar putea aduce prejudicii firmei gazdă.  

Completarea periodică a caietului de practică cu informații privind activitățile 

desfășurate creează elevilor abilități de disciplina muncii şi permite o mai bună cunoaștere și 

înțelegere a obiectivelor care trebuie atinse.  

 

Bibliografie: 
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PRODUSE ALIMENTARE ROMÂNEȘTI RECUNOSCUTE DE 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
Profesor Crăc Elena  Adriana, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 

Abstract: În Uniunea Europeană funcționează mai multe scheme de calitate, care trebuie să identifice și să 
protejeze calitatea și autenticitatea produselor, pentru a ajuta consumatorii să le recunoască mai ușor pe piețele 

naționale și internaționale. De asemenea, aceste reguli vor să promoveze și să susțină agricultura și zonele 

rurale, să ajute producătorii să obțină un preț bun pentru produsele lor autentice și să elimine concurența 

neloială, a celor care doar copiază un produs, îl fabrică la calitate inferioară și îl pun în vânzare la un preț mai 

mic. 

 

Cuvinte cheie: (IGP) Indicație Geografica Protejată, (DOP) Denumire de Origine Protejată, Specialitate 

Tradițională Garantată (STG), Uniunea Europeană, regiune, alimente, mărci, calitate, certificat, indicație 

geografică. 

 

 Produsele tradiționale și ecologice sunt valoroase, deoarece provin dintr-un sistem de 

producție ce nu dăunează mediului: nu poluează solul sau apa și nu periclitează 

biodiversitatea din zonele de producție. În cazul produselor tradiționale, vorbim despre 

continuitatea unor obiceiuri și a unor soiuri și semințe ce asigură, la nivel național, o 

diversitate alimentară și culturală. 

Standardele europene pentru produsele certificate sunt PDO, PGI și TSG – protected 

designation of origin (denumire de origine controlată), protected geographical indication 

(indicație geografică controlată) și traditional specialities guaranteed (produse tradiționale). 

Produse cu denumire de origine controlată pot fi doar acele alimente originare dintr-un anumit 

loc, regiune, și a căror calitate sau caracteristici se datorează mediului geografic. De 

asemenea, etapele de producție se desfășoară, toate, în zona geografică delimitată. 

Certificatul de produs cu indicație geografică controlată se acordă alimentelor 

originare dintr-un anumit loc, regiune sau țară care au o anumită calitate, reputație sau o altă 

caracteristică ce poate fi atribuită în principal originii geografice a produsului. În cazul acestor 

produse, cel puțin una dintre etapele de producție se desfășoară în zona geografică delimitată. 

De asemenea, sistemul le garantează consumatorilor că pot avea încredere în produsele 

alimentare care poartă această etichetă. Odată ce denumirea comercială a produsului agricol 

sau alimentar tradițional este înregistrată sub una dintre cele trei mărci de calitate, UE se va 

asigura că aceeași denumire protejată nu va fi folosită de alți producători. 

În Uniunea Europeană există 1.452 de produse protejate pe plan european. Cele mai 

multe provin din Italia, Franța, Spania și Germania.  

Romania are următoarele produse înregistrate pe sisteme de calitate europene:  

 Magiun de prune Topoloveni – (IGP) Indicație Geografica Protejată, înregistrat anul 

(2011),  

 Salam de Sibiu – (IGP) Indicație Geografica Protejată, înregistrat anul  (2016),  

 Novac afumat din Tara Barsei – (IGP) Indicație Geografica Protejată, înregistrat anul 

(2017),  

 Scrumbie de Dunăre afumată – (IGP) Indicație Geografica Protejată, înregistrat anul 

(2018),  

 Cârnați de Pleșcoi – (IGP) Indicație Geografica Protejată, înregistrat anul (2019),  

 Telemea de Sibiu – (IGP) Indicație Geografica Protejată, înregistrat anul (2019)  

 Telemea de Ibănești – (DOP) Denumire de Origine Protejată, înregistrat anul (2016),  

  Cașcaval de Săveni – (IGP) Indicație Geografica Protejată, înregistrat anul (2021);   
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De asemenea mai sunt în analiză la Comisia Europeană, două produse alimentare în 

scopul dobândirii protecției europene, dintre care:  

 Un produs pentru sistemul de calitate Indicație Geografica Protejată (IGP): 

Plăcinta dobrogeană 

  Un produs pentru dobândirea protecției europene Specialitate Tradițională 

Garantată (STG) - Salata tradițională cu icre de crap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

„Cașcaval de Săveni” din România, este aprobat în 22 Aprilie 2021, de Comisia 

Europeană, în  Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP), este o brânză maturată 

produsă în regiunea Botoșani. Se caracterizează printr-o perioadă lungă de maturare (60 de 

zile), în urma căreia consistența sa devine onctuoasă și omogenă, iar culoarea mai pronunțată. 

Gustul sau, ușor amărui, se caracterizează prin nuanțe de nucă. Condițiile climatice locale, 

favorabile dezvoltării pășunilor naturale bogate în flora diversă, contribuie la calitatea laptelui 

utilizat pentru producția de „Cașcaval de Săveni‖. 

Produsul „Cașcaval de Săveni‖ este o brânză maturată, cu pastă opărită, având o 

consistență semitare. Acest sortiment de cașcaval se obține din lapte de vacă crud prin 

coagularea enzimatică cu cheag și prelucrarea conform unei metode specifice zonei.  

În zona Săveni, în anul 1959 a fost construită fabrica de prelucrare a laptelui unde a 

fost adus meșterul Caranica (1963), specialist recunoscut ca „meșter de cașcaval‖, în vederea 

obținerii unui produs care sa pună în valoare potențialul ariei geografice cu scopul de a 

diversifica modul de prelucrare a laptelui.  

Meșterul Nicolae Caranica, specialist în prelucrarea laptelui, a „școlit‖ generații de 

tineri lucrători din Săveni și din zonele învecinate care moșteniseră îndeletnicirea prelucrării 

laptelui, învățându-i secretele prelucrării laptelui în cașcaval, îmbinând tehnicile de producere 

a cașcavalului cu metodele locale: utilizarea „barulei‖ la amestecarea cașului opărit (cca 80 

°C) în coșuri din nuiele de răchită (care permit scurgerea saramurii fierbinți), frământarea 

manuală și turnarea pastei fierbinți, strângerea „buricului‖ si eliminarea aerului pentru 

obținerea unei paste compacte.  

Tinerii lucrători de atunci au devenit, la rândul lor, meșteri în „arta cașcavalului‖, 

păstrând și transmițând până în prezent tehnica de prelucrare a laptelui crud de vacă în 

„cașcaval‖, înființând Asociația Producătorilor "Cașcavalul de Săveni" în vederea dobândirii 

protecției europene pentru denumirea ‖Cașcaval de Săveni‖ – Indicație Geografică Protejată 

(IGP). 

Caracteristicile specifice ale produsului „Cașcaval de Săveni - IGP‖ se datorează: 

 calității laptelui, materie primă cu un conținut de grăsime de min. 3,2 % și aromelor 

specifice datorate furajării; 
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 prelucrării tradiționale a laptelui, cu etape efectuate manual, precum tăierea coagulului 

cu harfa, opărirea cașului bașchiu, frământarea și turnarea cașului în forme; 

 maturării îndelungate de 60 de zile, la temperatură scăzută (+2..+8 °C), pentru 

obținerea caracteristicilor specifice produsului. 

 Magiun de prune Topoloveni – (IGP) Indicație Geografica Protejată, înregistrat 

anul (2011) 

Magiunul de Topoloveni, primul brand alimentar românesc recunoscut de UE. Rețetă 

tradițională, atestată documentar din 1914; pentru a păstra integral calitățile nutritive ale 

prunelor proaspete, magiunul de prune Topoloveni este preparat în cazane cu pereți dubli, la o 

temperatură controlată de maximum 68 de grade Celsius, timp de 12-14 ore, astfel încât să se 

evapore toată apa. Datorită acestei metode de preparare, magiunul de Topoloveni nu are 

nevoie de conservanți.  

Magiunul de prune Topoloveni este o pastă vâscoasă realizată din prune proaspete, 

ușor tartinabilă, care poate fi consumată fie ca atare (pe biscuiți, pâine prăjită, pâine cu unt sau 

în combinație cu iaurt, fulgi de cereale, înghețată etc.), fie ca desert în produse de patiserie 

(cornulețe, gogoși, clătite etc.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salam de Sibiu – (IGP) Indicație Geografica Protejată, înregistrat anul  (2016),  

Ingredientele utilizate pentru prepararea Salamului de Sibiu  sunt următoarele: 
 carne de porc provenită de la porcine cu o greutate de peste 100 kg aleasă la roșu – 

minimum folosit în rețeta 70 % 

 Slănină tare de pe spate – maximum folosit în rețetă 30% 

 amestecul de sărare-condimentare (format din sare alimentară - maxim 5%; 

condimente naturale: piper, ienibahar și usturoi; conservanți: sare în amestec cu nitrit 

sau nitrat de sodiu – în conformitate cu dispozițiile legale) 

 facultativ,  pot fi utilizați agenți de maturare alcoolici – unul dintre următoarele: vin 

alb, vin roșu, vin rose, coniac, vinars, vin spumant, bere neagră. 

 ca materiale auxiliare, se folosesc lemnul de esență tare (fag, stejar sau amestec în 

proporții variabile de fag și stejar), a cărui proveniență este exclusiv din România, 

clipsuri și/sau sfoară, materiale de ambalare și etichete. 

 În faza de uscare-maturare se utilizează culturile de mucegai nobil (spori) – 

Penicillium nalgiovensis sau un amestec de diferite tipuri Penicillium, care conțin în 

mod necesar Penicillium nalgiovensis. 

Întregul proces de fabricație, respectiv recepția materiilor și a materialelor, procesarea 

(tranșarea carcaselor si a pieselor, tocarea, umplerea membranelor, afumarea cu lemn de 

esență tare, însămânțarea cu mucegai nobil, maturarea și uscarea), ambalarea și depozitarea 

trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată. 
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 Novac afumat din Tara Barsei – (IGP) Indicație Geografica Protejată, înregistrat 

anul (2017), 

Acesta este un file de pește afumat la cald, obținut din specia crap novac, care este 

crescut timp de trei ani în ferme piscicole situate în comunele din zona de centru-vest a 

României: Dumbrăvița, Feldioara, Hălchiu, Bod și Hărman. În această regiune muntoasă, apa 

curgătoare din râuri este clară și oferă un habitat optim pentru novac. Acesta este cel de-al 

treilea produs alimentar românesc inclus pe lista produselor cu indicație geografică protejată, 

după magiunul de Topoloveni și salamul de Sibiu. 

Pentru crearea produsului, este necesară aplicarea unei tehnici de sărare și afumare la 

cald, specifică zonei, încă din cele mai vechi timpuri. Cea mai mare parte a etapelor de 

producție sunt încă efectuate manual și necesită un set de cunoștințe și îndemânare specifice 

localnicilor. Aceste tehnici conduc către un produs finit caracterizat printr-un conținut scăzut 

de grăsimi și o piele aurie. 

 

  

 

 Scrumbie de Dunăre afumată – (IGP) Indicație Geografica Protejată, 

înregistrat anul (2018) 

Scrumbia de Dunăre afumată a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a deveni 

produs cu indicație geografică protejată (IGP). 03/12/2018. Scrumbia de Dunăre este un pește 

sălbatic care migrează din Marea Neagră în Dunăre. Specia nu poate fi crescută în acvacultură 

și este capturată numai în cursul migrației pe Dunăre. Are 250-400 grame și între 25-30 

centimetri și este recunoscut drept cel mai bogat pește în grăsimi, din lume, raportat la talia 

sa. Scrumbia este pregătită sub formă întreagă, după curățare, sărată și afumată la rece după o 

metodă veche, din aria geografică definită. Peștii afumați sunt de culoare aurie, metalizată, 

datorată procesului de afumare. 

Pentru localnicii din Delta Dunării, pescuitul este principala și cea mai veche 

îndeletnicire. Prin urmare, această activitate este bine înrădăcinată în cultura locuitorilor din 

Delta Dunării, făcând totodată parte, ca trăsătură caracteristică, din memoria numeroșilor 

turiști din lumea întreagă care vizitează localitățile din Delta Dunării. 
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Cârnați de Pleșcoi – (IGP) Indicație Geografica Protejată, înregistrat anul (2019), 

Cârnații de Pleșcoi au primit aprobarea Comisiei Europene pentru a deveni produs cu 

indicație geografică protejată (IGP). 04/10/2019 Cârnații de Pleșcoi au la bază un amestec de 

carne de oaie, de vită, și uneori și de capră, și sunt afumați și condimentați cu ardei iute, 

usturoi și cimbru. 

Pentru a celebra această specialitate, în România, se organizează, începând cu anul 

2008, festivalul ,,Cârnaților de Pleșcoi‖,  în localitatea Berca, Buzău.   

          

 Telemea de Sibiu – (IGP) Indicație Geografica Protejată, înregistrat anul (2019) 

Telemeaua de Sibiu, a devenit în 16 octombrie 2019, un produs protejat la nivel 

european. Este o brânză obținută din lapte de oaie și preparată timp de secole de baci. 

Telemeaua proaspătă are un gust dulce, dar în același timp ușor sărat, care devine mai intens 

și suculent atunci brânza se maturează. În fiecare an, un număr mare de festivaluri și sărbători 

populare legate de creșterea oilor și producția acestui tip de brânză sunt organizate pentru a 

celebra produsul emblematic al regiunii sibiene. 

                                                        

 Telemea de Ibănești – (DOP) Denumire de Origine Protejată, înregistrat anul 

(2016) 
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Telemeaua de Ibănești este prima brânza românească cu denumire de origine (D.O.P.) 

protejată de Uniunea Europeană, este produsă la Ibănești, în județul Mureș, printr-o coagulare 

acidă a laptelui de la vaci crescute în Valea Gurghiului.  

Unicitatea produsului este dat atât de alimentația animalelor, cât și de apa utilizată 

pentru saramură. Se folosește o saramură dintr-un puț de apă sărată din Orșova, în județul 

Mureș, iar pentru faptul că este bogată în calciu și magneziu este ideală pentru saramura 

brânzei. Tehnica de fabricare a brânzei respectă și azi regulile de odinioară, precum și 

instrumentele utilizate. Perioada de maturare a brânzei este o etapă importantă care încheie 

procesul de fabricație și se derulează pe cel puțin 20 de zile. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salată cu icre de știucă de Tulcea - (IGP) Indicație Geografica Protejată, 

înregistrat anul (2021) 

Comisia Europeană a aprobat recent, cererea de înscriere a „Salatei cu icre de știucă de 

Tulcea din România, în Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP), în 04 Iunie 2021. 

Este produsă în regiunea Tulcea, care include Rezervația Biosferei Delta Dunării. „Salata cu 

icre de știucă de Tulcea‖ are gustul specific al icrelor de știucă, completat și subliniat de cel al 

icrelor de pește din Delta Dunării, ca urmare a procesului de sărare și maturare. „Salata cu 

icre de știucă de Tulcea‖ este un produs care utilizează în principal materii prime din regiune, 

creând o legătură puternică cu mediul natural al Deltei Dunării. 

„Salata cu icre de știucă de Tulcea‖ este o cremă pe bază de ulei de floarea-soarelui de 

culoare albă, obținută din icre în amestec cu apă carbogazificată și zeamă de lămâie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Bibliografie: 

1. https://ec.europa.eu  

2. https://www.madr.ro  

3. https://www.gazetadeagricultura.info 

4. https://salamdesibiupgi.eu  

5. https://ec.europa.eu/romania/news/20170604_novac_afumat_tara_barsei_produs_indic

atie_geografica_protejata_ro  

6. https://www.imperialtransilvania.com/ro/citeste-stirea/argomenti/local-products-

1/articolo/telemea-de-ibanesti-prima-branza-romaneasca-dop.html  

7. https://www.magiun-sonimpex.ro/despre-sonimpex/  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/
https://www.madr.ro/
https://www.gazetadeagricultura.info/
https://salamdesibiupgi.eu/
https://ec.europa.eu/romania/news/20170604_novac_afumat_tara_barsei_produs_indicatie_geografica_protejata_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20170604_novac_afumat_tara_barsei_produs_indicatie_geografica_protejata_ro
https://www.imperialtransilvania.com/ro/citeste-stirea/argomenti/local-products-1/articolo/telemea-de-ibanesti-prima-branza-romaneasca-dop.html
https://www.imperialtransilvania.com/ro/citeste-stirea/argomenti/local-products-1/articolo/telemea-de-ibanesti-prima-branza-romaneasca-dop.html
https://www.magiun-sonimpex.ro/despre-sonimpex/


117 
 

MATERIALE COMPOZITE 

         

Profesor  Violeta Dragomirescu, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru―, 

 

Abstract:  Efortul oamenilor de ştiinţa se orientează către materialele noi şi implicit asupra tehnicilor de 

prelucrare şi proiectare analitică a elementelor active necesare prelucrării acestora. Studiul unor 

tehnologii au scos la iveală că acestea ar putea fi aplicate la scară industrială pentru avantajele 

economice, performanţa şi simplitatea proiectării. Materialele compozite au fost concepute pentru a înlocui, 

într-o proporţie tot mai mare, materialele tradiţionale feroase şi neferoase, care sunt caracterizate de unele 

neajunsuri referitoare la performanţele, procedeele de obţinere şi prelucrare, gabarite, mase, complexităţi 

geometrice, domenii de utilizare şi costuri importante. Această lucrare se adresează tuturor celor interesaţi 

de  informaţii  referitoare  la  materialele de generaţie nouă utilizate în diverse domenii. 

 

   Cuvinte cheie: compozit, matricea, armătură 

 

1. Introducere 

Ştiinţa materialelor compozite a apărut din necesitatea unor studii multidisciplinare 

pornind de la faptul că elaborarea acestora este complexă, condiţiile  de  operare  în  care  

aceste  materiale  trebuie  să funcţioneze sunt severe, proprietăţile fizice, chimice, magnetice, 

electrice şi mecanice sunt influenţate de compatibilitatea şi modul de dispunere a elementelor 

componente. 

Materialele clasice, folosite în starea lor naturală, nu pot îndeplini simultan şi la un nivel 

mulţumitor astfel de cerinţe complexe, fapt ce a dus la realizarea unor combinaţii ale lor, 

denumite generic materiale compozite. Acestea permit optimizarea proiectării diverselor 

structuri tehnice, în primul rând pe baza diversităţii foarte mari, practic inepuizabile, de 

combinaţii care pot fi puse în practică.  

Se poate afirma, pe baza scrierilor celor mai vechi ale istoriei, că materialele compozite 

au fost folosite dintotdeauna, fiind  prezente  în  mediul  nostru  ambiant  mult mai frecvent 

decât s-ar putea crede. Familia lor este foarte cuprinzătoare şi include grinzile din beton 

armat, dar şi chirpicii, anvelopele cu cordaj, dar şi oasele (compozite naturale, formate din 

cristale de apatită reunite printr-un liant de colagen), săbiile legendarilor samurai (obţinute 

prin solidarizarea unor straturi metalice de naturi diferite), dar şi elemente constructive 

sofisticate din tehnica militară sau astronautică.  

2. Evoluţia materialelor compozite 

Discutând la modul general, se poate considera că orice material face parte dintr-un lanţ 

de fabricare şi de utilizare, în care trebuie să se integreze prin îndeplinirea, într-o măsură mai 

mare sau mai mică, a unor cerinţe specifice. Acestea se referă, în principiu, la următoarele 

aspecte:  uşurinţa de obţinere a materialului, durabilitatea lui (modul cum îşi păstrează 

proprietăţile în timp), posibilitatea de distrugere a deşeurilor (reducând la minimum poluarea 

mediului), menţinerea în exploatare cu costuri cât mai mici de întreţinere, capacitatea de 

adaptare la exigenţele utilizatorilor.  

Pe această bază se poate aprecia, mai întâi, că proiectarea şi fabricarea unor materiale 

satisfăcătoare pentru condiţiile tehnice actuale nu se mai pot gândi şi realiza de specialişti 

dintr-un singur domeniu de cercetare, mai mult sau mai puţin îngust. Este strict necesară 

colaborarea inter-disciplinară, ale cărei rezultate se pot observa la tot pasul în lumea de azi.  

În privinţa începuturilor materialelor compuse probabil că folosirea, în secolul al XIX-lea, a 

unor bare de fier ca întăritoare pentru zidărie a reprezentat prima utilizare pe scară largă a 

unor compozite, în accepţiunea modernă a noţiunii. Treapta superioară în dezvoltarea acestor 

tehnici a fost fabricarea betoanelor armate cu fire de oţel, astăzi prezente pe orice şantier de 

construcţii (1).  
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Secolul al XX-lea a cunoscut o adevărată explozie în privinţa fabricării de materiale 

compozite, iar începutul s-a făcut la finele deceniului patru, odată cu intrarea în producţie 

industrială a fibrelor de sticlă şi cu folosirea lor la armarea materialelor plastice. În această 

variantă au fost utilizate, de exemplu, în construcţia unor ambarcaţiuni, în industria de 

componente electrice, precum şi în domeniul construcţiilor de avioane. De altfel, cerinţele 

dezvoltării impetuoase a aeronauticii, precum şi extinderea aplicaţiilor în industriile care 

deservesc armata şi cercetarea aerospaţială, au influenţat direct şi decisiv ritmul incredibil în 

care au progresat proiectarea şi producţia de materiale compozite în secolul trecut.  

De aceste aplicaţii a fost legată şi fabricarea industrială - începând din 1960 - a 

plasticelor armate cu fibre de carbon şi de bor, iar după încă un deceniu - a primelor 

compozite moderne cu matrice metalică (fibre de bor în matrice din aliaj de aluminiu).  

Un alt moment important în această evoluţie l-a reprezentat, în anul 1973, producerea de 

către 

 firma americană Du Pont a fibrelor aramidice denumite Kevlar (marcă înregistrată a acestei 

firme), pentru care s-au găsit apoi aplicaţii spectaculoase (cea mai cunoscută este fabricarea 

materialelor pentru vestele antiglonţ), în domenii dintre cele mai diverse .  

Se poate aprecia că după 1970 s-a trecut la aplicarea pe scară largă a materialelor 

plastice armate, cu precădere în construcţia avioanelor, a automobilelor şi a echipamentelor 

sportive şi de agrement, precum şi în industria biomedicală.  

Pentru anii '80 a fost caracteristică extinderea fabricării şi utilizării fibrelor de modul înalt, iar 

în deceniul următor progresele tehnologice au permis fabricarea industrială a compozitelor de 

tip carbon-carbon şi a celor cu matrice metalică sau ceramică, destinate pieselor care 

funcţionează la temperaturi înalte.  

În general, se poate spune că materialele compozite care se fabrică în prezent, pe scară 

industrială, deschid calea unor soluţii inginereşti spectaculoase. Din acest motiv, ele sunt 

utilizate în toate aplicaţiile care necesită combinaţii de performanţe mecanice înalte, rezistenţă 

la condiţii severe de lucru şi greutate specifică mică. 

3. Definiţie şi clasificări.  
 Materialele compozite sunt materiale cu proprietăţi anizotrope, formate din mai multe 

componente, a căror organizare şi elaborare permit folosirea celor mai bune caracteristici ale 

componentelor. 

Datorită diversităţii lor foarte mari, clasificarea acestor materiale se poate face după 

criterii numeroase şi variate, iar cele mai importante stabilesc următoarele grupări de 

composite (2):  

         l.  După structura materialului:  

• cu fibre lungi, plasate în matrice într-un anumit aranjament, care poate fi uni-, bi- sau tri-

dimensional, încât noul material este denumit unidirecţional, laminat (stratificat), respectiv 

spaţial;  

• cu fibre scurte, dispuse de obicei aleator;  

• cu „whiskere‖ (termen acceptat şi în literatura publicată în alte limbi decât engleza, inclusiv 

în limba română), adică monocristale filiforme, metalice sau ceramice;  

• stratificată, adică formată din straturi suprapuse, solidarizate prin adeziune (cum sunt 

bimetalele sau materialele placate);  

• cu elemente de armare disperse, denumite global particule şi care pot avea inclusiv forme de 

fulgi, solzi sau foiţe;  

• spumate, constituite din structuri („scheletice‖) de matrice, umplute cu material secundar.  

       2. După procedeul de obţinere:  

• produse macromoleculare modificate prin co-polimerizare în bloc;  

• produse armate cu fibre sau cu elemente disperse, introduse în matricea aflată în stare topită;  

• materiale metalice întărite prin placare; 
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• sisteme oxid-metal; 

•structuri obţinute prin solidificare dirijată. 

       3. După materialul de bază (matricea), care poate fi: polimeric, mineral (ciment, ipsos), 

metalic, ceramic. 

       4. După materialul de armare (ranforsantul) (compatibil cu matricea, dar insolubil în ea); 

sticlă, azbest, lemn, polimeri, metale, carbon, materiale ceramice, monocristale filiforme 

(wiskere). 

       5. După forma şi dimensiunile elementelor de armare: particule aproximativ sferice, 

elemente aproximativ plate (fulgi), monocristale filamentare (cu lungimi mai mici decât 20 

mm), fibre scurte tocate sau  (cu lungimi cuprinse între 20 şi 150 mm), fibre continue (cu 

lungimi de peste  150 mm), armături ramificate. 

      6. După generaţia de apariţie : 

• generaţia întâi – compozite tradiţionale (de genul chirpicilor), puţin asemănătoare celor 

actuale; 

• generaţia a doua – compozite complexe, apărute odată cu extinderea aplicaţiilor tehnologice 

ale chimiei şi fizicii  (betonul armat dispers, plastice armate cu fibre de sticlă, metale întărite 

cu fibre sau cu particule); 

• generaţia a treia – materiale obţinute prin combinarea unor copozite din generaţia de mijloc 

folosite în calitate de matrice sau ranfonsat.  

4.Fazele constituente ale materialului compozit.  
Materialul compozit, este alcătuit  din: faza discontinuă, cunoscută sub denumirea de 

armătură sau ranforsant (fibre, foiţe, solzi, particule); faza continuă, cunoscută sub denumirea 

de matrice sau masă de bază şi adaosurile tehnologice. 

Proprietăţile compozitelor sunt puternic influenţate de: caracteristicile componentelor, 

distribuţia acestora  şiinteracţiunea dintre ele. 

Parametrii care influenţează proprietăţile compozitului sunt: proprietăţile fibrei, 

structura fibrelor, proprietăţile matricei, adeziunea chimică şi fizică, interacţiunea fibră-

matrice, compatibilitatea fizică şi chimică. 

4.1 Matricea 

Matricea este masa de bază, identificată ca un ―continuu‖ al compozitului. Funcţie de 

natura materialului folosit, matricea  poate fi:ceramic, metalică, polimerică, mineral.        

        Matricea îndeplineşte în compozit următoarele funcţiuni (3): 

 stabileşte forma definitivă a produsului realizat din materialul compozit; 

 înveleşte fibrele astfel încât să le protejeze atât în fazele de formare ale produsului cât 

şi pe durata de serviciu; 

 păstrează armăturile la distanţe corespunzătoare transmiterii eforturilor între faze prin 

adeziune, frecare sau alte mecanisme de conlucrare; 

 împiedică flambajul fibrelor, deoarece fără mediul de susţinere armătura nu este 

capabilă să preia eforturi de compresiune; 

 matricea constituie mediul de transmitere a eforturilor prin compozit astfel că, la 

ruperea unei fibre, reîncărcarea celorlalte fibre se poate realiza prin contactul de la 

interfaţă; 

 asigură contribuţia principală la stabilirea rezistenţei şi rigidităţii în direcţia normală 

pe fibre; 

 permite redistribuirea concentrărilor de tensiuni şi deformaţii evitând propagarea 

rapidă a fisurilor prin compozit; 

 stabileşte continuitatea transversală dintre lamelele ansamblului stratificat; 

 asigură compatibilitatea termică şi chimică în raport cu armătura. 

      4.2. Armătura 
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Armătura este faza discontinuă constituită din elemente insolubile în masa matricei şi 

dispuse mai mult sau mai puţin uniform în matrice. Principalele aspecte care trebuie reţinute 

în legătură cu folosirea fibrelor şi rolul lor în armarea compozitelor  sunt (3): 

- armătura (datorită naturii unidimensionale a fibrelor) contribuie la creşterea rigidităţii 

şi rezistenţei compozitului în principal după direcţia fibrelor, deşi nu sunt excluse 

unele contribuţii "laterale"; 

-  creşterea rigidităţii şi a rezistenţei compozitului este proporţională cu fracţiunea 

volumetrică de fibră dispusă paralel cu direcţia efortului aplicat, atâta vreme cât 

matricea polimerică asigură învelirea corectă a fibrelor şi transferul eforturilor între 

componente; 

- în cazul unor anumite fracţiuni volumetrice de fibră şi dispuneri geometrice ale 

armăturii, 

rezistenţa şi rigiditatea la tracţiune a compozitului cresc prin sporirea rigidităţii 

relative a 

armăturii faţă de matrice; 

- fibrelor li se cere să aibă variaţii reduse ale rezistenţelor individuale, caracteristici 

geometrice uniforme şi stabilitatea proprietăţilor în timpul operaţiunilor de 

manipulare.    

Concluzii:       
După cum rezultă din paragrafele anterioare, perioada actuală se caracterizează printr-o 

adevărată explozie în domeniul fabricării şi utilizării de materiale compozite, ceea ce a condus 

la o diversificare a lor care nu a avut precedent în istorie.  

S-au făcut progrese importante în legătură cu obţinerea materialelor iniţiale, în 

procedeele de prelucrare a lor, precum şi în privinţa metodelor de elaborare a structurii 

compozitelor şi de optimizare a acesteia, fiind scopul apropierii de proprietăţile care se cer a fi 

realizate.  

Astfel s-a ajuns ca în prezent să se fabrice în mod curent, cel puţin în ţările puternic 

dezvoltate industrial, compozite cu masa volumică redusă în raport cu metalele, la proprietăţi 

comparabile, dar şi altele cu caracteristici deosebite în ce priveşte rezistenţa la şoc şi la 

abraziune, capacitatea de amortizare a vibraţiilor, coeficientul (mic) de dilatare termică, 

rezistenţa la agenţi atmosferici şi chimici sau la temperatură.   

Pe de altă parte, materialele compuse sunt avantajoase şi se impun în faţa celor clasice 

şi prin alte aspecte care le sunt specifice, precum uşurinţa finisării (deci aspectul exterior 

plăcut) şi (după cerinţele aplicaţiei) proprietăţile de izolare termică, acustică sau împotriva 

radiaţiilor.  

Nu este de neglijat nici caracterul lor neomogen şi anizotrop, care face să crească 

numărul şi diversitatea variantelor de lucru în configurarea optimă a materialului final.   

În plus, este de remarcat despre compozite faptul că pot fi, de obicei, obţinute cu un 

consum mai mic de energie şi în instalaţii mai puţin costisitoare faţă de cele corespunzătoare 

materialelor pe care le înlocuiesc. 
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EDUCATIA TEHNOLOGICA, DISCIPLINA DE CULTURA 

GENERALĂ 

Profesor Dănăricu Carmen Mariana, Colegiu Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 

Abstract: Educația tehnologică este o disciplină de cultură generală.Nu este nici învătâmant profesional tehnic 

și nici învătământ  teoretico-științific în sensul strict ,ci este o disciplină nouă,aparuă ca o necesitate.Prin 

educația tehnologică se pun bazele unei culturi tehnice generale,se dezvoltă deprinderi care ii permit elevului să 

se descurce în sistemul deductiv al disciplinelor.  În cadrul acestei discipline ,elevii studiază  realitatea tehnică 

din diverse domenii de activitate și urmăresc procesul prin care se obțin anumite rezultate.  Educația 

tehnologică se integrează în sistemul de pregatire a individului,permițând  inserția și flexibilitatea socio-

profesională într-o societate aflată într-o continuă schimbare.  Ca disciplină de învățământ ,Educația 

tehnologică urmărește formarea la elevi a unei viziuni  de ansamblu asupra tehnologiei. 

Cuvinte cheie: disciplină, tehnologie, învățământ 

Progresele considerabile din domeniul tehnicii și tehnologiei, trecerea la o societate 

informatizată și globalizarea tuturor domeniilor de activitate, impun o serie de modificări 

considerabile în educație. Societatea modernă în care ne gasim se află intr-o dinamică 

accelerată, cu repercursiuni și implicații profunde asupra fiecarui individ. 

În contextual economic actual, rolul educației se diversifică, cunoașterea, ca o 

componentă esențială a dezvoltării umane și economice, nu mai poate fi ignorată. 

Relația din ce în ce mai strânsă dintre tehnologie și mediul natural sau social solicită 

abordarea educației nu numai  din punct de vedere al culturii ,dar și tehnologic,creând noi 

mentalități  în care tehnologia are un rol important. 

Se impune astfel un nou tip de educație, Educația Tehnologică, prin care omul să 

stăpânească mai bine și să exploateze mai eficient noua tehnologie. 

Formarea omului nou este rezultatul unor modificări ce au loc în structura personalității 

acestuia.Acest proces are loc ca urmare a răspunsurilor individului la nevoile societății.Daca 

în cadrul procesului de formare apare un progres, în structura personalității are loc 

dezvoltarea,cea care înscrie individual pe o traiectorie ascendentă de trecere de la o treaptă 

inferioară la una superioară pe scara evoluției sale. 

Evoluția echilibrată a omului presupune selectarea influențelor și acțiunilor la care este 

supus individual, precum și corectarea unor deprinderi naturale și dobândite.Toate acestea se 

realizează prin educație. 

De asemenea este foarte important să se înteleagă clar noțiunea de  formare profesională 

și educație profesionala.Formarea profesională presupune  conturarea individului sub 

influența celor mai diverse influențe și acțiuni care marchează personalitatea sub unghiul de 

incidență cu activitatea.Prin educație profesională se întelege orice formă de pregatire sau 

perfectionare în vederea unei activități profesionale care  cuprinde însușirea cunoștințelor 

teoretice,formarea deprinderilor,priceperilor.                                             

Un alt înțeles este acela de domeniu de activitate.Pentru acesta se introduce termenul de 

tehnologie.Tehnologia poate fi definită ca un proces de  obținere a unor rezultate  urmând o 

succesiune de tehnici. 

In Dicționarul de Sociologie, tehnologia este considerată ca fiind un proces de aplicare a 

cunoștințelor prin intermediul unor instrumente, metode, mijloace, folosite în producție și care 

acoperă trei dimensiuni: 

-  dimensiune materială, tehnică (masini, dispozitive, instrumente, instalații etc.); 

- dimensiune reprezentată  prin strategii de proiectare, organizare și de valorificare a 

tehnicilor; 

- dimensiune sociala, reprezentată prin  abilitati, capacități 
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- comportamente individuale și sociale 

Educația tehnologică este astfel o componentă  a educației prin care se formează și se 

dezvoltă personalitatea elevului.Este un tip special de educație prin care formăm elevul pentru 

acțiune, în care elevul aplică cunoașterea științifică la acțiunea concretă. 

De asemenea, educația tehnologică poate fi definită ca fiind o activitate de  formare- 

dezvoltare a personalității umane, realizată prin aplicarea și integrarea cunoștințelor din 

diferite domenii științifice. 

În învățământul general, obiectivele educației tehnologice se realizează pe baza 

conținuturilor aparținănd diferitelor domenii tehnice, care se încadrează în ansamblul 

noțiunilor fundamentale. 

Termenul de educație are deci trei înțelesuri 

-  educația tehnologică, componența fundamentală a educației alături de educația 

intelectuală 

-    educația morală, estetică și educația fizică 

-   educația tehnologică, considerate obiect de  îvățământ. 

Necesitatea dobândirii unei culturi generale din toate domeniile economico-sociale în 

perioada învățământului obligatoriu,a impus includerea unei pregatiri tehnologice în cadrul 

acestuia. Apare astfel o disciplină nouă, Educația tehnologică, disciplină ce urmărește 

cultivarea unei viziuni de ansamblu asupra tehnologiei,formarea unei atitudini active morale 

și responsabile în raport cu dezvoltarea și exploatarea acesteia.                                           

În contextual lumii de azi, și al deschiderii spre noi educații, se încearcă o definire a 

Educației tehnologice prin identificarea unor trăsături distinctive în raport cu celelalte 

discipline, subliniind în continuare obiectivele sale educaționale, precum și elementele sale 

educative de continut și modalitățile concrete de realizare. 

Educația tehnologică este privită din ce în ce mai mult ca o componentă a culturii 

generale  și ocupă un rol important în formarea omului modern. 

Pentru a putea contura o personalitate complexă trebuie să se stabilească un raport 

optim între: 

-cultura generală 

-cultura de profil  

-cultura de specialitate 

Toate disciplinele de învățământ sunt importante pentru dezvoltarea competențelor 

elevilor.Știința și tehnologia nu pot fi separate, ele formează un tot unitar.                                                              

Educația tehnologică este o disciplină de cultură generală.Nu este nici învățământ 

profesional tehnic și nici învățământ teoretico-știintific în sensul strict ,ci este o disciplină 

nouă, aparută ca o necesitate. Prin educatia tehnologica se pun bazele unei culture tehnice 

generale, se dezvoltă deprinderi care îi permit elevului să se descurce în sistemul deductiv al 

disciplinelor. În cadrul acestei discipline, elevii studiază realitatea tehnică din diverse domenii 

de activitate și urmăresc procesul prin care se obțin anumite rezultate. 

Educația tehnologică se integrează în sistemul de pregatire a individului, permițând 

inserția și flexibilitatea socio-profesionala într-o societate aflată într-o continuă schimbare. 

Ca disciplină de învățământ, Educația tehnologică urmărește formarea la elevi a unei 

viziuni  de ansamblu asupra tehnologiei, formarea unei atitudini responsabile  în raport cu 

aceasta.   Disciplină de trunchi comun, componentă a ariei curriculare „Tehnologii‖,urmărește 

cunoașterea și folosirea produselor specifice mediului tehnologic, permițând astfel orientarea 

profesională și inserția socială a tinerilor absolvenți. 

Educația tehnologică are ca obiectiv principal întregirea culturii generale a elevului prin 

caracterul interdisciplinar, dar și practic aplicativ. În centrul preocupărilor sale se află elevul 

care, descoperind lumea din jurul său, învață să se descopere pe el însuși. Planul de 

învățământ pentru gimnaziu include 1-2 ore pe săptămână, prin extindere de Educație 
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tehnologică, organizată modular, având conținuturi orientate pe elev și pe  activitățile practice.  

Această disciplină are un specific aparte prezentând o serie de caracteristici speciale și 

originale: 

-Obiectul cunoașterii îl constituie lumea construiă de om 

-Prezintă  tehnologiile de producere a energiei 

-Plasează tehnologia într-un cadru concret, real 

-Este gândită ca o disciplină cu o abordare interdisciplinar                                                                    

-Conținuturile sunt organizate modular 

-Reflectă nevoile de dezvoltare a individului și ale societății 

-Este centrată pe activitatea practică 

-Prin obiectivele cadru și de referință, familiarizează elevii cu diferitele domenii 

profesionale 

-Analizează probleme reale 

-Presupune o activitate de grup, stimulează învățarea prin cooperare 

Educației tehnologice îi revine rolul de a pregati elevii pentru a face față noilor 

preocupari ale lumii tehnologizate și informatizate. 

Disciplinele traditionale se studiază rigid, modularitatea și interdisciplinaritatea pot 

înlătura bariera conceptuală introdusă de învățământul tradițional. 

Sistemul modular prezintă o serie de avantaje: 

-se bazează pe formarea unor competente cu aplicabilitate în special în domeniul 

tehnico-profesional 

-structurează curriculum pe unități de învățare ca ansambluri relative independente; 

-pregatirea de specialitate se realizează in functie de standardele ocupaționale și de 

criteriile de performanță; 

-este centrat pe prioritățile și opiniile celui care învață si de aceea este foarte motivat; 

Educația tehnologică este organizată modular, modulele oferind o viziune de ansamblu 

asupra tehnologiilor,iar disciplina,ca atare urmarește formarea unei atitudini responsabile în 

raport cu mediul. Modulele Educației tehnologice  pot fi parcurse independent și au ca scop 

transmiterea de cunoștințe și formarea de abilități. 

Structura modulară reprezintă o formă de modernizare și adecvare a conținuturilor 

învățământului la cerințele școlii contemporane.Prin cele 8 module studiate pe parcursul celor 

patru ani de gimnaziu, Educația tehnologică are legături puternice cu celelalte materii de 

studiu cât și cu alte domenii de activitate. În toate modulele există aspecte de limbaj grafic, 

calitate și impactul asupra mediului.. 

Structurate pe ani de studiu, modulele au o perioadă de învățare care se întinde de la 

cateva săptămâni  până la un semestru. Modificarile care au avut loc la nivelul întregii 

societăți  impun adaptarea procesului de învățământ la cerințele crescânde ale lumii în care 

trăim.Necesitatea modernizarii și restructurării actului didactic, axarea lui pe probleme reale, 

concrete cu care se confruntă elevii este din ce în ce mai simțită. Educația tehnologică, 

disciplină de trunchi comun,componentă a ariei curriculare Tehnologii oferă elevului o 

viziune amplă asupra diverselor domenii ale științei și tehnicii. 
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SISTEMELE MECATRONICE O ALTERNATIVĂ MODERNĂ 

Profesor Milosteanu Diana Nicoleta, Colegiul Tehnic ―General Gheorghe Magheru‖ 

Abstract: Mecatronica apare ca o necesitate a dorinţei de perfecţionare a sistemelor tehnice clasice existente în 
toate domeniile de activitate, rezultând sisteme simple, eficiente, economice, fiabile. 

 

Cuvinte cheie: mecatronică, cinematică, senzorii, roboţii LEGO 

 

Conceptul de mecatronică defineşte o ştiinţă integratoare cu caracter profund 

interdisciplinar. Caracteristica de multidisciplinaritate a acestei tehnologii se referă la 

fuziunea transfrontalieră a ştiinţelor inginereşti, ca: ingineria mecanică, ingineria electrică, 

electronica, informatica. Mecatronica apare ca o necesitate a dorinţei de perfecţionare a 

sistemelor tehnice clasice existente în toate domeniile de activitate, rezultând sisteme simple, 

eficiente, economice, fiabile. Această combinaţie echilibrată şi proporţională a domeniilor 

menţionate, definitivează particularitatea de structură şi caracteristicile de funcţionare a 

oricărui sistem mecatronic. Componenta fundamentală a unui sistem mecatronic o constituie 

structura mecanică, constituită din mecanisme cu bare articulate, angrenaje, mecanisme de tip 

camă-tachet, fie din combinaţii ale acestora. Deoarece elementele mecanice sunt capabile să 

producă parametrii necesari mişcării, cunoaşterea cinematicii şi dinamicii acestora este 

esenţială, iar aspectele ce ţin de lubrifiere, frecare, uzură, mecanica contactului nu trebuiesc 

neglijate. Posibilitatea de exercitare a unor acţiuni specifice sistemului mecatronic este 

asigurată prin intermediul sistemului de acţionare ce are în componenţă actuatorii, transmisiile 

mecanice, sursa de energie. În funcţie de natura operaţiilor ce trebuiesc realizate de sistemul 

mecatronic se pot utiliza actuatori electrici, hidraulici, pneumatici, neconvenţionali. 

 
Figura. 1 Elementele structurale ale unui sistem mecatronic 

Evoluţia surprinzătoare înregistrată în domeniul electronic şi electric a facilitat 

integrarea acestor componente în structurile mecanice existente, ce au condus la simplificarea 

construcţiei mecanice. Practic, multe părţi mecanice au fost înlocuite cu sisteme electronice 

mai fiabile, precise, uşor de întreţinut, ieftine. Toate aceste elemente sunt esenţiale în 

realizarea conexiunii dintre interfaţa electromecanică ce conţine şi sistemul senzorial, cu 

interfaţa hardware şi software de control. Senzorii (elemente sensibile) oferă posibilitatea de a 

preleva informaţii cu privire la starea sistemului sau a procesului tehnologic, a mediului în 

care acesta operează, modificări ale unor caracteristici funcţionale ale dispozitivului. În 

acelaşi timp, permit şi luarea unor decizii de comandă sau întrerupere a funcţionării sistemelor 

în cazul unor avarii sau în anumite condiţii limită. O mare diversitate de senzori pot fi plasaţi 

pe structura mecanică sau doar pe unele componente ale acesteia, funcţie de parametrii de 

interes ai sistemului mecatronic. Introducerea modulelor software (algoritmi evoluaţi de 

calcul pentru realizarea controlului, fluxului de informaţie, achiziţie de date, interfaţa dintre 

operatorul uman-sistemul mecatronic prototipare virtuală, modelare, simulare, vizualizare) 

transformă sistemul mecatronic într-un sistem avansat, complex, automat, flexibil, inteligent. 

Flexibilitatea este caracterizată de uşurinţa sistemului de a fi adaptabil / a se adapta la 

schimbările ce apar în mediul lui de funcţionare, aceasta fiind posibilă prin modificarea 
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programelor software de control. Inteligenţa, ce defineşte din ce în ce mai multe sistemele 

mecatronice, este descrisă de capacitatea adaptivă a sistemului, bazată pe raţionament, 

autoînvăţare, reproducere a unor operaţiuni de lucru, posibilitate de reconfigurare a sistemului 

în cazul unor funcţionări defectuoase, diagnosticare a erorilor, etc. Toate aceste caracteristici 

remarcabile oferă o imagine asupra complexităţii şi diversităţii mecatronicii, ca ştiinţă 

interdisciplinară, iar principiile ei pot fi aplicate cu succes într-o mare varietate de domenii ale 

tehnicii. Practic, în prezent, nu există nici un domeniu în care sistemele mecatronice să nu 

aibă un rol predominant. Numeroase firme de profil au început să dezvolte şi să producă 

sisteme mecatronice, cu rolul de a îmbunătăţi performanţele funcţionale ale sistemelor 

tehnice, sau să sporească calitatea şi confortul vieţii sociale a oamenilor. Dintre cele mai 

importante domenii de aplicabilitate ale mecatronicii, se pot aminti: 

-industria autovehiculelor; construcţia vehiculelor neconvenţionale (vagoane de marfă, 

electroscutere, cărucioare pentru invalizi); 

-echipamente de birotică, calculatoare, electrocasnice, echipamente foto-video; 

-agricultură;  

-în dezvoltarea unor structuri robotice (manipulatoare) utilizate în industrie, a roboţilor 

sociali, umanoizi sau a roboţilor cu aplicaţii militare;  

-construcţii;  

-comerţ;  

-transporturi;  

-construcţia maşinilor-unelte cu comandă numerică sau în automatizarea proceselor 

tehnologice;  

-aviaţie, simulatoare pentru instruirea piloţilor şi a operatorilor;  

-dezvoltarea aparaturilor speciale utilizate în cercetare; 

- industria farmaceutică şi medicină. 

Studiul mecatronicii reprezintă o problemă foarte complexă, întrucât, pe lângă 

cunoştinţe temeinice din domeniul mecanicii, electronicii şi tehnicii de calcul, practicantul 

trebuie să înveţe şi cum să integreze aceste părţi în sistemele mecatronice, pentru a genera 

efectele sinergetice. Întrebarea este: care sunt sistemele cele mai adecvate acestui scop? 

Experienţa  a confirmat faptul că roboţii mobili şi, în special, roboţii LEGO programabili sunt 

sisteme mecatronice ideale, care pot fi utilizate pentru a emula competenţele inginereşti, 

interesul ştiinţific, ideile generale şi creativitatea practicanților. Sistemul LEGO DACTA 

[LEGO Dacta] asigură un mijloc facil şi eficient de a configura şi reconfigura structuri de 

roboţi mobili. 

 El conţine: 

-Elemente mecanice, incluzând piese LEGO utilizate pentru a construi structuri 

mecanice, dar şi diferite tipuri de cuple (articulaţii), pinioane, curele [MAR95];  

-Elemente electrice şi electronice: motoare, diferite tipuri de senzori, sisteme de 

comandă cu microcontrollere, interfeţe om-maşină, interfeţe între PC şi microcontroller; 

-Software pentru dezvoltarea programelor de comandă a structurilor LEGO. 

 Unul dintre cele mai recente produse ale firmei LEGO este RCX, un microcalculator 

autonom, integrat într-o piesă LEGO (fig. 2), care poate fi programat pentru a servi ca un 

―creier‖ al oricărei construcţii LEGO. Pachetul educaţional pentru RCX se numeşte 

ROBOLAB, şi este rezultatul parteneriatului dintre LEGO DACTA (divizia lui LEGO care 

distribuie materiale pentru educaţie), Tufts University‘s College of Engineering (S.U.A.) şi 

National Instruments, creatorul software-ului LabVIEW. ROBOLAB este un limbaj de 

programare vizual, bazat pe LabVIEW, în care utilizatorul leagă o serie de pictograme pentru 

a genera un program. Ultima complectare a pachetului ROBOLAB constă în facilităţile de 

procesare a imaginilor, incluse în paleta multimedia, care oferă posibilitatea realizării unor 

aplicaţii foarte complexe. Pachetul LabVIEW (National Instruments) reprezintă un instrument 
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de programare grafică extrem de puternic şi eficient pentru instrumentaţia bazată pe tehnica 

de calcul (instrumentaţie virtuală), care trebuie însuşit de toţi specialiştii în mecatronică. 

Instrumentele virtuale create prin programare pot fi simple aparate de măsură sau diferite 

dispozitive care permit controlul unor instalaţii de automatizare. Programele construite cu 

ajutorul unor pictograme („icons‖) se numesc „virtual instruments (VIs)‖ şi cuprind o 

fereastră care afişează panoul cu instrumente virtuale (front panel) şi o fereastră care afişează 

programul propriu-zis la aplicaţiei (diagram). Roboţii LEGO sunt utilizaţi pe scară foarte 

largă în procesul de instruire a tinerilor de la vârstele cel mai fragede. Studenţii trebuie să 

abordeze probleme complexe, cum ar fi, de exemplu, urmărirea unei traiectorii desenate pe 

podea, cu ajutorul unuia sau a doi senzori. Cele mai complexe probleme care pot fi rezolvate 

cu ROBOLAB, sunt cele care implică utilizarea senzorilor vizuali şi procesarea imaginilor 

[DUM05]. 

Configuraţia robotului mobil 

a. Structura mecanică 

 
 

Figura.2  Robot mobil utilizat pentru teste 

 

Una dintre principalele structuri de robot mobil, construită şi utilizată în cadrul testelor, 

este prezentată în figura 2. Include două roţi active în partea din spate, acţionată fiecare de 

câte un motor de curent continuu montat într-o piesă LEGO, şi o roată pasivă în partea din 

faţă. În vârful construcţiei este amplasată unitatea de comandă, RCX, conectată la cele două 

motoare (A şi C în programele prezentate) şi la senzorul de lumină din frunte (senzor 1 în 

programe). Acest senzor este constituit dintr-un LED (diodă luminiscentă), care generează un 

fascicul de lumină roşie, şi un fotodetector care recepţioneză lumina reflectată de podea şi 

generează la ieşire o tensiune electrică, proporţională cu intensitatea luminii reflectate. Roţile 

active sunt acţionate prin intermediul a două trepte de angrenaje cu roţi dinţate. Prima include 

un pinion cu 8 dinţi, montat pe axul motorului şi o roată dinţată cu 24 de dinţi, iar a doua, este 

realizată prin angrenarea roţii intermediare de 24 de dinţi cu o roată de 40 de dinţi, care 

antrenează axul roţii active. Raportul de transmitere poate fi calculat cu formula: i = (24/8) * 

(40/24) = 5, şi asigură o reducere de 5 la 1 a vitezei unghiulare a motorului şi o amplificare de 

1 la 5 a momentului dezvoltat de motor. Direcţia de deplasare a robotului este controlată, fie 

prin mişcarea roţilor active în sensuri opuse, fie prin deplasarea acestora cu viteze unghiulare 

diferite.  
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Figura. 3 

 

RCX este o piesă LEGO, care poate fi programată pentru comanda motoarelor şi 

achiziţia şi prelucrarea informaţiilor de la senzori. Este echipată cu un procesor de 100 Hz şi 

are trei ieşiri de câte 9 Volţi (A¸C) şi trei intrări A/D (analog/numeric) de 10 biţi (1¸3). Ieşirile 

sunt utilizate pentru comanda motoarelor sau a becurilor, în timp ce intrările pot fi conectate 

la o varietete foarte mare de senzori, cum ar fi, senzori de lumină, de temperatură, de contact, 

de depasare etc. Utilizatorul poate memora maxim 5 programe de lucru în RCX, având 

opţiunea protejării primelor două la rescriere. Datele sunt transmise de la PC la RCX printr-o 

unitate în infraroşu, conectată la calculator printr-un cablu USB. Interfaţa om-maşină a RCX 

(HMI – Human-Machine Interface) include patru butoane şi un afişaj. Programele dezvoltate 

în ROBOLAB pe PC sunt compilate şi transmise în infraroşu către RCX, unde sunt memorate 

şi executate în mod independent. Când se utilizează Vision Center pentru achiziţia de imagini 

cu ajutorul unei camere USB, conexiunea dintre PC şi RCX este permanentă, pentru a 

transmite către RCX detaliile selectate şi caracteristicile imaginii prelucrate. Structura LEGO 

prezentată în fig. 3 conţine numai două motoare şi un senzor de lumină. Motoarele sunt 

comandate prin intermediul unor semnale PWM în cinci trepte de viteză (modificatorii de 

viteză 1¸5 in ROBOLAB), în timp ce ieşirea analogică a senzorului este convertită într-un 

număr proporţional cu intensitatea luminii reflectate. Este un exemplu concludent al efectelor 

sinergetice care pot fi obţinute într-un sistem mecatronic. O structură mecanică simplă, dotată 

cu elemente mecanice şi electronice modeste, este ―înobilată‖ prin puterea RCX, dar mai ales 

a ROBOLAB, permiţând realizarea unor aplicaţii surprinzător de complexe. 
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CONSECINȚELE GENERATE DE ACTIVITATEA DE EXTRACȚIE A 

MINEREURILOR METALIFERE ASUPRA  MEDIULUI 

  
Profesor Mocanu Emilia Simona, Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Mgheru‖ 

 
Abstract: Activitatea minieră reprezintă o importantă sursă de poluare a mediului, atât din punct de vedere 

vizual, cât și chimic, datorită iazurilor de decantare și a haldelor de steril. Pe lângă modificările de peisaj,  

acestea contribuie și la poluarea mediului cu metale grele (Pb, Zn, Cu, Co, Hi, Cd etc.), cu praf  (pulberi 

metalice și nemetalice), cât și cu substanțe chimice periculoase. Soluțiile de restaurare a mediului se referă la 

filtrarea apei, reținerea prafului din atmosferă și neutralizarea noxelor, consolidarea haldelor de deșeuri în 

plantații de arbori, recuperarea unor metale și minerale, care sun pot fi utilizate ca materie primă pentru 

industrie. 

 

Cuvinte cheie: poluare, metale grele,  halde de steril, iazuri de decantare 

         

Introducere 

În subsolul ţării noastre se găsesc multiple şi variate zăcăminte de substanţe minerale 

utile, exemplificate prin: combustibili minerali, minereuri de metale feroase, neferoase şi rare, 

minereuri de metale preţioase, substanţe nemetalifere etc.  

Importanţa şi varietatea resurselor minerale şi, în special a celor de minereuri 

auroargentifere a determinat ca mineritul să constituie o îndeletnicire tradiţională a populaţiei 

de pe aceste meleaguri de peste 2000 de ani.  

În ultimele decenii şi mai cu seamă în ultimii ani se fac eforturi în vederea studierii în 

amănunţime a diferitelor aspecte legate de poluarea mediului de către industrie. Această 

necesitate a apărut în momentul în care omenirea a conştientizat că natura reprezintă izvorul 

vieţii, iar resursele ei sunt limitate. 

Activitatea minieră, reprezintă o puternică sursă de poluare a mediului atât vizual cât şi 

chimic. Dintre rezultatele activităţii miniere, haldele şi iazurile de decantare sunt cele care 

produc cel mai important impact vizual negativ. Pe lângă impactul vizual, acestea contribuie 

la poluarea mediului cu metale grele (Pb, Zn, Cu, Co, Ni, Cd etc.), cu pulberi (metalice şi 

nemetalice) precum şi cu substanţe chimice pe care industria minieră prelucrătoare le 

foloseşte în procesele tehnologice de concentrare a metalelor din minereuri (spumanţi, 

floculanţi, cianuri etc.). Deversarea în reţeaua hidrografică locală atât a apelor de mină 

(netratate sau tratate necorespunzător), a efluenţilor proveniţi de la uzinele de preparare, 

conduc la apariţia unor perturbaţii serioase în ciclurile geochimice naturale.  

Faimoasele zăcăminte de minerale cu conţinut de metale (Au, Ag) ale Munţilor Apuseni 

au constituit obiectul unor exploatări sistematice încă din timpurile dacice şi romane, 

îndeosebi pentru aur. Începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea a avut loc o intensificare a 

activităţii miniere, pe lângă Au, extrăgându-se importante cantităţi de Cu, Pb, Zn.  

Pe lângă efectele pozitive ale mineritului, treptat s-a conturat, din ce în ce mai pregnant, 

şi un impact negativ, exprimat prin defrişări de păduri, apariţia de halde de steril şi iazuri de 

decantare şi în final printr-un anumit grad de poluare. 

Cantităţile de reziduuri solide rezultate în urma extragerii şi prelucrării minereurilor este 

mare şi foarte mare, la acestea adăugându-se şi cantităţile mari de roci sterile rezultate din 

lucrările miniere subterane, de deschidere şi pregătire, dar în special din descoperta 

zăcămintelor exploatate în cariere.  

 Pe lângă reziduurile solide, industria minieră, generează şi deşeuri lichide şi gazoase în 

cantităţi impresionante. Cantitativ, acestea depăşesc de mai multe ori pe cele solide. De 

exemplu, apele reziduale se află în raport de 3:1 până la 10:1 faţă de cantităţile de minereuri 

prelucrate.  
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Indiferent de starea lor de agregare, aceste reziduuri afectează toate componentele 

mediului înconjurător: sol, aer, apă, floră şi faună.  

 

Poluarea aerului atmosferic 

Sursele principale de poluare cu praf industrial şi gaze a aerului din mediul înconjurător, 

unităţile miniere de exploatare şi preparare  sunt: emisii de pulberi şi gaze în atmosferă la 

staţiile de ventilatoare ale minelor; pulberi în suspensie rezultate de la operaţiile de împuşcare 

în carie, de la operaţiile de încărcare-descărcare a sterilului şi utilului, de la sfărâmarea 

primară a minereului şi în special de la transportul tehnologic auto; pulberi în suspensie 

provenite de la uzinele de preparare uscată; poluarea cu pulberi şi gaze de ardere de la 

microcentrale termice pe combustibil lichid şi solid care funcţionează la unităţile miniere şi de 

preparare; poluarea cu gaze rezultate din procesele tehnologice etc.  

Aceste gaze toxice conţin de la 2 la 15% monoxid de carbon (CO) şi 0,01 - 5% oxizi de 

azot (NO şi NO2), provocând oamenilor cu care vin în contact dureri de cap, tuse, iritaţii, 

chiar la concentraţii foarte reduse. La concentraţii mai mari, aceste gaze toxice pot provoca 

decesul.  

 De aceea, concentraţiile limită admisibile, impuse de normele de securitate în minele 

subterane sunt de: CO ≤ 50ppm, şi NO+NO2 ≤ 10ppm. Aceste concentraţii sunt întotdeauna 

depăşite pe o perioadă de câteva minute după împuşcare, în special în lucrările subterane.  

 Monoxidul de azot reacţionează cu oxigenul din aer, pentru a forma dioxidul de azot, 

iar prin hidratare conduce la acidul nitric şi reformarea oxidului de azot.  

 Conţinutul pulberilor de SiO2 admis în subteran este de 3mg/m
3
. Faţă de această 

limită, la mina Baia de Arieş, de exemplu, s-au înregistrat conţinuturi de 6,9mg/m
3
 la operaţia 

de perforare, 8mg/m
3
 după împuşcare şi 4,1mg/m

3
 la încărcarea rocii din front şi la copturirea 

pereţilor şi tavanului lucrărilor miniere.  

 De altfel, numărul mare al îmbolnăvirilor de silicoză a personalului ce activează la 

minele de minereuri vine să confirme cele stipulate mai sus.  

 Ca urmare a arderii cărbunilor şi combustibililor lichizi în centralele termice ale 

minelor şi uzinelor de preparare ca şi în cele ale localităţilor limitrofe, în atmosferă se emite 

un complex de poluanţi organici şi anorganici cu efect negativ asupra calităţii aerului şi 

factorilor de mediu în general. În acest cadru se remarcă în primul rând gazele: SO2, NOx, CO 

şi CO2. Pe lângă aceste gaze apar pulberi constituite din cenuşă şi funingine şi unii 

componenţi organici volatili, poluanţi secundari, cum ar fi de exemplu apariţia ploilor acide 

provocate de formarea acidului sulfuric.  

 

 Poluarea apelor 

Industria minieră, cu ramurile sale de exploatare şi preparare, este o mare consumatoare 

de apă industrială, contribuind într-o mare măsură la poluarea receptorilor naturali din zonă. 

Cursurile naturale de apă din regiunile miniere au ape ale căror compoziţie se modifică pe 

parcurs, în funcţie de cantitatea şi calitatea apelor reziduale deversate în ele. 

Principalele surse de poluare a apelor râurilor din zonele miniere sunt rezultate din 

procesul de extracţie şi din cel de prelucrare a minereurilor în uzinele de preparare.  

Cantitatea de ape evacuate din subteran, rezultat al infiltrărilor de la suprafaţă în reţeaua 

de lucrări miniere sau a apelor tehnologice introduse în scopul asigurării măsurilor de 

protecţie a muncii şi zăcământului, deversate direct în emisar, variază între 1,3m
3
/t şi 8m

3
/t, 

având ca principali impurificatori suspensiile solide care ajung până la 8,500mg/l. De 

asemenea, se remarcă caracterul foarte acid, gradul mare de mineralizare şi conţinutul foarte 

mare de ioni metalici (Cu, Zn, Fe) al apelor de mină.  
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 De obicei, apele epurate nu corespund prescripţiilor calitative în vigoare, aproape în 

toate cazurile constatându-se o depăşire a concentraţiilor admise de zinc şi fier, a suspensiilor 

şi a gradului de mineralizare, în general.  

O atenţie deosebită trebuie acordată concentraţiilor maxime admise pentru ionul (CN-) 

prezent în apele uzate şi care este, de altfel, cel mai toxic component, el fiind principalul 

responsabil de dispariţia florei şi faunei piscicole din apele râurilor.  

Poluarea solului: 

Sursa principală de poluare şi de degradare a suprafeţei terenurilor, o constituie 

activitatea de exploatare din subteran şi din cariere şi depozitarea unor volume imense de 

masă sterilă descopertată, extrasă din subteran ca urmare a săpării lucrărilor miniere de 

deschidere şi pregătire, sau separată în uzinele de preparare în baza procesării minereului 

extras.  

Haldele de steril sunt amplasate în apropierea lucrărilor principale de deschidere a 

minelor (puţuri verticale, galerii de coastă) sau la distanţă mică de cariere, iar iazurile de 

decantare sunt amplasate în vecinătatea uzinelor de preparare, în aşa fel încât transportul 

materialelor sterile să se facă pe distanţe cât mai mici.   

Privind lucrurile prin prisma obiectivelor aflate în zona de influenţă, trebuie arătat că 

circa o treime din halde au în raza lor de influenţă, în caz de dezastre, locuinţe, drumuri şi 

construcţii industriale. 

 Iazurile de decantare a sterilului rezultat din activitatea de preparare a minereurilor 

metalifere sunt amplasate de obicei în luncile râurilor din zonă, au înălţimi de 20 - 30m şi 

chiar mai mult şi ocupă suprafeţe de la câteva hectare până la câteva zeci de hectare fiecare. 

În morfologia zonală, aceste construcţii inginereşti apar ca forme pozitive de relief ce 

contrastează cu planitatea reliefului de luncă.  

În imediata apropiere a iazurilor situate pe văi înguste au apărut fenomene de 

înmlăştinare ca urmare a ridicării nivelului freatic local, iar pe versanţi au apărut alunecări 

cauzate de excesul de umiditate creat prin bararea orizonturilor freatice.   

Alunecările de teren, pierderea stabilităţii haldelor şi iazurilor de decantare intră alături 

de cutremurele de pământ şi inundaţii, în rândul catastrofelor naturale care produc pierderi de 

vieţi omeneşti şi însemnate pagube materiale.  

 Cele mai multe halde şi iazuri de decantare conţin ca noxe ioni metalici (Pb, Zn, Cd, 

Fe etc.), reziduuri de la uzinele de preparare îmbibate cu reactivi, uleiuri, gudroane, petrol, 

motorină etc., care sunt spălate şi transportate de apele de suprafaţă în apele freatice şi în sol.  

 

Flora și fauna 

Exploatările miniere de suprafață distrug peisaje, păduri și habitatele animalelor 

sălbatice, atunci când copacii, plantele și solul sunt îndepărtate din zona de minerit. Flora este 

afectată prin depunerea de pulberi pe frunze, fenomen ce duce la diminuarea fotosintezei şi, în 

mod inerent, la diminuarea dezvoltării biomasei vegetative. Modificările habitatelor  

determină dispariția plantelor și a animalelor. Transformările ecologice cauzate de mine și de 

cariere afectează biodiversitatea și pot favoriza colonizarea cu specii ruderale, dintre care 

unele pot deveni invazive.  

 

 Poluarea fonică: 

 Multe dintre unităţile pentru exploatarea şi valorificarea zăcămintelor de minereuri 

sunt amplasate în apropierea sau chiar în perimetrele unor comune sau oraşe şi de foarte multe 

ori în apropierea cartierelor de locuinţe, astfel că acestea devin un factor principal al poluării 

fonice, prin activitatea generală şi mai ales datorită activităţilor de exploatare, transport şi 

funcţionării staţiilor de ventilatoare şi compresoare. În toate carierele unde se lucrează cu 

explozivi s-au făcut, în ultimii ani, studii şi măsurători sistematice pentru limitarea 
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încărcăturilor de explozivi, care se împuşcă deodată, astfel ca undele seismice rezultate să nu 

afecteze obiectivele şi localităţile din zonă. 

Soluţiile de reabilitare a zonelor afectate de activitatea minieră sunt legate atât de 

posibilităţile de refacere a factorilor de mediu, cât şi de posibilitatea epurării apelor reziduale 

(rezultate din activitatea de exploatare şi procesare a resurselor minerale, precum şi din 

iazurile de decantare existente). 

 

Concluzii 

Întreaga activitate minieră ocazionată de extragerea şi valorificarea minereurilor 

metalifere produce, datorită specificului acesteia, multiple efecte negative asupra mediului, 

exemplificate prin:  

- eliminarea de noxe cu influenţe negative asupra atmosferei, florei şi faunei din zonă;  

- impurificarea apelor de suprafaţă, modificarea hidrogeologiei şi poluarea apelor 

freatice;  

- modificări de relief şi strămutări de obiective industriale şi aşezări omeneşti din zonele 

de exploatare;  

- ocuparea unor mari suprafeţe de teren pentru activitatea de exploatare, amplasarea 

haldelor de steril, a iazurilor de decantare, depozitarea substanţelor minerale utile, amplasarea 

şi construirea instalaţiilor industriale etc.  

Accentul pus pe realizarea unor niveluri ridicate de producţie şi neglijarea impactului 

ecologic al industriei miniere în ansamblu, au determinat acumularea în timp a unor grave 

daune asupra mediului înconjurător în zona luată în studiu.  

Înţelegerea fenomenelor complexe care au loc în procesele de transformare ale 

mineralelor reprezintă baza şi singura cale pentru soluţionarea problemelor legate de poluarea 

mediului în zonele miniere. 

Deci, se poate concluziona că din punct de vedere chimic, din apropierea minelor, 

carierelor şi uzinelor de preparare, suportă un adaos de elemente dintre cele mai nocive, cum 

este cadmiul, plumbul, zincul şi cuprul.  

 Haldele şi iazurile de decantare pot fi fixate şi stabilizate prin plantaţii forestiere şi 

prin vegetaţie ierbacee adaptabile la condiţiile de chimism specifice fiecărei halde sau iaz în 

parte, iar altele se pot constitui în resurse pentru materiale de construcţii sau chiar pentru 

recuperarea unor componenţi utili acestora ca materie primă pentru alte ramuri ale industriei.  
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ȘCOALA – FAMILIA . ROLUL PARTENERIATULUI EDUCAȚIONAL 

Profesor  Preoteasa Carmen – Florina, Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” 

Abstract: The theory and practice of the educational partnership demonstrate that all partners who are 

interested in the development of education must admit as fundamental values: democracy, citizenship, 

humanism, tolerance, communication, cooperation, diversity. 

 

Cuvinte cheie: educational partnership, tolerance 

 

Teoria şi practica parteneriatului educaţional demonstrează că toţi partenerii care sunt 

interesaţi în dezvoltarea educaţiei trebuie să admită ca valori fundamentale: democraţia, 

civismul, umanismul, toleranţa, comunicarea, cooperarea, diversitatea. În acelaşi sens, 

experienţa demonstrează că pentru a realiza un parteneriat autentic în domeniul educaţiei este 

necesară schimbarea treptată a unor valori, atitudini, principii, norme, comportamente, la 

nivelul: factorilor sociali cu putere de decizie, resurselor umane implicate în educaţie, 

reprezentanţilor diferitelor instituţii comunitare, părinţilor, copiilor, elevilor care sunt cuprinşi 

în sistemul de învăţământ.  

Parteneriatul educaţional ar trebui să includă: resursele umane ale sistemului de 

învăţământ, elevii cuprinşi în unităţile şcolare, familiile elevilor, instituţiile guvernamentale 

centrale şi locale, organizaţiile nonguvernamentale, instituţiile religioase, agenţii economici, 

sindicatele, autorităţile locale. Atenţia se va îndrepta înspre dezvoltarea parteneriatului şcolii 

cu comunitatea locală şi familia.  

În societatea contemporană se reliefează tot mai pregnant efectele benefice ale 

participării active a părinţilor în viaţa şcolii. Numeroase cercetări la nivel naţional şi 

internaţional au pus în evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi 

şcoală asupra educaţiei copiilor. Recunoaşterea importanţei unei bune colaborări cu părinţii în 

favorizarea succesului şcolar al copiilor a impulsionat autorităţile educative să susţină 

necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală şi să le promoveze şi la nivel de politici 

publice. În contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată, deoarece 

misiunea şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale 

curriculumului şcolar, având în vedere faptul că numeroşi părinţi sunt mult prea preocupaţi de 

problemele familiale, profesionale sau sociale pentru a putea sprijini evoluţia copiilor lor sau 

pentru a putea urmări coerenţa dintre educaţia exercitată în familie şi cea din şcoală. Acţiunile 

care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale 

părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Mediul familial este primul mediu 

educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial 

dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la 

acest demers.  

Funcţionarea normală a relaţiei şcoală-familie este o condiţie a randamentului şcolar și a 

comportamentului prosocial al copiilor. Atunci când această relaţie nu funcţionează, unitatea 

procesului educativ nu este asigurată şi cooperarea şcolii cu familia suferă pe diverse planuri 

ale activităţii şcolare. Dificultăţile şi barierele care apar în mecanismul cooperării şcolii cu 

familia împiedică buna desfăşurare a relaţiilor dintre cei doi factori, influenţând în sens 

negativ activitatea şcolară și social a copiilor. Dintre factorii care blochează relaţia şcoală-

familie pot fi menționați: subiectivismul părinţilor, nivelul pedagogic scăzut al unor familii, o 

concepţie personală despre educaţie etc. În relaţiile lor cu părinţii elevilor, profesorii au de 

învins subiectivismul părinţilor în aprecierile pe care aceştia le fac asupra copiilor. Înţelegând 

greşit aprecierile care se fac asupra copiilor lor, unii părinţi se îndepărtează de şcoală, creând 

o atmosferă de neîncredere şi suspiciune în jurul profesorilor. Pentru a evita astfel de situaţii 
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este necesar ca profesorii să abordeze cu mult tact discuţia cu părinţii. Din cauza nivelului 

pedagogic scăzut şi a diminuării funcţiei educative a familiilor, acestea nu răspund invitaţiilor 

de a vizita şcoala şi privesc cu indiferenţă acţiunea formativă a şcolii. Sunt şcoli care 

întâmpină dificultăţi din partea unor părinţi din cauza perceperii eronate a rolului pe care-l are 

şcoala în formarea viitorului cetăţean. Pentru unii părinţi şcoala devine un scop în sine, nu un 

mijloc de formare a personalităţii copilului. Frecventarea şcolii înseamnă şi realizarea 

scopului în concepţia acestor părinţi şi urmarea este că ei nu se mai interesează de situaţia 

şcolară a copilului.  

,,Ce înseamnă să fii părinte de şcolar în zilele noastre?” 

Actualmente, recunosc mulţi părinţi, este dificil de a exercita rolul de părinte, mai ales 

din punct de vedere financiar; de asemenea au recunoscut că reuşesc cu greu să facă faţă 

necesităţilor copilului şi din punct de vedere al timpului alocat pentru instruire. Trăim într-un 

secol al vitezei, cu un ritm de viaţă extenuant; ceea ce primează, în opinia părinţilor, este 

asigurarea celor necesare pentru trai: hrană şi îmbrăcăminte. Lipsa de timp derivă şi din faptul 

că părinţii încearcă adesea să muncească în plus pentru obţinerea unor surse suplimentare de 

bani în bugetul familiei. Din punct de vedere al suportului educaţional, părinţii nu-şi pot ajuta 

întotdeauna copiii în însuşirea materialului şi definitivarea temelor pentru acasă, deoarece 

programele sunt foarte complicate: ,,Nu-mi pot ajuta copilul la învăţătură, deoarece 

programele şi manualele sunt complicate, aglomerate‖; ,,Nu mai avem timp pentru lecţii. 

Rareori, când avem puţin timp, constatam că suntem complet depăşiţi de cât sunt complicate 

exerciţiile şi de gradul mare de dificultate al sarcinilor şcolare. Când eram noi elevi, temele 

erau mai uşoare.‖Câţiva părinţi au spus totuşi că este interesant să fii azi părinte cu copil la 

şcoală, deoarece ,,mai eşti o dată elev‖, retrăieşti anii copilăriei prin prisma propriului copil. 

Înveţi multe lucruri noi, interesante. Pătrunzând în tematica sugerată, părinţii recunosc că 

relaţia dintre ei şi şcoală s-a îmbunătăţit considerabil în ultimii ani. Majoritatea afirmă că este 

foarte necesară implicarea activă a părinţilor în activităţile educative din şcoală şi de acasă, 

dar mai există paşi de străbătut până la realizarea unei colaborări autentice.  

În privinţa barierelor care obstrucţionează interacţiunea dintre dascăl şi părinte, au fost 

menţionate următoarele aspecte: 

1) Cadrele didactice ar trebui să capaciteze toţi părinţii – indiferent de statutul lor 

educaţional şi socio-economic – pentru a fi implicaţi activ în experienţa şcolară a copiilor lor; 

uneori, şcoala face eforturi mai intense pentru implicarea familială a familiilor mai educate şi 

stabile financiar: ,,În şcoală se apelează la părinţii care sunt activi în mod obişnuit; mă refer la 

părinţii cu o situaţie materială bună. Am simţit uneori că părinţii care sunt mai puţin afirmați 

sunt marginalizaţi, daţi la o parte.‖ 

2) În ceea ce privește implicarea părinţilor la luarea deciziilor în şcoală, părerile sunt 

împărţite; o parte declară că ar dori să se implice, dar unii dascăli nu se simt confortabil când 

trebuie să consulte reprezentanţii părinţilor în luarea unor decizii: ,,Şcoala ar trebui să facă 

toate eforturile pentru a include membrii familiilor în deciziile şi acţiunile, care le afectează 

copiii. Părinţii sunt experţi atunci când vine vorba despre copii lor şi, pe cât mai mult posibil, 

trebuie să li se permită participarea activă la luarea deciziilor.‖Alţii consideră că indiferenţa 

părinţilor faţă de includerea în Comitetul clasei, Comitetul de părinţi al scolii, Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul de Administraţie este determinată de necunoaşterea 

rolului acestora în luarea deciziilor la nivelul instituţiei de învăţământ şi percepţia acestora că 

au doar calitatea de a fi resurse financiare pentru diferite interese ale şcolii. Astfel, lipsa de 

interes a unor părinţi în viaţa şcolii este determinată şi de rolul pe care-l au în etapa actuală 

unele din comitetele de părinţi. Acestea sunt văzute, în mare parte, ca organe adunătoare de 

bani, fără rol în organizarea unor activităţi şcolare, în cunoaşterea opiniilor părinţilor şi luarea 

acestora în considerare. 
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3) Comunicarea şcoală-părinte este un subiect pe care părinţii au pus mare accent; ei au 

constatat că este câteodată unilaterală; barierele de limbaj şi cele culturale, diferenţele de 

mentalitate, stereotipurile sunt considerate principalele disfuncţionalităţi în stabilirea unei 

comunicări deschise şi eficiente. Sunt mulţi părinţi inhibaţi în a pune întrebări, chiar dacă nu 

au înţeles mesajul cadrului didactic, după cum şi părinţi care lasă prin tăcere impresia că au 

înţeles şi că sunt de acord cu tot ce a transmis cadrul didactic.  

4) Unele cadre didactice manifestă atitudini de superioritate în relaţiile cu părinţii. 

5) Lipsa timpului, serviciul, distanţa dar şi indiferenţa din partea unor părinţi şi cadre 

didactice au fost considerate de asemenea bariere importante în cooperarea cu şcoala.  

Părinţii admit că o relaţie bună cu şcoala are numeroase avantaje: cunoaştere reciprocă; 

identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor; prevenirea problemelor 

comportamentale la elevi, abuzurilor atât intre elevi cât și în relația profesor-elev, colaborare 

mai bună. Dacă cooperezi cu şcoala poţi controla mai bine copilul. Părinţii au încercat să 

aproximeze şi efectele benefice ale unei implicări active în viaţa şcolii, de care se pot bucura 

atât elevii, cât şi ei personal: 

- au prilejul să cunoască munca cadrului didactic, metodele utilizate de acesta în 

instruire, achiziţiile acumulate de copil în şcoală; 

- se pot bucura de şansa de a fi aproape de proprii copii, de a-i înţelege mai bine, de a 

afla modul în care se comportă într-un mediu diferit de cel din familie; 

- apare oportunitatea cunoaşterii altor părinţi care au copii de aceeaşi vârstă, care au 

aceleaşi preocupări şi care întâmpină aceleaşi probleme;  

- copilul se simte mai sigur pe sine şi mai mândru când îşi vede părinţii în spaţiul şcolii, 

atunci când ştie că munca şi reuşitele sale de zi cu zi sunt apreciate de cei dragi;  

- se îmbunătăţesc abilităţile educaţionale ale părinţilor; 

Dacă ar fi să facem o sinteza într-un singur cuvânt aşteptările părinţilor cu privire la 

întărirea colaborării cu şcoala, cuvântul ar fi cu siguranţă deschidere. Familiile doresc ca 

şcoala să manifeste o deschidere completă prin comunicare mai deschisă, relaţii deschise, 

deschiderea atitudinilor şi chiar mai multe ore deschise. Părinţii sunt interesaţi nu numai de 

aspecte care vizează direct succesul şcolar imediat al copiilor lor ci şi de aspecte ale 

funcţionării instituţiei şcolare; ei doresc să ştie mai multe despre obiectivele, conţinuturile, 

metodele, exigenţele cadrelor didactice: preferinţa lor pentru reuniunile cu părinţii, lecţii 

deschise şi, în general, activităţi prin intermediul cărora pot înţelege mai bine mecanismele 

şcolii, este semnificativă.  

Concluzii:  

1.Fără aportul familiei, acţiunea educativă ar fi unilaterală şi fără succes.  

2.Comunitatea părinţilor este o sursă valoroasă de resurse umane.  

3.Stabilirea unui mediu cald, primitor în şcoală este fundamentul tuturor programelor 

care îşi propun să atragă părinţii. 

4.Construirea relaţiilor se îmbunătăţeşte atunci când şcolile utilizează practici centrate 

pe familie, care respectă circumstanţele unice şi personale ale tuturor familiilor. 

5.Acţiunile întreprinse de şcoală pot mări gradul de conectare şi de colaborare cu 

familiile şi reduc distanţa şi disonanţa dintre aceste două medii. 

6.Parteneriatele educaționale au efecte benefice multiple atât asupra copiilor, cât și 

asupra părinților și cadrelor didactice, scolii și comunității în general, iar cel mai profund 

efect este cel de lungă durată, creând condiții pentru dezvoltarea armonioasă a personalității 

tinerilor. 

7. Parteneriatele educaționale constituie un instrument viabil și eficient în prevenirea și 

combaterea eșecului școlar, violenței instituționale, absenteismului școlar și social și sporește 

cooperarea tuturor factorilor sociali în vederea dezvoltării comunitare. 
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ADITIVII ALIMENTARI „UN RĂU NECESAR” 

 
Profesor Uscătescu Maria Ramona, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ 

 
Abstract: It is known that man has had to provide food for daily survival since its appearance on this planet. 

For the first time, man used table salt and wood smoke as a spice and preservative. Over time, the need for new 

food products has increased, as has the world's population. Precisely for this reason, man has been looking for 

ways to obtain food with a longer shelf life. This is how food additives with their pluses and minuses appeared. 

Este cunoscut faptul că, omul a trebuit încă de la apariția sa pe această planetă să-și asigure hrana pentru 

supraviețuirea zilnică. Pentru prima data omul a folosit drept condiment și conservant sarea de bucătărie și 

fumul de lemn. Cu trecerea timpului, nevoia de noi produse alimentare a crescut, deoarece și populația planetei 

a crescut. Tocmai din acest motiv, omul a căutat modalități de a obține produse alimentare cu termen de 

valabilitate mai mare. Așa au apărut aditivii alimentari cu plusurile și minusurile lor.  

 
Keywords: additives, food, preservative, colorant, sweetener 

 

Piața produselor alimentare este  într-o continuă înnoire și diversificare în vederea 

satisfacerii preferințelor, necesităților, dorințelor și nu în ultimul rând exigențelor 

consumatorilor. Din aceste motive au apărut schimbări majore în tehnologia de producție a 

alimentelor, chiar dacă scopul tradițional al procesării alimentelor, acela de a transforma 

materia primă în produse alimentare comestibile, sigure, și  termen de valabilitate îndelungat, 

nu s-a modificat.  

Chiar dacă pe piața actuală există aditivi alimentari care sunt considerați inofensivi și nu 

necesită o expertizare aprofundată (acidul citric (E330) cunoscut și folosit ca ,,sare de lămâie‖ 

acidul tartaric (E334) principalul acid din struguri; acidul malic (E296) principalul acid din 

mere, pere, gutui; acidul ascorbic (E 300, vitamina C) din fructe și legume; acidul lactic 

(E270) din iaurt, lapte bătut,  chefir; acidul acetic (E260) din oțet; pectinele (E 440) din fructe 

și legume: mere, pere, gutui, căpșuni, coacăze, morcovi) etc.), există și mulți alți aditivi care 

trebuie urmăriți cu atenție, iar pe cât este posibil trebuie evitați (E951, E950, E202, E211 etc). 

În anul 1988, Consiliul Comunităților Europene adoptă directiva 89/107/CEE, directivă 

care aproprie legislația statelor membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizarea 

în produsele alimentare destinate consumului uman. 

Conform acesteia, conform articolului 1, alineatul 2, „prin aditiv alimentar se înțelege 

orice substanță care în mod obișnuit nu este consumată ca aliment în sine și care în mod 

obișnuit nu este folosit ca ingredient caracteristic al alimentației, indiferent dacă are sau nu 

valoare nutritivă, a cărei adăugare intenționată în alimente în scop tehnologic în procesul de 

fabricare, prelucrare, preparare, tratare, ambalare, transport sau depozitare a acestor 

alimente are drept rezultat sau este de așteptat să aibă drept rezultat transformarea directă 

sau indirectă a acestuia sau a produselor sale secundare într-o componentă a produselor 

alimentare respective‖ [3]. 

Conform Regulamentul Comisiei Europene 1333/2008, articolul 3, alineatul 2, litera a: 

„aditiv alimentar” înseamnă orice substanță care, în mod normal, nu se consumă ca aliment 

în sine și nu se utilizează ca ingredient alimentar caracteristic, cu sau fără valoare nutritivă, 

și a cărei adăugare deliberată, în scop tehnologic, în produsele alimentare pe parcursul 

procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratare, ambalare, transport sau depozitare 

are ca rezultat sau se poate considera în mod rezonabil că ar putea avea ca rezultat, 

transformarea sa sau transformarea produselor sale secundare, în mod direct sau indirect, 

într-o componentă a produselor alimentare în cauză”. [11]. 

Se poate spune că, pentru prima data, o standardizare a aditivilor alimentari a fost 

începută în anul 1962, o data cu publicarea CODEX ALIMENTARIUS (‖codul hranei‖) de 
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către Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Organizației 

Mondiale a Sănătății (WHO). [4]. 

Principalul obiectiv al acestuia era protejarea sănătății consumatorilor, dar și asigurarea 

unor practici pentru obținerea produselor alimentare.  

Acesta cuprinde, printre altele, ghiduri pentru alimente, standarde recunoscute 

internațional pentru toate alimentele (preparate, semipreparate sau crude), prevederi în cee ace 

privește igiena alimentară, factori de contaminare, aditivi alimentari. [5].  

În timpul Conferinței FAO/WHO de la Geneva (1 – 5 octombrie 1962) s-a discutat și 

despre aditivii alimentari, tocmai de aceea s-a considerat că acestora trebuie să li se acorde o 

atenție aparte, deoarece aditivii alimentari întră în componența alimentelor prelucrate. [6]. 

Inițial CODEX ALIMENTARIUS conținea o listă cu toți coloranții alimentari care 

puteau fi utilizați. Conservanții au fost și ei adăugați după 2 ani, iar pe parcursul anilor 70 s-

au alăturat antioxidanții, emulsificatorii, stabilizatorii, întăritorii și agenții gelifianți. 

În perioada anilor ‘70, Uniunea Europeană a luat hotărârea ca fiecare aditiv să 

primească un număr unic și să fie semnalat cu E.  

Această schemă de numerotare a fost extinsă ulterior de către Comisia Codex 

Alimentarius, pentru ca aditivii alimentari să fie identificați la nivel internațional, fie că ei 

sunt acceptați pentru utilizare sau nu.  

În afara Europei, numerele sunt folosite, dar acronimul E, nu. 

Există cazuri în care un aditiv alimentar să nu fie aprobat spre utilizare în Uniunea 

Europeană, dar aprobat în alte țări ale lumii (aditivul 103 – aprobat spre utilizare în Australia 

și Noua Zeelandă, neaprobat în Uniunea Europeană). [7]. 

Regulamentul Comisiei Europene 1333/2008, are ca și obiect principal stabilirea de 

„norme privind aditivii alimentari utilizați în produsele alimentare în vederea asigurării 

funcționării eficiente a pieței interne și a unui nivel înalt de protecție a sănătății populației și 

a unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, inclusiv protecția intereselor consumatorilor 

și practici echitabile în comerțul de produse alimentare, ținând seama, după caz, de protecția 

mediului.” [8]. 

Conform aceluiași Regulament, la articolele 21 – 23 se găsesc regulile pentru 

etichetarea aditivilor alimentari care nu sunt destinați vânzării către consumatorul final 

(articolul 21), dar și cei care sunt destinați vânzării către consumatorul final (Articolul 23). 

Dintre aceste cerințe generale de etichetare amintesc câteva: 

- Numele și/sau numărul E  

- Mențiunea „pentru produse alimentare‖ sau „pentru uz alimentar restricționat‖, chiar o 

indicație mai precisă pentru utilizarea alimentară prevăzută; 

- Instrucțiuni de utilizare 

- Indicarea cantității maxime ce poate fi utilizată; 

- Numele sau denumire comercială și adresa fabricantului etc.  

Articolul 24 al aceluiași Regulament face referire la etichetarea produselor alimentare 

care conțin anumiți coloranți alimentari. Conform acestuia, alineatul 1, prevede ca: ‖Fără a 

aduce atingere Directivei 2000/13/CE, etichetele produselor alimentare care conțin 

coloranții alimentari enumerați în Anexa V la prezentul regulament includ informațiile 

suplimentare stabilite în anexa respectivă.‖ [8]. 

Conform Regulamentului Comisiei Europene 1333/2008, aditivii se clasifică în:  

 Coloranți (E100  E180)  

 Îndulcitori (E420, E421, E950  E969) 

 Aditivi alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii    

Conform Normei din data de 18 iunie 2002 privind aditivii alimentari destinați utilizării 

în produsele alimentare pentru consumul uman, (Anexa I) publicat în Monitorul Oficial Nr. 

722 bis din data se 3 octombrie 2002, aditivii se clasifică în: [9] 
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 Coloranți (E100  E180)  

 Conservanți (E200  E297) 

 Antioxidanți (E300  E390)  

 Emulgatori (E400  E496)  

 Săruri de topire (E)  

 Agenți de îngroșare  

 Gelifianți  

 Stabilizatori  

 Stimulatori de arome  

 Acidifianți  

 Corectori de aciditate  

 Antiaglomeranți  

 Amidon modificat  

 Îndulcitori  

 Agenți de afânare  

 Antispumanți  

 Agenți de glazurare  

 Amelioratori de făină  

 Agenți de întărire  

 Agenți de umezire  

 Agenți de sechestrare (de blocare)  

 Enzime  

 Agenți de încărcare 

 Gaze propulsoare și gaze de ambalare  
 

În ultimele decenii au fost efectuate internațional sute de studii independente pentru a se 

stabili dacă utilizarea aditivilor alimentari prezintă și efecte adverse, și dacă da care sunt 

acelea. Din păcate, așa cum era de așteptat au apărut și multe dezinformări, dar și păreri 

nespecializate pe baza acestor studii.  

Se poate spune că printre „favoriți‖ au fost: aspartamul (E951), glutamatul monosodic 

(E621) (cunoscut și sub acronimul de MSG), Sunset Yellow (E110). 

 Sunset Yellow (E110) – poate să producă urticarii, rinte, esterăspunzător de iritația 

tractului intestinal, chiar poate interveni în apariția cancerului de colon (Corinne Gouget îl 

introduce pe lista aditivilor roșii) [ Couget, C., 2012]. 

  Glutamatul monosodic (E621) – mărește riscul de obezitate; conduce la creșterea 

riscului de diabet zaharat de tip 2; are acțiune neurotoxică, conducând la apariția bolilor 

Alzheimer, Huntington, Parkinson, Asperger; mărește riscul de autism în cazul copiilor 

născuți de mame care au consumat pe perioada sarcinii frecvent acest aditiv; constituie la 

instalarea sclerozei amiotropuce laterale. [Banu, C. (coordonator), 2010]. 

 Aspartam (E951) – poate conduce la degradarea neuronilor; poate produce simptome 

asemănătoare cu cele ale atacului de apoplexie, vedere estompată, dureri de cap, pierdere a 

vederii. [Banu, C. (coordonator), 2010]. 

Ca și concluzie pot afirma că, adăugarea aditivilor alimentari în produse nu are un rol 

benefic consumului uman, aceștia sunt adăugați pentru a mări valabilitatea produsului 

alimentar, pentru a – i potența gustul, pentru a nu i se modifica culoarea (decât dacă dorim 

acest lucru). 

 De cele mai multe ori, aceștia pot produce diferite alergii, iritații, boli ale aparatului 

digestiv, respirator, și sunt chiar responsabili de apariția diferitelor tipuri de cancer, dar și a 

ADHD – ului. 
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În ultima perioadă, o serie de aditivi alimentari au fost supuși unor studii mai 

amănunțite, iar rezultatele nu au fost îmbucurătoare. Există un astfel de studiu, efectuat în 

2007, care a ajuns la concluzia că anumiți coloranți alimentari (E102, E104, E110, E122, 

E124 și E129) împreună cu conservantul E211 (benzoat de potasiu), poate produce 

hiperactivitate asupra comportamentului copiilor. Din acest motiv părinților le-a fost 

recomandat ca să elimine din alimentația copiilor lor produsele care conțin această 

combinație. 
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LECTURA, O POVESTE DE PLĂCERE 

Bibliotecar Firan Alina Mihaela, Casa Corpului Didactic Gorj 

Abstract: Cartea reprezintă dorință de cunoaştere, pasiune, visare, hrană pentru suflet şi minte, povestea vieții. 

Criticul şi istoricul literar francez Émile Faguet definea cartea ca fiind „o mică mobilă a minţii noastre, motorul 

spiritului, unealta care vine în ajutorul lenei de-a gândi, a insuficienţei noastre, cum şi a bucuriilor sufletului‘‘.  

 

Cuvinte cheie: Biblioteca, carte, lectura 

 

Cartea, ca obiect cultural, începe să-şi piardă importanţa şi impactul asupra noii 

generaţii din cauza noilor alternative aparent mult mai atractive şi, în orice caz, mult mai 

comode, care tind să capteze atenţia celor dispuși să facă un efort mult mai redus și să ajungă 

mai rapid la un rezultat. Tendinţa înlocuirii lecturii cu petrecerea timpului în faţa televizorului 

sau a calculatorului este explicabilă prin noul stil de viață în care mass-media și internetul 

acaparează, oferind o multitudine de informații facile și persuasive, dar care nu presupun o 

reflecție personală, un efort intelectual sau o pregătire anterioară.  

Ne îndreptăm spre o civilizaţie a văzului, spre o civilizație a imaginii. Secole de-a 

rândul, scriitori de marcă s-au străduit să cizeleze cuvântul, să-l facă să comunice o bogăţie de 

gânduri şi sentimente, iar astăzi totul se reduce mai ales la semne, la simboluri, la imagini. 

Abordarea lecturii unei cărți tipărite poate fi neatractivă, poate fi ceva banal, gândind din 

perspectiva noii generaţii născute în era digitală, care foloseşte cu dexteritate mijloacele IT. 

De aceea, lectura cărţilor în format electronic (e-books) este mai interesantă şi mai potrivită 

pentru preocupările adolescenţilor. Chiar dacă mai sunt copii și tineri care iubesc lectura, cei 

mai mulţi adolescenţi îşi caută informaţiile pe internet, pentru a câştiga timp; în prezent doar 

elevii pasionați de lectură mai cumpără cărţi ori merg la bibliotecă pentru a le împrumuta. 

Specialiştii sunt convinşi că „dacă o carte nu e trendy, elevul nu o citește―. Potrivit unor 

statisticii ce vizează rolul lecturii în viaţa elevilor, 20,25% dintre ei o consideră o pasiune, 

12,65%- o obligaţie, 43,03% - un mod de a te instrui, 16,45% - un mod de a-ţi petrece timpul 

liber şi 7,59- un mod de a uita de problemele zilnice.  

Lectura de plăcere – este situația ideală și perfectă, fără recompensă materială, o 

poveste despre puterea cuvintelor de a crea lumi, o călătorie pe care o faci cu bucurie și pe 

care o împărtășești cu mare drag apropiaților.  

Lectura obligatorie – reprezintă modalitatea prin care, constrâns fiind, reușești să 

cunoști anumite texte, fără a-ți asuma vădit rolul de cititor. Termenul obligatoriu este perceput 

ca având o conotație negativă, restrictivă, instalând un mod de gândire dirijat și mai puțin 

asumat, aflat într-o oarecare antiteză cu ideea de lectură. Tocmai de aceea lecturile au devenit 

recomandate pentru a ști mai mult, pentru îmbogăţirea orizontului cultural, pentru dezvoltare 

personală, dar şi pentru a face faţă provocărilor societăţii actuale. Profesorii sunt în 

permanență preocupați să găsească noi modalităţi prin care lectura să redevină o preocupare 

constantă a elevilor, pentru ca și lectura recomandată să se bucure de plăcerea unui cititor în 

curs de a deveni pasionat.  

Prin urmare, stimularea creativităţii şi a talentului elevilor prin promovarea creaţiilor 

proprii, propunerea unor proiectele tematice sau studii de caz, întâlniri cu scriitorii, dezbateri 

pe teme literare, vizionarea unor filme şi discutarea lor în paralel cu textul literar, 

dramatizările unor texte, activităţile interactive de genul cercurilor de lectură, dar și 

concursurile pe teme literare sunt doar câteva dintre activitățile ce se pot desfășura în școală și 

în afara ei, care au drept scop sensibilizarea elevilor în vederea transformării lecturii 

obligatorii în lectură de plăcere. Lectura obligatorie, pentru şcoală, este văzută ca o datorie, 

fără plăcerea de a citi. De cele mai multe ori lectura merge greu şi cărțile rămân uneori 

neterminate, deoarece realitatea despre care citește adolescentul nu corespunde realității trăite 

de el.  
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Deci, cititorul contemporan este mai interesat, ca lectură, de ceea ce este actual, de 

scriitorii şi operele la modă, de ceea ce are legătură cu el, cu modul lui de a fi şi de a gândi, cu 

ceea ce poate face el. Nicolae Balotă afirma că „un om al cărţii nu se poate împiedica să nu 

savureze cartea nu numai ca pe un instrument care îi permite accesul într-o lume a cuvântului, 

a ideilor, a ficţiunilor, a simţirii mijlocite, ci şi nemijlocit, în sine.‖  

Deci, dacă cineva încă mai citeşte înseamnă că lectura îl conduce spre cunoaștere și 

autocunoaştere în același timp. Atunci când începe o carte, orice lector are nişte aşteptări de la 

text: să aibă sens sau să fie coerent, să transmit un mesaj sau cel puţin să-l stimuleze pe cititor 

să reflecteze la unele teme serioase, să aibă chiar de la început o anumită transparenţă, să 

ofere mijloace interne pentru depăşirea dificultăţilor şi problemelor cu care se confruntă 

cititorul, să fie lecturat cu o viteză mai mult sau mai puţin constantă.  

 Cititorul grăbit, superficial, va găsi diverse motive pentru a nu duce lectura până la 

capăt: că textul nu are sens, că nu îl stimulează, că necesită prea mult timp, că nu este 

transparent, că e greu de citit, în vreme ce el, cititorul pasionat, se va apleca asupra lecturii de 

dragul ei, de plăcere, lăsând pe seama specialiștilor teoretizarea acesteia, fără modele de 

interpretare, cu riscul de a rămâne la nivelul de lectură inocentă. Din punct de vedere practic, 

cea mai simplă definiţie a lecturii bune (literare) pare să fie şi cea mai hedonistă.  

Lectura bună este aceea care produce maximum de plăcere – un maximum de plăcere 

care să-l mulțumească pe cititor. Este foarte important să se retrezească interesul pentru 

lectură, rămânând ca mai apoi acesta să se transforme în pasiune. Viciul lecturii, dependenţa 

de cuvântul scris, de cufundare în lumea ideilor prin intermediul cărţii ar fi de dorit să nu mai 

rămână doar apanajul unora. Este de la sine înțeles că viața noastră mai cuprinde și alte 

lucruri, nu doar povești pe care să le citim. Nu suntem numai povești, însă fără poveste, fără 

posibilitatea de a scrie și citi povestea vieții, nu însemnăm nimic, sau însemnăm foarte puțin. 

Se spune că Arta este o provocare pentru timpul care ne ia și ne macină, că piramidele de la 

Giseh sunt chemări ale eternității, ca versurile lui Rimbaud sau ca bolta Capelei Sixtine. 
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PREGĂTIREA UNUI PROIECT MULTIMEDIA 

 

Luțaru Iulia, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ Tg-Jiu 

 
 Abstract: The meaning accepted today for the term "multimedia" refers to a combination of text, 

image, sound and video content that is delivered electronically and can be accessed interactively. Thus, 

multimedia finds its applicability in various fields: advertising, art, entertainment, education, engineering, 

medicine, research. 
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Este evident că în realizarea oricărui proiect multimedia se dorește ca acesta să aibă 

asupra grupului țintă un impact maxim, un element necesar  obținerii unui feedback pozitiv, 

garantând realizarea obiectivelor propuse în cadrul lecției. 

Desigur, soluția nu o reprezintă întotdeauna asaltarea audio-vizuală masivă a 

privitorului chiar dacă realizarea s-a făcut într-un mod profesional din punct de vedere 

științific sau artistic.  

Această abordare are cele mai mari șanse de reușită în publicitate și ne inundă viața 

cotidiană, făcând apel la subconștientul nostru, determinându-ne uneori să folosim aceeași 

abordare în conceperea propriilor proiecte.  

Să nu uităm că un proiect multimedia cu aplicabilitate didactică trebuie să se adreseze 

gândirii conștiente și de aceea „înfrumusețarea‖ sau „îmbogățirea‖ cu elemente inutile de 

conținut este de cele mai multe ori dăunătoare mesajului ce trebuie transmis.  

 Cheia succesului unui proiect multimedia educațional depinde de o planificare 

riguroasă a realizării acestuia. Structurarea pe etape a realizării proiectului  este un prim-pas. 

Propunem următoarea succesiune a etapelor: 

- Alegerea tipului de proiect multimedia 

- Identificarea tipului de conținut ce urmează a fi folosit   

- Identificarea resurselor materiale necesare 

- Cooptarea specialiștilor în echipa de realizare (dacă este cazul) 

- Realizarea și testarea proiectului 

- Prezentarea proiectului 

În cele ce urmează voi aborda topici reprezentative pentru fiecare din aceste etape, în 

speranța ca cititorul să găsească aici un ghid și nu un șablon în realizarea propriului proiect 

multimedia. 

Tipuri de proiecte multimedia 

Prin definiție, multimedia este o combinație de text, grafică, sunet, animație și 

elemente video. Conținutul propriu-zis, mesajele ce trebuie transmise și modalitatea de livrare 

a acestora către utilizatorul final reprezintă un proiect multimedia. 

 Proiectul multimedia se numește liniar atunci când utilizatorul doar vizualizează 

proiectul, acesta derulându-se de la început până la sfârșit, urmând succesiunea impusă de 

creatorul proiectului (vizualizarea unei expuneri de diapozitive în PowerPoint).  

 Dacă utilizatorul are posibilitatea de a controla elementele transmise și momentul 

transmiterii lor, alegând succesiunea în care sunt vizualizate elementele de conținut, proiectul 

se numește interactiv (meniul unui dvd cu filme permite navigarea la scena dorită, alegerea 

unghiului de vizualizare, alegerea subtitrării și a calității sunetului) 

 Un proiect multimedia se numește proiect hipermedia dacă este accesibil prin 

intermediul calculatorului, corelând elementele de conținut prin hiperlegături, iar navigarea 

între elemente se face folosind o aplicație de tip browser (orice pagină web accesibilă prin 

Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.).    

Tipuri de conținut multimedia 
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 Conform definiției multimedia putem împărți tipurile de conținut în patru categorii: 

text, imagine, sunet, video. 

Lucrul cu aceste tipuri de conținut pe parcursul realizării proiectului multimedia 

presupune de regulă stocarea, mutarea, editarea acestora în vederea îmbinării lor într-un 

produs finit. Având în vedere că unealta pe care o vom folosi pentru a face toate acestea este 

calculatorul personal, trebuie să ne asigurăm că elementele de conținut sunt într-un format 

compatibil cu sistemul de operare al calculatorului. Obținerea conținutului informatizat se 

face cu ajutorul unor dispozitive hardware și aplicații software specifice.  

Multe din elementele de conținut pe care dorim să le utilizăm pot fi în format analogic 

(documente, fotografii, discuri vinil, casete audio, casete video) și se impune digitizarea lor 

pentru a putea fi stocate pe computer.  

Pentru elementele care sunt deja în format digital este necesară uneori editarea lor 

folosind aplicații software iar pentru a crea noi elemente este nevoie de dispozitive de 

achiziție sau soft specializat.   

Textul în multimedia 

 Dovezile arheologice susțin că prima utilizare a comunicării scrise a avut loc acum 

6000 de ani în Mesopotamia, prin intermediul tăblițelor de lut.  

Cât lutul era încă moale, pe acestea erau scrijelite simboluri cu o anumită semnificație, 

după care tăblițele erau lăsate la soare să se întărească. 

Desigur, multe s-au schimbat în ultimii 6000 de ani, dar importanța cuvântului scris și 

mai ales a capacității de a citi și a scrie a rămas aceeași. 

Din fericire, în cultura modernă, știința scrisului și a cititului nu mai este rezervată doar 

elitelor politice și religioase, ci este accesibilă tuturor. 

Putem spune că în prezent, indiferent de forma lor, orală sau scrisă, cuvintele reprezintă 

cel mai bun mijloc de comunicare, mai ales că un cuvânt poate avea o semnificație mai 

puternică decât altul, chiar sinonim fiind. 

Este recomandat să folosiți cuvinte precise, cu semnificație puternică, mai ales în titluri, 

meniuri de navigare, etichete, butoane. Găsirea acestora depinde doar de imaginația 

dumneavoastră!     a) Fonturi și caractere 

 Revenind la partea tehnică a redactării unui text se impun niște precizări legate de 

aspectul și dimensiunea literelor folosite. Dimensiunile literelor sunt exprimate în puncte 

tipografice, un punct tipografic fiind aproximativ egal cu 0,353mm. 

 Caracterele grafice sunt grupate în familii de caractere ce includ stiluri și dimensiuni 

variate ale literei. O astfel de familie se numește tip de caractere. 

 Un set de caractere cu un stil și o dimensiune unică se numește font. 

 Dimensiunea fontului este dată de distanța dintre vârfurile majusculelor și limita 

inferioară de prelungire a anumitor litere, cum ar fi „g‖ sau „p‖. 

 Fontul poate avea diverse stiluri: aldin, cursiv, subliniat. 

b) Simboluri și pictograme 

 Chiar dacă în prezent majoritatea popoarelor folosesc pentru scriere literele 

alfabetului, iar scrierea cuneiformă și hieroglifele egiptene sunt de mult uitate, simbolurile, ca 

mijloc de transmitere a unui mesaj, sunt omniprezente. Oricine poate recunoaște aceste 

simboluri: 

€  £  ♂  ♀   
 Simbolul reprezintă un text concentrat sub formă grafică capabil să transmită un mesaj 

semnificativ. Folosirea simbolurilor presupune ca semnificația acestora să fie recunoscută și 

acceptată de un număr foarte mare de oameni, deci nu inventați simboluri noi dacă doriți ca 

mesajul dumneavoastră să fie înțeles de un număr cât mai mare de persoane. 

 Un caz particular în scrierea simbolică îl constituie pictogramele. Acestea sunt 

reprezentări ale unor obiecte sau activități comune. Iată câteva, pe care le întâlnim frecvent: 
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c) Hipertextul 

Esența folosirii conținutului de tip text în proiectul multimedia o reprezintă posibilitatea 

de a folosi textul nu doar în versiune tipărită, sub formă de documente, planșe, afișe ci în 

versiune digitală, care ne oferă o aplicabilitate și utilitate sporită a conținutului.     

Când textul este folosit în format digitizat acesta devine hipertext. 

Hipertextul este folosit în crearea de mesaje text ce urmează a fi proiectate pe un ecran, 

documente HTML ce urmează a fi distribuite prin internet, etichetarea butoanelor interactive, 

a meniurilor de navigare și a hiperlegăturilor dintr-o pagină web, etc. 

Dacă avem la dispoziție un document tipărit și dorim digitizarea acestuia, fără a-l 

rescrie, se folosește un scanner, urmând ca după obținerea formatului digital să utilizăm o 

componentă software de recunoaștere a caracterelor. Aplicația cu funcționalitate OCR 

(Recunoaștere Optică a Caracterelor) este de regulă inclusă pe CD-ROM-ul livrat împreună 

cu scanner-ul.      

d) Editoare de text 

Pentru a lucra cu fișierele de tip text este nevoie de aplicații specifice, numite editoare 

de text. Ca elemente funcționale, acestea permit: 

- alegerea și modificarea tipului de caractere 

- aplicarea atributelor de stil fontului ales (aldin, subliniat, culoare, aliniere, etc.) 

- inserarea de elemente externe într-un document (imagini, tabele, formule, simboluri, 

etc.)  

- salvarea și tipărirea fișierului de tip text 

Unele dintre editoarele de text pot fi folosite în mod gratuit, iar altele necesită 

achiziționarea unei licențe de utilizare. 

Pachetul de instalare al sistemului de operare Windows, include două editoare de text, 

NOTEPAD și WORDPAD. Cele două aplicații satisfac cerințele elementare de lucru cu 

conținut de tip text.   

 

 Dacă se dorește însă editarea la standarde profesionale este recomandată folosirea 

suitei MICROSOFT OFFICE. Componentele WORD, EXCEL,  POWERPOINT sunt un 

minim necesar în realizarea de documente cu aplicabilitate multimedia. 

 e) Sfaturi practice  

- Nu folosiți un amalgam de fonturi și culori în redactarea documentului, permiteți 

cititorului să se concentreze asupra mesajului transmis; 

- Dacă textul este destinat proiectării pe un ecran folosiți o exprimare concisă, 

alegeți un font ușor de citit de la distanță, lăsați în jurul titlurilor o zonă liberă; 
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- Dacă textul face parte dintr-o pagină web nu aglomerați zona de afișare cu mai 

mult de două ecrane de text, creați o structură de navigare cu cât mai puține click-

uri de mouse, creați legături către documentul original în vederea tipăririi/salvării; 

- Nu inserați într-un document porțiuni asupra cărora nu dețineți drepturi de autor, 

marcați corespunzător citatele cu precizarea autorului, realizați o listă bibliografică 

la finalul documentului; 

- Dacă documentul este destinat tipăririi asigurați-vă că formatarea acestuia permite 

o imprimare corectă și completă pe tipul de pagină ales. 
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EDUCAȚIA DIGITALĂ ÎN ȘCOLILE DIN ROMÂNIA 

Profesor  Suciu Monica, Colegiul Tehnic nr. 2 Târgu Jiu 
 

Abstract: Acest secol este fără îndoială, secolul culturii digitale. Educaţia digitală este  una din preocupările de 

bază ale învățământului românesc, prin formarea culturii informaţiei şi comunicării digitale la nivelul oricărui 

cetăţean. Fără o populaţie educată, doritoare să folosească tehnologiile informaţiei şi comunicării, nici o 

comunitate nu poate participa în mod real în reţeaua globală. Integrarea computerului în procesul de 

învăţământ este o necesitate, făcând astfel posibil convertirea conţinutului informațional într-o formă digitală, 

asfel încât produsele să fie disponibile oricui, oriunde şi oricând.   

 

Cuvinte cheie: Educaţia digitală, lecţii digitale, soft educaţional, biblioteci digitale, platforme de e-learning, 

competențe digitale. 

  

Conceptul de educație digitală face parte integrantă din lumea modernă, iar criza 

epidemiologică actuală a urgentat conștientizarea acestei realități, cât și nevoia de expertiză, 

de pregătire tocmai pentru a avea o societate relativ funcțională în momente dificile. De la 

argumente, explicații, tatonări, pledoarii, digitalizarea devine componenta esențială a 

societății, a domeniilor de activitate, a vieții noastre, deci, în mod logic, educația și școala 

trebuie să integreze conceptul cu toate implicațiile și măsurile necesare.  

Cu siguranță  trebuie conturat un suport legislativ și o strategie coerentă, cu etape, 

măsuri, demersuri consecvente pentru a generaliza competențele digitale, pregătind temeinic 

sistemul educațional pentru o modificare substanțială la nivel de mentalitate, de organizare, 

conținuturi și dotări, metode și procedee didactice.  

Pentru a vorbi de digitalizare eficientă școala trebuie să dispună de dotarea necesară, de 

profesori pregătiți și deschiși spre metode mai puțin convenționale, creativi, specialiști și 

pedagogi, în aceeași măsură. De asemenea sistemul are nevoie de platforme naționale 

adecvate, de accesul la biblioteci virtuale și resurse educaționale deschise, asigurând un traseu 

echitabil pentru toți elevii și studenții, dincolo de posibilitățile individuale, de mediile 

rezidențiale, de posibile inegalități de ordin economic. Acestea sunt principii europene 

esențiale, cât și condiții ale unei societăți moderne, incluzive și democratice. 

Lecția majoră pe care a transmis-o pandemia actuală este că uneori învățarea, studiul, 

viețile noastră profesionale ies din tiparele cunoscute, iar adaptarea, alternativele trebuie să fie 

imediat accesibile pentru a depăși necunoscutul și imprevizibilul existențial. De aceea 

digitalizarea, modalitățile de e-learning și dezvoltarea competențelor digitale devin trasee 

educaționale obligatorii pe care trebuie să le asumăm ca politică educațională de urgență. 

Integrarea abordărilor digitale în procesul educațional prespune la acest moment cel 

puțin două aspecte. 

 Trebuie să concepem  un demers didactic în care aplicațiile, internetul, calculatorul, 

filmul didactic, jocurile și exercițiile didactice interactive, simularea proceselor 

științifice abstracte, modelarea unor fenomene complexe sunt forme de 

predare/învățare care completează prezentarea teoretică, manualul, cărțile, culegerile, 

fișele de lucru, activitățile și interacțiunile din sala de clasă. Astfel, informațiile sunt 

translate în format digital, un proces dificil, asumat deseori cu multă rigoare de către 

profesori, de colectare, analiză și selecție, adaptare metodică a tuturor datelor 

disponibile, utile educației și domeniului de studiu, pentru a deveni accesibile într-un 

format digital. 

 În al doilea rând se deschide necesitatea folosirii mijloacelor și a oportunităților oferite 

de TIC și e-learning, prin studiul individual, aplicații practice, activitățile de pregătire 

personală sau prin sesiuni de învățare la distanță.  

Adaptarea sistemului de educație și formare la evoluția tehnologică reprezintă un 

proces complex, necesar pentru pregătirea și perfecționarea resurselor umane și element 
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esențial al dezvoltării, modernizării și inovării societății. Utilizarea noilor tehnologii digitale 

este calea directă pentru a face școala mai atractivă pentru elevi, mai adaptată nevoilor și 

stilului lor de viață, mai eficientă în a dezvolta competențe, generând educație pe tot parcursul 

vieții. 

În prezent, este din ce în ce mai evident impactul transformării digitale asupra societății 

și a pieței muncii, precum și asupra sistemelor de educație și formare. Din această perspectivă, 

transformarea digitală în educație este determinată de progresele în materie de conectivitate, 

utilizarea pe scară largă a dispozitivelor și a aplicațiilor digitale, nevoia de flexibilitate 

individuală și cererea acută de competențe digitale. 

Criza „Covid-19‖ a reconfigurat practicile educaționale de la interacțiunea „față-în-față‖ 

la mediul online, aspect care a generat o serie de reflecții care au pus în centrul atenției faptul 

că predarea, învățarea și tehnologia emergentă nu mai pot fi considerate dispersat, ci 

conturează, holistic, viitorul educației digitale. 

Acest aspect a evidențiat rolul educației digitale ca obiectiv-cheie pentru predarea-

învățarea-evaluarea de înaltă calitate, accesibilă și favorabilă incluziunii, precum și 

necesitatea unei abordări strategice privind dobândirea competențelor digitale pe tot parcursul 

vieții, pentru toți actorii implicați. 

În această perioadă „predarea-învățarea‖ s-a mutat preponderent în mediul online, 

iar provocările cu care s-au confruntat școlile din România au fost legate de: 

 Lipsa de predictibilitate; 

 O rețea școlară eterogenă, cu un puternic decalaj digital între unitățile de învățământ; 

 Competențe digitale insuficient dezvoltate pentru organizarea eficientă a procesului 

didactic în mediul online;  

 Acces redus la tehnologie și conectivitate redusă la internet; 

 Posibilitățile reduse ale familiilor în a acorda sprijin beneficiarilor educației, copiii, 

pentru participare la lecții online. 

Educația a reprezentat întotdeauna o componentă extrem de importantă a culturii și a 

progresului unui popor. Caracterul metamorfozabil al educației, faptul că se adaptează în 

permanență progresului științei și tehnologiei, dar și cerințelor și nevoilor tinerei generații ne 

dovedește, o dată în plus, faptul că educația este o componentă activă a culturii. 

Procesul de învățământ actual păstrează în centrul său nevoile celui educabil, în funcție 

de care își stabilește obiectivele. Conținutul învățării se modifică treptat, urmărind dobândirea 

competențelor practice, din partea elevilor. Dar cel mai important salt în ultimii ani s-a 

înregistrat la nivelul metodelor, mijloacelor și tehnologiilor folosite în educație. 

Progresul tehnologic rapid al ultimilor ani a determinat și o modificare considerabilă a 

metodelor și procedeelor de lucru din cadrul educației, modificând, în același timp și percepția 

asupra „tradiționalului‖ și „modernității‖. Astfel, metode de învățământ considerate în urmă 

cu câțiva ani ca fiind „moderne‖, acum pot fi catalogate ca tradiționale, iar locul celor 

moderne a fost ocupat de noua generație de metode, și anume cele din era digitală, aflate în 

continuă perfecționare și răspândire. 

Chiar dacă toți beneficiarii procesului educațional ar avea acces la același tip de resurse, 

precum stații de lucru performante, programe informatice de top, viteze de conectare și 

procesare identice sau același tip de curs, performanțele elevilor ar rămâne diferite în funcție 

de utilizarea eficientă a acestora, atât de către dascăli, cât și de către elevi, de aptitudinile și 

inteligența fiecăruia. Acest fapt demonstrează caracterul deosebit de complex al procesului 

educațional. Orice strategie în acest domeniu ar trebui să treacă dincolo de partea logistică sau 

de asigurare a resurselor materiale și să se concentreze pe formarea de deprinderi digitale, 

dezvoltarea gândirii logice și, nu în ultimul rând, pe dezvoltarea creativității și capacității de 

inovare a indivizilor. 
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Generațiile care ne vor urma au nevoie de abilități digitale superioare celor pe care le 

avem noi. În prezent, cei mai mulți dintre noi deținem cunoștințele necesare unor simpli 

utilizatori. Abilitățile de care va fi nevoie în viitor sunt cele de creatori digitali, singurul mod 

sigur de a controla inteligența artificială fiind acela „de a-i vorbi limba‖. 

Nu doar curricula a trebuit să se adapteze la digitalizare, ci toți actorii implicați în 

procesul de învățământ, începând cu dascălii și sfârșind cu elevii și studenții. Dacă 

învățământul a trebuit adaptat brusc la realitatea online impusă de pandemie, cu tot ce 

presupune aceasta (clase virtuale, platforme interactive care permit și postarea de conținut și 

punerea în comun a resurselor, teste în formate digitale, catalog electronic etc.), pe termen 

lung obligativitatea păstrării acestui format de lucru va dispărea, lăsând din nou loc firescului 

ce presupune clase cu elevi în bănci. Însă această situație nu presupune automat abandonul 

utilizării materialului didactic multimedia oferit cu ajutorul internetului, ci păstrarea a tot ce a 

adus bun învățământul online:  

 folosirea instrumentelor electronice pentru acces la internet,  

 căutarea informației de interes și discernerea între sursele de încredere și cele 

îndoielnice, elaborarea de referate din surse documentate științific,  

 accesul la cunoașterea stocată în bibliotecile virtuale și pe platformele de cercetare,  

 exemplificarea cu ajutorul fotografiei sau filmului,  

 utilizarea creativității în folosirea resurselor  

 și mai ales, colaborarea dintre elevi în formate de lucru independente și voluntare. 

De departe, în ultimul an, segmentul cel mai dezavantajat al curriculei a fost învățarea pe 

bază de experiment de laborator și prin practică, înlocuite, poate, de experimente filmate și 

expuse ulterior. Interacțiunea umană, însă, este greu de înlocuit prin e-mailuri sau dialoguri 

mijlocite de camere web, acestea păstrându-și caracterul impersonal. 

Pentru a putea folosi eficient tehnologia în procesul de predare, un profesor are nevoie de 

timp de pregătire pentru a putea utiliza platformele de educație digitală - să învețe despre ele, 

să le testeze, să predea cu ajutorul lor și să creeze conținut educațional adecvat acestui mediu 

de învățare. 

„Perioada pandemiei a însemnat introducerea, într-un stil accelerat, a tehnologiei digitale 

în sistemul de educație. Lucrul ăsta ar fi trebuit să se întâmple pe durata mai multor ani, nu se 

poate întâmpla peste noapte. Nu este suficient ca școlile să aibă acces la instrumente digitale, 

ci este important ca profesorul să știe cum să le folosească în procesul de predare, astfel încât 

să facă tranziția cât mai ușor de sistemul clasic, unde nu se folosește tehnologia‖, explică 

Ștefan Apăteanu. 

Profesorul trebuie să utilizeze materiale special concepute pentru educația digitală, 

astfel încât să creeze acea interactivitate, să ofere și să primească feedback. Nu poate face asta 

încărcând poze. Trebuie să aibă o metodă să distribuie materiale, să le ordoneze pe categorii, 

astfel încât fiecare elev acea acces la ele și să lucreze pe propria copie. 

Platformele digitale îi oferă posibilitatea ca atunci când elevul predă tema, înainte de 

termen, să o prenoteze. Poate da feedback direct pe fișa respectivă, iar feedback-ul acela poate 

să aibă asociată o prenotare: ,,Ce ai făcut până acum e de nota 8, dacă reiei exercițiile x și y e 

posibil să îți îmbunătățești nota. Este foarte important acest feedback, pentru că el se referă la 

nevoia unui anumit elev. Și asta înseamnă să faci educație centrată pe elev - tu, ca profesor, 

reușești să răspunzi unor nevoi pe care un anumit copil le are‖, explică Ștefan Apăteanu, 

fondatorul Edu Apps. 

Un alt instrument care le-ar permite profesorilor să crească nivelul de cunoaștere și pe 

cel de competență al elevilor este conceperea unor teste online, cu scop formator. Cu ajutorul 

acestora, cadrele didactice pot verifica în timp real ce au înțeles toți copiii din clasă dintr-o 

anumită lecție. Profesorii pot introduce o opțiune care să-i semnaleze copilului că a răspuns 
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greșit și să îl îndrume către găsirea soluției corecte. Dar pot să-l trimită pe un elev către 

resurse educaționale suplimentare, după ce a răspuns perfect la toate întrebările. 

„Elevul care greșește este motivat să își îmbunătățească performanțele, datorită acelui 

feedback formator, spre deosebire de elevul care este notat pentru lucrare și are șansa la o notă 

mai mare doar data viitoare. Dar data viitoare nu mai are aceeași materie... 

Având în vedere salturile rapide din punct de vedere tehnologic prin care trece 

omenirea, dar și particularitățile noilor generații, digitalizarea educației este o necesitate, chiar 

și în absența unor situații de forță majoră. 

Şcoala şi profesorii ei nu trebuie să uite că educaţia se adresează azi unor copii al căror 

profil nu seamănă cu ceea ce am cunoscut până acum. Formarea competenţelor digitale a 

devenit o condiţie sine qua non pentru integrarea şi funcţionarea în lumea muncii, a 

profesiilor, dar şi în cotidianul nostru. Ca atare, procesul de instruire trebuie regândit prin 

formularea de probleme în corelaţie cu noile tehnologii – instrumente TIC, fără a mai accepta 

în sala de clasă activităţi intelectuale de rutină. În societatea cunoaşterii, treaptă superioară a 

societăţii informaţionale, modernizarea procesului educaţional este imposibilă fără utilizarea 

instrumentelor digitale moderne. 

Avantajele e-learning-ul faţă de sistemul tradiţional de învăţământ:  

- accesibilitate, flexibilitate şi confort;  

- independenţa geografică, mobilitatea;  

- prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional;  

- metode pedagogice diverse – programele e-learning au la bază diverse metode 

pedagogice, deoarece s-a ajuns la concluzia că, în general, un material 

educaţional diversifica teste reţinut în proporţie de 80% prin ascultare, 

vizionare şi interactivitate;  

- individualizarea procesului de învăţare (fiecare instruit are un ritm şi stil 

propriu de asimilare), parcurgerea cursurilor poate fi făcută treptat şi repetat, 

beneficiind de un feedback rapid şi permanent.  

Printre dezavantaje: 

- necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor;  

- costuri mari pentru proiectare şi întreţinere. 

Chiar și înafara contextului pandemiei, educația digitală a devenit, pe an ce trecea, o 

nevoie tot mai mare atât pentru profesori cât și pentru elevi. Pandemia a acutizat însă această 

nevoie și a adus-o până la nivelul de vital pentru orice societate și pentru cele mai multe 

sisteme educaționale din lume. În România, spre exemplu, școlile s-au închis de pe o zi pe 

alta, astfel că tot învățământul a fost nevoit să se mute în sistem online.  

În perioada stării de urgență, de suspendare a cursurilor „educația digitală‖ a devenit 

realmente principala formă de menținere a legăturii cu elevul. Reconfigurarea procesului de 

predare-învățare-evaluare a depins foarte  mult măiestria profesorului, de competențele sale 

digitale. S-a trecut de la clasa tradițională la clasa virtuală. Cadrul didactic s-a străduit să 

depășească bariera distanțării sociale prin sensibilizarea media, folosind diverse platforme și 

aplicații: Zoom, Meet Classroom, Edus, Adservio, WhatApp, Messenger, soluția educațională 

a Google, G-Suite, cât și pe cea a Microsoft, Teams. 

Astfel, s-a realizat legătura profesor-elev, pentru a consolida și aprofunda noțiunile 

teoretice, pentru a parcurge materia, pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii 

examenelor și pentru a-i conștientiza pe elevi că indiferent sub ce formă se desfășoară actul 

educațional, școala este esențială ca ei să-și urmeze visul de a deveni cineva.  

Proiectarea didactică a fost regândită și reorganizată, astfel încât fiecare elev să aibă 

acces la resursele educaționale deschise. Activitățile de învățare au fost organizate sub formă 

de: lecții online, fișe de lucru, teme pentru acasă, chestionare, jocuri didactice, resurse audio 

sau video etc.puse la dispoziție în format digital sau pe un suport fizic.  
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Utilizând o anumită platformă elevii au avut acces rapid la resursele puse la dispoziție 

de profesori, iar aceștia din urmă au avut la dispoziție mecanisme online de feedback 

individual sau de grup cu privire la activitatea, performanțele și lucrările elevilor. În plus, 

utilizatorii au putut crea diverse opțiuni personalizate, pentru a derula proiecte școlare sau 

extrașcolare, în interiorul platformei, fără niciun cost suplimentar. Testele și bibiloteca online, 

o colecție în continuă creștere de materiale educaționale pentru profesori și elevi, sunt, de 

asemenea, extrem de utilizate. 

Este imperios să înțelegem că sintagma de „profesor digitalizat‖ este una de actualitate. 

Parteneriatul cu zona robotică a devenit parte din existența noastră, iar elementele care 

definesc și redefinesc comunicarea în procesul instructiv-educativ se raportează la un profil în 

care omul și tehnologia vor colabora. 

În concluzie, transformarea procesului educațional și evoluția către școala digitală 

presupun asigurarea accesului la soluții administrative pentru conducere și profesori, 

transparența pentru părinți și instrumente digitale de studiu pentru elevi și personalul didactic, 

într-un mediu care să permită colaborarea și comunicarea eficientă între toate părțile 

implicate. 

 

Bibliografie: 

1. Ciprian Ceobanu, Constantin Cucos, Olimpius Istrate, Ion-Ovidiu Panisoara (2020): 

Educatia digitala, Editura: Polirom, București. 

2. Banciu Doina, Ardelean Ben-Oni, Ivașcu Larisa, Fodorean Daniel (2020): Educația 

prin e-learning, Editura Tehnică, București;   

3. Cerghit, Ioan, (2002): Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, 

stiluri și strategii, Editura Aramis, București. 

4. Ionescu, M. (2011): Instrucție și educație. Paradigme educaționale moderne, Editura 

Eikon, Cluj-Napoca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

LEGĂTURA IONICĂ 

Profesor Sichitiu Georgiana, Liceul Tehnologic „Constantin Brancusi‖-Pestisani 

 
Abstract:Sub formă de atomi liberi stabili (în condiții ce domnesc curent la suprafața planetei noastre) există 

numai gaze rare și metalele în stare de vapori. Atomii celorlalte elemente se găsesc combinați fie între ei, fie, 

mai ales, cu atomii altor elemente. Majoritatea substanțelor din natură sau obținute artificial sunt combinații 

între atomi diferiți. 

 

Cuvinte Cheie: Legătura ionică, covalentă, metalică 

 

Unul din obiectivele principale ale chimiei este de a stabili de ce și cum se combină 

atomii între ei. Un altul este acela e a determina structura și proprietățile compușilor chimici 

rezultați din împreunarea atomilor. 

S-a concluzionat că există trei moduri principale, distincte, prin care atomii se pot uni 

între ei, rezultând cele trei tipuri de legături chimice: 

- Legătura ionică sau electrovalența 

- Legătura covalentă 

- Legătura metalică. 

1  Legătura ionică. Teoria electronică clasică- W.Kossel, G. N. Lewis (1916) 

Orice legătură chimică rezultă din interacțiunea unora dintre electronii straturilor 

exterioare ale atomilor participanți, numiți electroni de valență. Recunoașterea acestui fapt stă 

la baza înțelegerii a oricărui fenomen chimic și a condus la teoria electronică clasică. Unii 

atomi cedează ușor electroni, alții acceptă ușor electroni suplimentari în învelișul lor. Printr-

un asemenea transfer de electroni atomii de transformă în ioni, ia naștere o legătură ionică. 
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În aceste formule ale teoriei electronice, se folosesc simbolurile chimice ale 

elementelor înconjurate de puncte care simbolizează electronii stratului de valență.[1] 

Gazele rare (cu excepția heliului) au învelișuri exterioare de opt electroni- octet. 

Postulatul fundamental a teoriei electronice clasice statuează că octetul de electroni reprezintă 

o configurație de electroni excepțional de stabilă. Din această cauză, gazele rare nu formează 

combinații chimice- excepție xenonul, atomii celorlalte elemente se combină pentru că au 

tendința să își ajusteze învelișurile electronice externe, fie prin transfer, fie prin participare, 

așa încât să devină identice cu acelea ale gazlui rar cel mai apropiat din sistemul periodic. 

Hidrogenul este singurul element care are în combinațiile sale un înveliș compus 

numai din doi electroni, un dublet de electroni. Prin aceasta el dobândește configurația 

gazului rar cel mai apropiat vecin din sisteml periodic, heliul. 

Ionii formulați mai sus au configurații de gaze rare: Na
+ 

are aceeași configurație cu 

neonului, Cl
- 
are aceeași configurație cu a argonului 

Regula octetului este riguros valabilă numai pentru elementele din perioada 2 (B, C, 

N, O, F) iar regula dubletului numai pentru hidrogen. Atomii elementelor perioadelor 

următoare se abat în multe din combinațiile lor, de la regula octetului formând combinații cu 

zece electroni (de exemplu PCl5), cu 12 electroni( de exemplu SF6, SnCl6
2-

), chiar cu 14 

electroni (de exemplu IF7).  

Pe de altă parte, majoritatea elemntelor tranzționale nu formează anioni ci numai 

cationi care nu sunt izoelectronici cu un gaz rar. Mulți cationi, în special cationii provenți din 

elementele de la sfârșitul celor trei serii de metale tranziționale și ai elementelor următoare au 

ioni cu straturi exterioare conținând 18 electroni, de exemplu: Ge
4+

, Sn
4+

, Pb
4+

; Ga
3+

, In
3+

, 

Ti
3+

; Zn
2+

, Cd
2+

, Hg
2+

 și Cu
2+

; Ag
+
, Au

+
. Și în celelalte combinații ale lor (combinații 
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complexe) elementele tranziționale nu respectă regula octetului și nici măcar nu realizeză 

întotdeauna o configurație de gaz rar. De aici rezultă că, deși stabilitatea configurației 

electronice a gazelor rare este un fapt incontestabil (căci după fiecare gaz rar incepe o 

perioadă nouă in tabelul sistemului periodic), postulatul conform căreia forța motoare a 

formării combinațiilor chimice este tendința atomilor de adobândi, prin completare, 

descompletare sau participare, un octet exterior de electroni este o generalizare prematură, 

limitată la anumite categorii de elemente. În afară de octet există și alte configurații 

electronice, mai mult sau mai puțin stabile. 

Legile formării combinațiilor chimice între elemente sunt dictate de principiile 

mecanicii cuantice, regula octetului reprezentând numai un caz particular. 

     2 Factorii care determină natura legăturii chimice 

Atomii la temperatură nu prea înaltă se combină între ei sau cu atomii altor elemente. 

Prin acest proces se degajă energie. Combinându-se, atomii, dau naștere unor sisteme mai 

sărace în energie, deci mai stabile, decât dacă ar rămăne în stare liberă. 

O privire aruncată asupra tabelului sistemului periodic ne arată că elementele aparținând 

grupelor din stânga tabelului(metale alcaline și alcalino-pământoase) posedă electroni puțini 

în stratul de valență și pot deci forma ușor cationi prin pierderea acestora. Elementele din 

dreapta tabelului(halogenii, oxigenul, sulful etc) au nevoie numai de puțini electroni pentru a-

și completa octetele și a forma anioni. Teoria electronica prevede deci, și experienta confirma, 

că elementele din primele două grupe ale sistemului periodic au o mare tendință de a forma, 

cu cele din ultimele două, legături ionice. 

   1. Electronegativitatea este (după Pauling) capacitatea unui atom, făcând parte dintr-o 

molecula, de a atrage electroni înspre el. Au fost propuse diferite metode pentru a calcula 

valori numerice ale electronegativitatii diferitelor elemente. Una din aceste metode(dupa 

Mulliken) pornește de la premisa ca electronegativitatea este proportionala cu 
   

 
   unde I este 

potențialul de ionizare, iar A este afinitatea pentru electroni, ambele în eV.  

   2. Energia de ionizare este o mărime exact definită, egală cu energia ce se consumă pentru 

a îndepărta un electron( sau mai mulți) dintr-un atom în stare gazoasă dând naștere unui ion 

pozitiv, se măsoară, in majoritatea cazurilor, prin metode spectroscopice și se exprimă în 

eV/atom sau electron. Cum însă unitatea de măsură a energiei folosită in chimie este kcal/mol 

o vom utiliza și pe aceasta ca 1eV/particulă=23,06 kcal/mol. Aceasta energie depășește mult 

schimburile de energie ce au loc in reacțiile chimice obișnuite de aceea protonul nu apare liber 

în reacțiile chimice ca în cazul hidrogenului care are o energie de ionizare de 13,6 

eV/atom=314kcal/mol. 

   3. Afinitatea pentru electroni este egală cu energia ce se eliberează când un atom acceptă 

un electron în stratul sau de valență, transformându-se astfel într-un ion negativ. 

Spre deosebire de energiile de ionizare, care se determină exact prin metode spectroscopice, 

afinitățile pentru electroni se măsoară cu mai puțina acuratețe, de obicei prin metode indirecte. 

4. Energii de rețea.Fiecare ion exercită asupra unor ioni de semn contrar, o atracție 

electrostatică uniform repartizată în toate direcțiile spațiului. Fiecare ion pozitiv tinde sa 

grupeze in jurul său un număr de ioni negativi, care la rândul lor atrag ioni pozitivi. Astfel ia 

naștere o construcție geometrică regulată, o rețea cristalină ionică. Modul de aranjare al 

atomilor, adică structura rețelei cristaline, depinde de razele relative ale ionilor, de numărul de 

sarcini ale fiecaruia dintre ei și de o eventuală deformație a învelișului de electroni. 

Energia degajată este in funcție de numărul ionilor ce iau parte la formarea rețelelor 

ionice. 

Când un ion pozitiv, de exemplu Na
+
, atrage un ion negativ, de exemplu Cl

- 
, formând o 

perechie de ioni Na
+
Cl

-
 , acesta nu exclude atragerea altor ioni. Dimpotriva, prin gruparea 

unui număr mai mare de ioni, de semn contrar, rețeaua cristalină devine mai stabilă. 
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Dacă ne imaginăm ionii ca sfere rigide, cu sarcinile concentrate in centrul lor, energia 

de formare a unei perechi de ioni Na
+
Cl

- 
 va fi conform legii lui Coulomb: E1=-  /r în care e 

este sarcina electrică elementară, iar r este distanța dintre centrele ionilor. Dacă două 

asemenea perechi de ioni se alatură, energia sistemului rezultat datorită însumării efectului 

diferților ioni va fi: 

E2 = -4 
  

 
 + 2 

  

 √ 
 = - 2,59 

  

 
 

  

La formarea unui asemenea cvadruplet de ioni se eliberează, deci o energie cu cca 30% 

mai mare decât la formarea a două perechi de ioni.  La formarea mai unor agregate compuse 

din mai mulți ioni, energia eliberată este si mai mare. 

Este posibil să se calculeze această energie, tinând seama de interacțiunea ionilor la 

diverse distanțe, în funcție de tipul rețelei(interacțiune exprimată prin așa numita constanta lui 

Madelung), dar considerând și forțele de atracție van der Waals, respingerea dintre straturi 

externe de electroni ale ionilor și așa numita energie a punctului zero a cristalului, adică 

energia de vibrație a ionilor în cristal, pe care aceștia o mai păstrează chiar la temperatura 0
o
K 
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ONESNAŽENOST MORJA 

SEA POLLUTION 

 

Pinoza Pia, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik Slovenija, 

Profesor Klemenčič Janez, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik Slovenija 

 

Izvleček: Dandanes se ljudje ne zavedamo, kako zelo onesnažujemo morja, saj se o tem ne 

govori veliko, čeprav je to eden večjih problemov, ki bo imel v prihodnosti resne posledice. 

Največ odpadkov pride v morje preko rek, ki jih ljudje odlagajo na obrobja. Vse skupaj je 

velik začaran krog – odpadki pridejo v morje, tam se razgradijo na mikroplastiko – to 

zaužijejo ribe – na koncu mi zaužijemo ribe in z ribami tudi mikroplastiko. V morju je tudi 

veliko naftnih ploščadi, ki sicer niso večji vir onesnaženosti, dokler ne pride do izlitja nafte. 

Posledice izlite nafte bodo na morju ostale, čeprav se nafta očisti s površine morja. To ni 

postopek, ki bi zagotavljal 100% zanesljivost. Onesnaženost morja je velikokrat povezano tudi 

s kmetijstvom, turizmom, medicino, skladiščenjem, prekomernim ribolovom itd. Onesnaženost 

morja vpliva tudi na koralne grebene, ki so zelo pomembni za življenje v morju, saj 

omogočajo prehranjevanje in dom številnim morskim živalim. Največji onesnaževalci morja 

je Kitajska, ki v oceane vsako leto spusti več milijonov ton odpadkov. K manjši onesnaženosti 

morja bi prispevala manjša uporaba plastike v restavracijah s hitro prehrano. To bi lahko 

nadomestili z priborom iz drugih materialov. Vsako leto proizvedemo 270 miljonov ton 

plastike, od tega kar 8 milijonov ton pristane v morju. Na morjih lahko najdemo velike otoke 

plastike, ki lebdijo na površini. Največji otok plastike se nahaja v Pacifiku, vsebuje kar pol 

milijona ton plastike. Zelo pomembno je, da poskrbimo za ocene, dokler ne bo prepozno. 

Ključne besede: onesnaţenost morja, mikroplastika, koralni grebeni 

Abstract: Nowadays, people are not aware of how much we pollute the seas, as we don’t talk 

about it much, although this is one of the major problems which will have consequences for 

people in the future. Most waste enters the sea via rivers, as people dump waste on the banks 

of rivers. Altogether, it is a continuous circle – trashes come into the sea, then it decompose 

into microplastics - microplastics are consumed by fish - at the end, people eat fish together 

with microplastics. There are also many oil stations in the sea, which are not a major source 

of the sea pollution until there an oil spill happens. The consequences of spilled oil will 

remain at the sea. Even if the oil is cleaned from the sea surface, this is not a 100% reliable 

process. Sea pollution is often caused by agriculture, tourism, medicine, storage, overfishing 

etc. Sea pollution also affects coral reefs that are very important for marine life. Coral reefs 

provide food and home to many marine animals. The biggest pollution of the sea comes from 

China. Chinese release several million tons of waste into the oceans. The sea pollution would 

decreased by usage of the non-plastic materials in the fast food restaurants. Human 

population produce around 270 million tons of plastic every year, of which more then 8 

million tons are dumped in the sea. In oceans, we may also find large islands of plastic, 

floating on the surface. The largest plastic island contains more than half million tons of 

plastic and is located in the Pacific Ocean. It is very important to take care for the oceans 

until it won’t be too late. 

Keywords: sea pollution, microplastics, coral reefs 
 

Uvod 

Ljudje se premalo zavedamo, kako zelo vplivamo na okolje in kako velike količine 

odpadkov odvrţemo proč z modernim načinom ţivljenja. Na ţalost to postaja vse večji 

problem. Velike količine odpadkov, vključno s plastiko končajo tudi v morju. V morju 

odpadke in plastiko zauţijejo  ribe, ki so pomembne v prehrani ljudi. Zaradi tega ljudje 
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zauţijemo ribe, ki imajo v sebi plastiko. Odvrţeni odpadki pa ne vplivajo samo na ribe, 

temveč vplivajo tudi na druge ţivali v morju. V morju so veliki otoki plastike, katere 

velikokrat odplakne na obalo. Zaradi tega to ni več samo problem onesnaţenosti morja, 

temveč je tudi problem onesnaţenosti zemlje. To postaja vse večji problem. Z neodgovornim 

ravnanjem z odpadki in njihovim odlaganjem v morje škodujemo tudi sami sebi, saj uţivamo 

morsko hrano. Onesnaţevanje morja se velikokrat začne ţe pri onesnaţenosti rek. Ljudje 

namreč velikokrat odvrţejo odpadke na rečna območja ali pa kar v reke. Odpadki iz rek, ki se 

izlivajo v večje reke, ki se izlivajo v morja, pa tako končajo v morjih, po katerih se širijo z 

morskimi tokovi. Tako je odlaganje odpadkov na rečnih območjih in v reke tesno povezano z 

onesnaţevanjem morij in je to nekakšen začarani krog, ki se nebo končal, dokler ljudje ne 

bomo nehali onesnaţevati tako rek kot morij. 

Opis problema 

V svetovnih morjih imajo velike naftne druţbe postavljene naftne ploščadi, na katerih se 

shranjuje in črpa nafta. Na ţalost se ta nafta velikokrat tudi razlije v morje. Razlitja nafte v 

svetovnih morjih velikokrat povzročijo tudi tankerji, s katerimi se prevaţa nafta. Razlitje nafte 

povzroči veliko škodo. Največkrat se v morja razlijejo bencin, dizel in njuni stranski 

proizvodi ter teţka goriva. Velikokrat steče gorivo iz morja tudi iz ladij. Čiščenje nafte iz 

morja lahko traja mesece ali pa celo leta. V morje razlita nafta in njeni derivatov imajo tudi 

velik vpliv na morske ţivali. Ţivali, ki zauţijejo nafto so lahko dehidrirane, saj nafta povzroči 

dehidracijo. Zaradi razlitja nafte v morje običajno pride tudi do pogina morskih ţivali na 

območjih, kjer pride do takšnega razlitja nafte oziroma njenih derivatov. Nafta in naftni 

derivati so laţji od morske vode in zaradi tega v primeru njihovih razlitij plavajo na vodi. 

Zaradi tega v vodo prodre manj sončne svetlobe, kar onemogoča fotosintezo morskih rastlin. 

Velikokrat v morju lahko najdemo tudi prepovedane substance (droge), jih poskušajo 

pretihotapiti čez morja. Droge v morju lahko končajo zaradi nesreč plovil s katerimi se droge 

tihotapijo po morju ali pa jih tihotapci odvrţejo v morje zato, da jih z drogami ne zasačijo 

organi, ki preganjajo tihotapce drog. Onesnaţevanje morja je velikokrat povezano tudi s 

kmetijstvom, turizmom, medicino, skladiščenjem, prekomernim ribolovom,.… V kmetijstvu 

predstavljajo največji problem škropiva, ki se znajdejo v morju. Jadransko morje in tudi ostala 

svetovna morja so zelo onesnaţena in preobremenjena zaradi odpadkov. V morju med 

odpadki najdemo zelo velike količine plastike. Plastični odpadki so še posebej problematični, 

saj plastika potrebuje zelo  dolgo časa, da se razgradi. V morju se znajdejo velikokrat tudi 

kemikalije, ki jih ljudje uporabljamo vsakodnevno kot so čistila za čiščenje, pranje,… 

Velikokrat so v morje speljane tudi kanalizacije iz obmorskih mest, ali pa so mestne 

kanalizacije lahko speljan v reke, ki se izlivajo v morja. Zaradi tega v morje iz kanalizacije 

pridejo kanalizacijski odpadki, velikokrat pa tudi industrijski odpadki iz različnih 

industrijskih obratov kot so tovarne. K onesnaţevanju morja velikokrat pripomorejo tudi divja 

in neurejena odlagališča odpadkov, saj ta niso urejena, kot bi morala biti. Za onesnaţenje 

svetovnih morij so kriva tudi podjetja, ki se ukvarjajo z zbiranjem in predelavo odpadkov. 

Nekatera takšna podjetja, zaradi hlepenja po ustvarjanju čim večjih dobičkov, odpadke 

namesto, da bi jih predelovala ali ustrezno odlagala, te odvrţejo v morja ali reke, ki se izlivajo 

v morja. Velikokrat odpadke tudi izvaţajo v tretje drţave, kjer so zahteve za ravnanje z 

odpadki in zakonodaja v zvezi s tem manj strogi. Te odpadke v tretjih drţavah zaradi tega 

velikokrat odvrţejo v morje namesto, da bi jih na okolju prijazen način predelali oziroma jih 

odloţili na primerno urejenih odlagališčih. V tretjih drţavah se običajno tudi premalo 

zavedajo problemov povezanih z neprimernim ravnanjem z odpadki in tega problema ne 

jemljejo zadosti resno. 

Dandanes je veliko teţje ohranjati morje čisto, saj je vse veliko bolj dostopno. Plastika 

je del našega vsakdana in brez nje praktično ne moremo in ne znamo več ţiveti. Prav tako to 

velja še za veliko drugih stvari in kemikalij. Danes si ne znamo več predstavljati modernega 
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načina ţivljenja brez čistilnih sredstev, gnojil, plastičnih vrečk, … Prav tako se veliko ljudi, 

tudi v razvitem svetu, premalo zaveda pomena ločevanja odpadkov in zaradi tega odpadkov 

ne ločujejo kot bi jih morali. 

 
Grafikon 1: Drţave, ki najbolj onesnaţujejo oceane 

Opis osnovnih pojmov 

Morje je pomemben naravni vir za človeka. Predstavlja bogat vir energije, hrane in 

omogoča  razvoj različnih dejavnosti. Morje sestavlja pet oceanov, številna morja in zalivi. 

Morje pokriva površino okoli 362 milijonov kvadratnih kilometrov, kar je 70,8 % našega 

planeta. Njegova povprečna globina je 3720 m. Je največji ekološki sistem na svetu, saj v 

njemu plavajo največja bitja, ki ţivijo na Zemlji.  

Onesnaţenost morja je vse, kar je prisotno ali vneseno v morje in kar povzroča škodo. 

Onesnaţenost ni nujno vedno posledica dejanj ljudi. Do onesnaţenosti pride tudi zaradi 

naravnih katastrof. Okolje se lahko onesnaţuje na več načinov po navadi so posledica dejanj 

ljudi (zaradi dobička ali namerno, lahko pa tudi nehote). Onesnaţevanje morja je lahko tudi 

okolijski vir, ki je kaznivo dejanje. Kar 80 % onesnaţenja pride v morje iz kopnega.  
Morski odpadki se pojavljajo na obali, morskem dnu in v vodnem stolpcu. Med te odpadke 

spadajo majhni delci ali mikrodelci odpadkov. Odpadki pridejo zaradi aktivnosti na kopnem 

(poselitev, industrija, turizem) izvirajo pa tudi na morju (pomorski promet, ribištvo, 

marikultura).  
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Grafikon 2: Onesnaţenost morij s plastiko v tonah 

Mikroplastika so majhni delčki plastike, ki lebdijo na površju oceana. Odpadki iz 

plastike se na morju zdruţujejo v večje površine plastike. S časom zaradi učinka ultravijolične 

svetlobe, ki je posledica sevanja sonca, oceanski valovi in sol razgradijo plastične odpadke na 

manjše delce, ki jim pravimo mikroplastika. Mikroplastika ima trdo površino. Kemikalije, ki 

kot odpadki nastajajo v industriji in kmetijstvu, ter so odvrţene na tak ali drugačen način v 

oceane, se drţijo mikroplastike, kar povzroči, da postane strupena. .

 
Slika 1: Mikroplastika 

Mrtve cone so območja v katerih ni kisika. To je pojav, ki se hitro širi in ima velike 

negativne posledice na ribolov in na ohranjanje ţivljenja v morju. Mrtve cone so po navadi 

posledice naftnih izlitji. Največja mrtva cona  je v Mehiškem zalivu, vendar najdemo mrtve 

cone tudi drugod po svetu na primer v Juţni Ameriki, na Japonskem, v Avstraliji in na Novi 

Zelandiji.  

Koralni greben je aragonitna struktura, ki jo ustvarjajo ţivi organizmi in nastane v 

morski vodi, revni s hranilnimi snovmi. V večini koralnih grebenov prevladujejo kamene 

korale, skupina kolonijskih oţigalkarjev, obdanih s trdnim zunanjim skeletom iz kalcijevega 

karbonata. Ko korale odmirajo, se njihova telesa razgradijo, ogrodja pa ostanejo. Morski 
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valovi in drugi organizmi te ostanke razdrobijo ter odloţijo na morskem dnu. S postopnim 

nalaganjem se tako tvori apnenčasta struktura, na kateri rastejo nove korale, okrog njih pa ţivi 

še pestra skupnost drugih organizmov. Koralne grebene najdemo v osončenih plitvih vodah 

tropskega morja. Največji koralni greben se nahaja v Avstraliji. Dolg je več kot 2.000 km.  

Otoki plastike v morju naj bi vsebovali več kot 150 milijonov ton plastike. Otok 

odpadkov je vrtinec v vodi plavajočih smeti. Največji otok plastike, Veliki tihomorski otok, se 

nahaja med Havaji in Kalifornijo in meri skoraj milijon kvadratnih metrov. Otok odpadkov v 

Tihem oceanu naj bi presegal trikratno velikost Francije. Vsako leto v morja odteče pribliţno 

8 milijonov ton plastike. To pomeni, da vsako minuto v morja odvrţemo poln smetarski 

kamion plastičnih odpadkov. Napovedi kaţejo, da bo leta 2050 v morju več plastike kot rib, 

če bomo v morje še naprej odlagali toliko plastičnih odpadkov. 

 

Plastika v oceanih 

Plastika je do oceana prišla po rekah. Plastika v morje ni prišla zaradi ladijskega 

prometa. »Ljudje mislijo, da se plastike znebijo tako, da jo vrţejo v smeti ali pa jo pustijo na 

plaţi in mislijo, da je tako plastika izginila«. »Več kot 80% plastike v oceanih izvira s 

kopnega« . » Plastične odpadke najdemo celo na dnu oceana. Plastične steklenice lahko 

vidimo na 367 metrih globine«.  

 »Znanstveniki mislijo, da je v morju več kot 5 trilijonov kosov plastike, ki lebdi na 

površju vode«. »Večina plastike pride iz šestih drţav«. »V nedavni raziskavi so pregledali 

ribe, ki jih ljudje uţivamo. Raziskava je pokazala, da so v njih našli četrtino antropogenih 

ostankov plastike«. » Od leta 2015 je vsako leto več plastike v naših morjih«. »Večina 

plastike povečuje sproščanje kemikalij v okolje«. Veliko plastičnih odpadkov nastane zaradi 

tega, ker veliko lokalov in stojnic s hitro prehrano ne uporablja jedilnega pribora in kozarcev 

iz razgradljivih materialov ali pribora in kozarcev za večkratno uporabo.  

Zaradi onesnaţevanja s plastiko so se naš planet in oceani skozi leta zelo spreminjali. 

Onesnaţenje s plastiko je negativno vplivalo tudi na ţiva bitja v oceanih. Zaradi 

onesnaţevanja se spreminja podnebje. To vodi v taljenje ledenikov in s tem v višanje morske 

gladine, kar bi čez leta lahko povzročilo veliko nevarnost za obmorska mesta. Prav tako bi 

višanje morske gladine pomenilo izgubo naravnega habitata za kopenske ţivali. Vse to 

dokazuje, da sta ocean in kopno medsebojno povezana in da moramo skrbeti tako za oceane, 

kot za kopno. Eden izmed večjih problemov je tudi ribarjenje. Vsako leto se število rib v 

oceanih zmanjšuje. Če bi iztrebili različne vrste rib, bi to pomenilo razpad morskega 

ekosistema. Zaradi iztrebljenja določenih vrst rib, bi se prekomerne razmnoţile nekatere 

druge morske ţivali, nekatere druge morske ţivali pa bi izgubile svoj vir hrane. Ker ne bi 

imele več svojega vira hrane, bi izumrle tudi nekatere druge morske ţivali, ki jih ljudje 

uporabljamo v svoji prehrani. Zaradi tega bi ljudem začelo primanjkovati morske hrane. 

Veliko podatkov sem našla tudi o tem, da vse več koralnih grebenov umira. Koralni grebeni 

so ţivljenjski prostor večine velikega števila morskih bitij, za nekatere izmed teh bitij pa 

korale predstavljajo tudi pomemben vir hrane. Koralni grebeni, bi lahko izumrli ţe čez nekaj 

let, kar bi pomenilo izumrtje številnih vrst rib. Posledica segrevanja ozračja bi bilo izumrtje 

koralnih grebenov. Velik problem je tudi to, da se ljudje ne zavedajo posledic vsega tega. 

Prav tako se ljudje premalo zavedamo, da zaradi onesnaţevanja oceanov s plastiko tudi mi 

uţivamo mikroplastiko, ki se nahaja v ribah. Podatki dokazujejo, da veliko morskih rib 

vsebuje mikroplastiko. Ljudje se ne zavedamo, da z onesnaţevanjem oceanov s plastiko 

delamo veliko škodo sami sebi in se bodo posledice zaradi tega pokazale šele v prihodnosti. 

Podatki na spletu kaţejo, da smo ljudje preveč začeli izkoriščati morje. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Apnenec
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Diagram 1: Podatki o plastiki 

V morju je tudi veliko mrtvih con. Večina teh con je nastala zaradi izlitja nafte. Izlitje 

nafte zelo vpliva na morske in kopenske ţivali. Problem izlitja nafte je, da se te nafte ne da 

povsem odstraniti iz morja. 

Velik problem onesnaţenosti oceanov predstavljajo veliki otoki plastike, ki plavajo po 

morju. Plastični odpadki, ki se nahajajo v teh otokih, zaradi okolijskih vplivov, razpadejo v 

mikroplastiko, ki jo zauţijejo različne morske ţiva tudi ribe. Podatki kaţejo, da je v morju 

skoraj toliko plastike kot rib. Na Pacifiku se nahaja otok plastike, ki po svoji površini 

predstavlja površino 32ih Slovenij in vsebuje 500.000 ton plastičnih odpadkov.  

Oceani prekrivajo kar 71 % površine Zemlje. Zemlja ima pravzaprav en velik ocean, ki 

je razdeljen na manjše oceane. Med manjše oceane spadajo Pacifiški ocean, Atlantski ocean, 

Indijski ocean in Arktični ocean. Smeti se gibljejo po celotnem oceanu in ne samo na točno 

določenem mestu oziroma v enem izmed manjših oceanov. V oceanu se nahaja kar 97 % vse 

vode na Zemlji. Kljub dobri opremi, ki omogoča, da lahko raziskujemo oceane je še zmeraj 

pribliţno 80 % oceana neodkritega oziroma obstajajo predeli oceana, ki jih ljudje še nikoli 

niso videli. Skozi leta se je višina oceana višala, kar je posledica podnebnih sprememb. To 

pomeni, da podnebne spremembe vplivajo tudi na oceane. Znanstveniki, ki preučujejo ocean 

pravijo, da se, glede na to kako skrbimo za ocean, lahko zgodi, da bodo korale izumrle do leta 

2050. To pomeni, da bi kar 90 % današnjih koralnih grebenov. Najgloblji ocean je Pacifiški 

ocean, ki je tudi največji med oceani. Za oceane je potrebno skrbeti, saj se v njih nahaja 

največ ţivih bitij. To pomeni, da v oceanih ţivi več ţivali, kot je ljudi na celem svetu. V 

revijah piše, da se vsako leto temperatura oceana zviša. Za višanje temperature je v največji 

meri kriv človek. Morje zaradi plastičnih odpadkov za ţivali postaja kot minsko polje.  

Vsako leto v morju/oceanih konča na milijone kosov plastike, ki se kasneje razgradi na 

mikroplastiko. Velik problem je, da se s to mikroplastiko prehranjujejo tudi ribe. Zaradi 

prehranjevalne verige je to zaskrbljujoče, saj na vrhu te verige ljudje zauţijemo 

mikroplastiko, ki je za nas škodljiva in lahko v več letih zauţivanja rib to postane zdravstveni 

problem. Velikokrat mikroplastika pride v morje preko reke, saj se v njih odvrţe veliko 
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plastičnih odpadkov. Ti plastični odpadki plujejo po rekah do njihovega izlitja v morja ali 

ocean. Večina mikroplastike se nahaja na površju rek oziroma morij. Mikroplastika tako 

vstopa v naravni cikel. Danes lahko preučujemo, kako se mikroplastika premika po vodi 

oziroma preučujemo njen transport od rek pa vse do morij. Če ţelimo izvedeti, kako se 

mikroplastika premika, moramo razumeti zgostitev, širjenje in razpršitev delcev v vodnih 

masah. Na transport seveda vplivajo tudi tokovi in veter.  Danes lahko izračunamo 

predvideno gibanje delcev vnaprej. Pomembno je, da raziskujemo kako se delci mikroplastike 

gibajo v polzaprtem in zaprtem morju. Dobro je vedeti, kako se delci mikroplastike gibljejo, 

saj tako lahko hitreje ukrepamo ob nevarnih izlitjih in nesrečah. Če hočemo preprečiti vnos 

mikroplastike v morje moramo najprej zmanjšati vnos plastike v reke in morja. 
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f concava pe 3[1, ]e  

c) Discutati in functie de valoarea parametrului m numarul de solutii reale ale 

ecuatiei ( )f x m . 

 

Fie 

: (0, )

( ) ( )

g

g x f x m

 

 
 

2

2

ln 1
, (0,1)

( ) ( )
1 ln

, (1, )

x
x

x
g x f x

x
x

x




   
  



 

( ) 0 ln 1g x x x e       

   
   
   

 ( )    

  ( )     

  ( )     

 ( )  
 

 
   

   
   

 ( )     

                                   0                               
 

 
                                                             

   

   + + + + + + + + + + + + 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
   

+ + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Tabel 

2 

 

 

 

m 

   
   
   

 ( ) 

 

  ( )   ( )  ( )    
   

 ( ) 

 

Discutie 

          

 
   

   

  (    ) + + + + + Nu are sol reale 

    + 0 0 + 0     ( )
                           

  (  
 

 
) 

+ - - + - 3 solutii reale: 

1 2 3(0,1), (1, ), ( , )x x e x e   

 

  
 

 
 

+ - - 0 - 
1 (0,1)x   

x e radacina multipla 

  (
 

 
  ) 

+ - - - - 
1 (0,1)x   

Tabel 3 
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d) Calculati 2

1
( ( ))

e

I f x dx   

2
2

21 1

ln lne ex x
I dx dx

x x

 
  

 
   

2

2

( ) ln

1
( )

f x x

g x
x



 
      

2
( ) ln

1
( )

f x x
x

g x
x

 

 

 

2

1 21

1 1
ln 2 ln

e
eI x xdx

x x
     

1
2I J

e
   , unde   

21

1
ln

e

J xdx
x

   

 

2

( ) ln

1
( )

f x x

g x
x



 
 

1
( )

1
( )

f x
x

g x
x

 

 

 

1 121

1 1 1 1
ln

e
e eJ x dx

x x e x
       

1 1 2
1 1J

e e e
       

1 4 5 5
2 2 2I

e e e e
          

e) Fie  P X un polinom de grad n, cu 2n  . Stim ca multimea solutiilor reale ale 

ecuatiei ( ( )) 0p f x  are extract 3n-1 elemente. 

Demonstrati ca 
1

( 1) ( ) 0p p
e

    

Solutile ecuatiei ( ( )) 0p f x  se obtin din ecuatii de tipul ( )f x r , unde r este o 

radacina a lui p.  ( ) 0p r  . 

Conform punctului c, ecuatia ( )f x r are trei solutii disticte pentru 
1

(0, )r
e

 si doua 

solutii pentru 
1

r
e

 .  

Pentru ca ecuatia ( ( )) 0p f x  sa aiba 3n-1 solutii distincte, trebuie ca p sa aiba toate 

radacinile reale si distincte si anume n-1 radacini in 
1

(0, )
e

 si o radacina chiar 
1

e
 

Asadar ( 1) 0p   , deoarece -1 nu este radacina lui 
1

( 1 (0, ))p
e

  si 
1

( ) 0p
e

  , 

deoarece P nu are radacini multiple 
1

( 1) ( ) 0P P
e

    . 
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