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„„Învăţat e omul care se învaţă necontenit pe dânsul şi învaţă necontenit pe alţii.”” 

               Nicolae Iorga  

  

  

  

  

  

CCUUVVÂÂNNTT  ÎÎNNAAIINNTTEE  

 

În acest număr vă prezentăm alte lucrări prezentate de elevi din 

învăţământul preuniversitar la prima ediţie a simpozioanelor 

interjudeţene pentru elevi „Matematica – Ştiinţă şi limbă universală” 

şi „Terra – casa mea” la secţiunea referate căror teme derivă din tema 

simpozionului. De asemenea vă prezentăm lucrări de artă vizuală 

premiate la secţiunea  concurs şi  şi instantanee cu participanţii la aceste 

activităţi. 

Revista doreşte să valorifice creativitatea, imaginaţia şi talentul 

elevilor promovând activitatea de cercetare a acestora şi a profesorilor 

care-i îndrumă, prin publicarea pe parcursul anului a tuturor 

referatelor prezentate în cadrul simpozioanelor, rezultatele obţinute la 

secţiunile concurs. 

Dorim de asemenea o fructuoasă şi îndelungată colaborare între 

elevii, cadrele didactice participante şi şcolile de la care provin. Vă 

aşteptăm la ediţia a III-a a acestor simpozioane care va avea loc în 2012. 
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OORRGGAANNIIZZAATTOORR::  Şcoala cu Clasele I-VIII “Rareş-Vodă”  Ploieşti 
                Director:  profesor IIoonn  DDuummiittrraacchhee 

                  Profesor matematică DDaanniieellaa  BBaaddeeaa  
                        Profesor informatică MMiihhaaeellaa  GGaavvrriillooiiuu 

  

CCOOOORRDDOONNAATTOORR::    Profesor matematică DDaanniieellaa  BBaaddeeaa 

  
 CCoollaabboorraattoorrii:: prof. IIoonn  BBaaddeeaa  Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti                            

            prof. LLuummiinniiţţaa  CCoorrnneeccii SAM „Ing. Gh. Pănculescu” 
                                                                 Vălenii de Munte 

                               Prof. IIoonn  BBaanncciiuu Şcoala „Radu Stanian” Ploieşti 

IINNSSTTIITTUUŢŢIIII  IIMMPPLLIICCAATTEE::  
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

              Insp. Şc.General:  prof. Gheorghe Borovină 
              Insp. matematică:  prof. Felicia Georgescu 
              Insp. matematică:  prof. Sorin Bucur 

MMOOTTTTOO......  
„ Există şi matematici pure, şi matematici aplicate. În matematicile   pure, 

cercetătorul face "ccuumm  ttrreebbuuiiee,,  ccee  ppooaattee"; în matematicile aplicate, face "ccee  

ttrreebbuuiiee,,  ccuumm  ppooaattee"........””  

GGrriiggoorree  MMooiissiill  

AARRGGUUMMEENNTT::    
   În societatea contemporană succesul  are  la  bază oamenii care  ştiu  să 

comunice,  să  gândească  şi să raţioneze  eficient, să  dezvolte  problemele  de  viaţă,  
să  opereze   cu   date multiple, să  colaboreze  în  echipe  şi  să  demonstreze  o 
puternică motivare pentru ceea ce fac.  

   Pentru formarea competenţelor necesare străbaterii drumului spre cheia 
succesului trebuie să  creem elevilor noştri posibilitatea de a-şi manifesta iniţiativa  
în toate domeniile vieţii şcolare şi personale, să  le  permitem  alegerea  metodei  
potrivite, dintr-o diversitate de metode cunoscute, să-i îndrumăm pentru a putea să 
acţioneze la cele mai ridicate standarde. 

   Desfăşurăm anul acesta ediţia a II-a a simpozionlui, sperând să devină o 
tradiţie, din dorinţa de a spori motivaţia elevilor pentru învăţarea matematicii, de a 
le schimba acestora optica faţă de ,,viitorul  incert”, de a apropia teoria de practică 
şi de cotidian. 

   Departe de a fi o ştiinţă aridă şi formală, matematica este strâns legată de 
muzică, poezie, pictură, cultură în general, reprezentând fundamentul a tot ceea 
ce înseamnă viaţa din jurul nostru. Să arătăm  că matematica nu înseamnă 
“recitarea” de teoreme sau scrierea cu mâna tremurândă pe table a kilometri de 
formule ci un prilej de creativitate, imaginaţie şi descoperire.  
 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Gheorghe+%DEi%FEeica
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Numărul PHI 

 

EElleevv::  OOllaarriiuu  AAlleexxaannddrruu,,  ccllaassaa  aa    XX--aa  

CCoolleeggiiuull  NNaaţţiioonnaall  ””FFeerrddiinnaanndd  II””BBaaccăăuu  

PPrrooff..    UUrrssaacchhee  LLiilliiaannaa  
 

 

De-a lungul timpului, numărul PHI a fost  considerat de 

matematicieni drept “magic”, iar teologii au crezut că ascunde sensuri 

nedesluşite, legate într-o oarecare măsură de divinitate. Motivul pentru 

care se atribuie conotaţii divine acestui număr este faptul că nici la această dată nu s-a găsit legea 

naturală care să elucideze misterul din spatele acestei constanţe al unei simple valori numerice,  ce 

pesemne ne guvernează existenţa la scară planetară. 

Totuşi, ce reprezintă PHI? În aparenţă, un simplu număr iraţional, de valoare constantă 

1.618033988749895…, frecvent aproximat prin 1.618, care, în mod ciudat, este mai puţin cunoscut 

decât celelalte constante celebre ale matematicii, de ex.  pi (3.14…) şi logaritmicul e (2.178).  

 La o privire mai atentă, însă, raportului PHI i-au atribuit deseori calităţi “magice” sau 

“divine”, în mare parte datorită descoperirii mult prea frecvente a acestui număr în proporţiile lumii 

înconjurătoare. Elementul straniu în această ecuaţie îl reprezintă faptul că nici la ora aceasta nu 

există o explicaţie ştiinţifică asupra unei posibile legi universale şi naturale, ghidate de această 

mistică valoare.    

 PHI a stârnit de asemenea curiozitatea matematicienilor, iar “divina simetrie” descoperită de 

grecii antici la împărţirea unui simplu segment de dreapta şi-a lăsat direct amprenta în şirul lui 

Fibonacci, triunghiul lui Pascal, spirala logaritmică echiangulară, “perfecţiunea” pentagonului şi a 

numărului “magic” 5 şi multe alte serii interesante de numere sau formule curioase. 

Celebra proporţie se poate simplu obţine 

prin împărţirea unui segment de dreaptă A în 

două diviziuni B şi C, astfel încat 1 + C / B = B 

/ C : 

Notând deja B / C = Ф, ecuaţia devine 1 

+ 1/ Ф = Ф. Există o singură soluţie pozitivă, 

egală cu (1 + Radical(5)) / 2 = 1.618… Lungimea lui B este 1.618 din C, iar A este 1.618 din B. 

În secolul XII, Leonardo Fibonacci a descoperit o serie simplă, ce se dezvoltă pornind de la 

0 şi 1, succesiv urmate apoi de câte un număr ce reprezintă suma celor două imediat anterioare: 0, 1, 

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Conform regulii enunţate de formare, numerele din şirul lui 

Fibonacci se calculează astfel: 1 = 1 + 0, 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3… 

 Latura interesantă apare atunci când se observă spre ce tinde raportul dintre orice număr şi 

cel imediat anterior: 5 / 3 = 1.666, 8 / 5 = 1.60, iar după al 40-lea număr se ajunge la 

1.618033988749895… Deci limita spre infinit a acestei proporţii este însuşi numărul PHI! 

 Pentru a ilustra câteva exemple de cazuri în care întâlnim numărul PHI, consideraţi un 

dreptunghi ale cărui laturi B şi C păstrează proporţia PHI. Unind capetele opuse ale 

dreptunghiurilor interioare obţinute prin diviziuni în PHI din interiorul unui asemenea grid iniţial, 

obţinem o spirală logaritmică echiangulară: 
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  Lăsând exemplele la o parte, cum se măsoară în practică “proporţia divină“? Cu două 

instrumente de măsură ale proporţiei PHI, pe care le vom utiliza mai târziu în ilustrarea multiplelor 

cazuri concrete din jurul nostru: o riglă bidimensională şi un grid bidimensional.  

 Pe segmentul de dreaptă divizat anterior în B şi C, în raportul PHI, considerând C egal cu 

unitatea, diviziunea B va avea valoarea lui PHI, adica 1.618… Divizând din nou B în aceeaşi 

proporţie “divină”, şi tot aşa cu următorul segment unitar, obţinem diviziuni asemănătoare celor din 

figura: 

 

          Suprapunând una peste alta diviziunile obţinute, putem obţine o “riglă” colorată, de genul 

celei de mai jos: 

 

          E demonstrabil matematic ca lungimea fiecarui segment este 

egală cu lumgimea celor două segmente mai scurte imediat 

anterioare. Lungimile acestor diviziuni sunt deci proporţionale cu 

numerele şirului lui Fibonacci! 

De la unidimensional se poate trece simplu la bidimensional, 

divizând continuu laturile unui dreptunghi în altele mai mici, după 

raportul în PHI.  

Gridul obţinut poate arăta ca aici: 

 

NNN uuu mmmăăă rrr uuu lll    PPP HHH III    şşş iii    ccc ooo rrr ppp uuu lll    uuu mmm aaa nnn    

          În rândurile ce urmează voi prezenta succint multiplele situaţii prin care numărul PHI poate fi 

regăsit, în mod intrigant, în fizionomia corpului uman, indiferent de 

localizarea pe glob sau pe axa timpului.  În toate cazurile se manifestă 

“simetria divină”,  sau constanţa unei aceeaşi simple valori numerice.  

          Pentru a uşura efortul ilustrativ, proporţia va fi demonstrată fie 

prin asocierea cu o riglă divizată în raportul 1 la 1.618… (culorile 

diferite reflectă subdivizarea continuă a segmentului unitar), fie a unui 

grid divizat în dreptunghiuri interioare în acelaşi raport.  

          Privit din profil, majoritatea elementelor feţei sunt plasate la 

puncte de întretăiere după PHI.  
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          Gura şi nasul sunt plasate la distanţe proporţionale după PHI relativ la 

distanţa dintre ochi şi bărbie. Până şi dimensiunile dinţilor respectă proporţia 

divină. Mai mult decât atât, se pare că frumuseţea umană e cu atât mai apreciată 

şi persoana e cu atât mai puţin expusă la problemele de sănatate, cu cât tot mai 

multe elemente fizionomice sunt plasate după punctele de întretăiere în PHI! 

  

          Amplasarea majorităţii elementelor corpului uman e 

la întretăierea punctelor PHI pe axa înălţimii de la pământ în 

vârful capului. 

 

          Raportul dintre distanţa de la 

cot la încheietura palmei şi cea până 

la vârful degetului mijlociu (i.e. 

degetul cel mai lung!) este PHI! 

Raportul dintre distanţa de la vârful 

degetului mijlociu la umărul unui corp uman şi cea până la cot este tot 

PHI! 

 Un studiu arată că însăşi bătăile sistolice ale inimii umane s-ar 

petrece după o proporţie PHI! 

 

 

 

 

NNN uuu mmmăăă rrr uuu lll    PPP HHH III    şşş iii    eee lll eee mmm eee nnn ttt eee    nnn aaa ttt uuu rrr aaa lll eee    

 

          Amplasarea cercurilor ornamentale pe aripile fluturelui 

“cap de mort” se găsesc într-un 

mod remarcabil la întretăierea 

dreptunghiurilor divizate după 

acelaşi raport PHI. 

 

 

 

     

 

Raportul dintre numărul 

albinelor şi al bondarilor din orice colonie este PHI. De 

exemplu, la 1000 de albine găsiţi întotdeauna 618 bondari (1000 

/ 618 = 1.618) 

Amplasarea ochiului, aripii şi cozii delfinului respectă proporţia PHI! 

Fiecare parte fiziologică esenţială a unui peşte al acestei specii se găseşte la intersecţii ale 

grilei divizate în raporturi PHI. 
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NNN uuu mmmăăă rrr uuu lll    PPP HHH III --- ÎÎÎ nnn    aaa rrr tttăăă    şşş iii    ccc rrr eee aaa ţţţ iii eee    

          Celebra proporţie  a fost şi este de secole folosită de artişti, compozitori, muzicieni, arhitecţi 

şi alte persoane implicate în procesul creaţiei. Unii găsesc 

în ea exprimarea perfecţiunii, alţii a creaţiei divine. Alţii 

au observat că frumuseţea expresiei umane, a mediului, a 

sunetelor, capătă desăvârşire urmând simetria şi raportul 

“magic”. 

         Spre exemplu, grecii, descoperitori ai divizării 

segmentului de dreaptă în raportul după PHI, au utilizat 

constanta şi la clădirea Panteonului. De asemenea, legat de 

civilizaţia egipteană, s-a descoperit că raportul dintre mediana laterală a unei piramide şi distanţa de 

la punctul de cădere al medianei pe bază la centrul piramidei este egal 

cu PHI.  

       Păstrarea deliberată a proporţiilor PHI la catedrala Notre Dame 

de Paris. 

          “Cina cea de taină” 

şi simetriile sale divine. 

Leonardo Da Vinci a fost 

unul din artiştii la care s-

au identificat cele mai 

multe forme de utilizare 

ale raporturilor PHI. 

Cartea lui Dan Brown, 

“Codul lui Da Vinci”, 

menţionează numeroase alte locuri în care PHI se regăsește în operele 

celebre ale renascentistului. 

          Celebrele viori Stradivarius sunt făcute 

respectând proporţiile PHI la întretăierea fiecărui nou 

element sau a formelor. Frecvenţele muzicale şi gamele 

sunt bazate pe rapoarte ale numerelor Fibonacci. 

   

   

   

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::    

 

Mario Livio -„Secţiunea de aur. Povestea lui phi, cel mai uimitor număr”,Editura Humanitas, 2005  

Tudor Diaconu – „Scrierea secretă”, Editura Miracol, 2007 

www.scribd.com 

www.wikipedia.org 

Galerie: Cristi Scutaru 

http://www.scribd.com/
http://www.wikipedia.org/
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TEOREMA LUI DESARGUES 

AAuuttoorrii::  AAlleexxaannddrraa  FFiieerraarruu  &&  EElleennaa  OOlltteeaannuu    ccllaassaa  aa  VVIIIIII--aa    
ccooaallaa  ::„„RRaarree   VVoodd ””  PPllooiiee ttii    

PPrrooffeessoorr  îînnddrruumm ttoorr::  DDaanniieellaa  BBaaddeeaa  
 

         GGG ééé rrr aaa rrr ddd       DDD eee sss aaa rrr ggg uuu eee sss    

               Se tiu  destul de pu ine detalii în ceea ce prive te via a personal  a 
lui Desargues. Este cunoscut  faptul c  familia sa era una cu o situa ie 
financiar   extrem de bun  timp de câteva genera ii,av nd prezen i judec tori 
i avoca i la Parlamentul din Paris i cel din Lyon.     

   Astfel este de la sine în eles c  Gérard a avut oportunitatea de a 
dobândi o educa ie bun ,de a se bucura de toate resursele necesare i mai ales 
de tot sprijinul familiei sale. Printre preocuparile sale s- au num rat i 

proiectarea unor 
sc ri in form  de spiral , o nou  form  ingenioas  de pomp , dar cel 
mai mare  
       1591- 1661        interes la avut pentru geometrie.  Desargues a 
lucrat ca arhitect din anul 1645,el a proiectat o serie de cl diri 
publice,dar i private în Paris i Lyon.Tot în aceast  perioad  el a 
lucrat  i ca inginer ,concepând un sistem de “ridicare” a apei care a 
fost instalat i utilizat cu succes în apropiere de Paris. 
 Operele sale,construc iile sale i proiec iile sale au fost 
descoperite i publicate in anul 1864.Urmând a fi colec ioanate în  
“L'oeuvre mathématique de Desargues.” 
Printre numeroasele preocup ri ale matematicianului i fizicianului 
Desargues,s-a reg sit i pl cerea de a scrie.Acesta a scris o carte 
despre nota iile muzicale,un ghid despre construirea cadranelor 
solare ,iar una dintre cele mai importante lucr ri ale sale prezint  o 
teorie a conului care dup  parerea acestuia era cel mai des utilizat  in 

artizanat. 
În secolul 17 Desargues a abordat geometria- 

studiind  figurile pe proiec iile sale- i a fost apreciat  
de c tre mari matematicieni precum Blaise Pascal i 
Gottfried Willhelm Leibniz.Modul algebric al lui 
Descartes de tratare a problemelor geometrice a venit 

 domine modul de rezolvare a problemelor,iar În 
anul 1882 Jean-Victor Poncelet a atras aten ia asupra 
faptului c  în dezvoltarea geometriei proiective a fost  
pecedat,de i nu inspirat prin Desargues în anumite 
aspecte. 

 Declara ia lui Poncelet a adus asfel un plus de 
importan a realiz rilor lui Desargues,intrând în 
aten ia presei i publicându-se astfel un manuscris 

redactat de Philippe de la Hire care cuprindea toate 
desenele i teoriile lui Desarguesideile lui Desargues au fost uitate.  
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Iat   teorema lui Desargues: 

Din punctul V pornesc trei semidrepte a,b,c necoplanare toate trei.Pe semidreapta a luam 
punctele A,A’,pe semidreapta b luam punctele B,B’,iar pe semidreapta c luam C,C’,astfel incat 
laturile triunghiurilor ABC si A’B’C’ sa nu fie respectiv paralele.Atunci dreptele AB si A’B’,BC si 
B’C’,CA si C’A’ se intalnesc in trei puncte coliniare. 

DDD eee mmm ooo nnn sss ttt rrr aaa ttt iii eee :::    

   Vom arat mai intai,ca dreptele  AC cu A’C’,AB cu A’B’si BC cu B’C’ se intalnesc si apoi ca 
punctele lor se intalnesc  si apoi ca punctele lor de intersectie sunt coliniare.Intr-adevar punctele 
A,A’,C,C’ sunt  coplanare  (A si A’ sunt situate pe dreapta a,iar C si C’ sunt situate pe dreapta c ; 
dreptele a si c sunt concurente deci sunt coplanare). 
   Din ipoteza,dreptele AC si A’C’ nu 
sunt paralele,deci,fiind coplanare,se 
intalnesc.Fie N punctul lor de intersectie. 
   La fel AB si A’B’ se intalnesc in 
P,BC si B’C’ in M.Dar punctele M,N,P 
situate pe dreptele BC,CA,AB,apartin 
planului triunghiului ABC;aceleasi puncte 
situate pe dreptele B’C’,C’A’,A’B’ apartin 
si planului triunghiului A’B’C’.Deci sunt 
situate pe dreapta de intersectie a 
planelor,rezulta ca M,N,P sunt coliniare. 
Observatii. 
 1.Daca doua din laturile 
triunghiurilor,de exemplu AC si A’C’ sunt 
paralele si restul enuntului  ramane 
acelasi,se dovedeste usor ca dreptele MP,A’C’ 
si AC sunt paralele. 
 2.Daca AC || A’C’,BC || B’C’ atunci si AB || A’B’ si planul triunghiului ABC este paralel cu 
cel al triunghiului A’B’C’. 

Daca vom conveni sa spunem ca doua drepte paralele au un punct comun la infinit si ca 
doua plane paralele au o dreapta comuna la infinit,in enuntul teoremei lui Desargues nu mai este 
nevoie de specificat ca laturile triunghiurilor ABC si A’B’C’ nu sunt respective paralele.Enuntul se 
simplifica,in schimb sensul sau capata un plus de incarcatura,prin generalizare. 

   PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    rrr eee zzz ooo lll vvv aaa ttt aaa ...    
Ne-am deprins,pana acum, sa folosim uneori 
geometria in plan pentru a rezolva problem 
sau parti din problem de geometrie in 
spatiu.”Metoda proiectiei” ne da 
posibilitatea sa facem si drumul invers; sa 
rezolvam problem de geometrie plana cu 
ajutorul geomtriei in spatiu.Teorema luui 
Desargues este un exemplu classic in 
aceasta privinta. 
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Se dau trei drepte in plan(de data aceasta)a,b,c concurente in V.Doua triunghiuri ABC si A’B’C’ au 
varfurile respective pe aceste drepte si nu au laturile corespunzatoare paralele.Sa dovedim atunci ca 
acestea se intalnesc in trei puncte coliniare M,N,P. 
Fie  planul dreptelor a,b,c si  un alt plan (   ),care trece prin V si printr-o dreapta a’(V  a’)ce 
se proiecteaza in   dupa dreapta a.Fie  A   a’,punctuL care se proiecteaza in A pe   si A ’ 

a’,punctul care se proiecteaza in A’ pe .  

 

Laturile triunghuirilor A BC si  A ’B’C’,care indeplinesc conditiile teoremei lui Desargues in 
spatiu,se intersecteaza in trei puncte coliniare M ,N ,P  care se vor proiecta in M,N,P, pe planul 

.Dar,proiectia unei drepte fiind tot o dreapta, rezulta ca si M,N,P sunt coliniare.Veti obiecta ca 
proiectia unei drepte poate fii si un punct,dar aceasta se intampla cand dreapta este perpendiculara 
pe plan.In cazul nostru  M ,N , este intersectia planelor A BC si   A ’BC,care ar trebui atunci sa fie 
perpendiculare si ele pe   (deoarece contin o dreapta perpendiculara pe ).Dar atunci n-am mai 
avea in  un “triunghi” ABC, ci trei puncte pe un segment A,B,C. 
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Lumea simetriei 

DDuummiittrruu  AAnnddrreeii  DDaanniieell  

CCllaassaa  aa  VVII  --aa  AA  

CC..NN..  ””JJeeaann  MMoonnnneett””  PPllooiieeşşttii  

PPrrooff..ccoooorrdd..  MMiilliittaarruu  CCllaauuddiiuu  GGaabbrriieell  
 

“““NNN iii mmm iii ccc    nnn uuu    sss eee    ppp iii eee rrr ddd eee ,,,    nnn iii mmm iii ccc    nnn uuu    sss eee    ccc âââ șșș ttt iii gggăăă ,,,    ttt ooo ttt uuu lll    sss eee    ttt rrr aaa nnn sss fff ooo rrr mmmăăă ”””    

LLL aaa vvv ooo iii sss iii eee rrr       

Simetrie, s.f. 1. Spec. Proprietate a două puncte aparținānd aceleiași figuri geometrice sau la două 

figuri diferite de a fi așezate la aceeași distanță de un plan, de o dreaptă sau de un punct; proprietate 

corespunzătoare a două figuri geometrice; proprietate a două figuri geometrice de a se suprapune 

exact. – Din lat. symmetria, fr. symétrie. 

2. Proprietate a unui ansamblu spațial de a fi alcătuit din elemente reciproc corespondente și de a 

prezenta, pe această bază, anumite regularități; proporționalitate, concordanță, armonie īntre părțile 

unui tot, īntre elementele unui ansamblu etc.; distribuție egală, regulată, armonioasă a părților unui 

tot, a elementelor unui ansamblu; corespondență exactă (ca formă, poziție etc.) īntre părțile (opuse 

ale) unui tot. 

 a)Cele mai simple simetrii sunt cele raportate la un punct, la o dreaptă sau la un plan :   

 

A - - - - - - ◦ - - - - - - B simetria fata de un punct 

                                      M 

            d 

 

 

 

A - - - - - - -◦- - - - - - - B  simetria fata de o axa ;  

                    M 

A - - - - - - - ◦ - - - - - - -B  

                                   M      simetria fata de un 

plan 

 

 

 

b) Figurile geometrice simple prezintă numeroase simetrii: 

 

 

 

 

 

 

 
Simetriile s-au născut în mod formal pe teritoriul geometriei, iar pe această cale au pătruns 

în ştiinţă. Întâlnim noţiunea de simetrie, în diverse domenii: în aritmetică de exemplu relaţia de 

egalitate este simetrică ; in fizică, modelele idealizate prin care se încearcă  descrierea sistemelor  

fizice reale au de obicei rolul  de a utiliza virtuţiile matematice ale cât mai multor simetrii. În 

momentul de faţă, conceptul de simetrie este atât de înrădăcinat în chiar esenţa fizicii, încât de 
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multe ori utilizăm consecinţele unor proprietăţi de simetrie ale sistemelor fără a ne da seama 

explicit de acest lucru. 

In logică simetria este proprietatea unei relaţii intre doi termeni, caracterizată prin aceea 

că,daca relatia este valabila de la primul la al doilea termen,ea este valabila si de la al doilea la 

primul     

Ansamblurile cu simetrie mai complexă se obţin repetând periodic elemente de simetrie 

simplă,fie prin rotaţii în jurul unui punct sau al unei axe, fie prin translaţie după anumite direcţii,fie 

prin cumularea celor două operaţii.Un obiect este simetric atunci când toate punctele sale sunt,două 

câte două simetrice faţă de centru, axa sau planul de simetrie.  

Simetria se intalneste atât in lumea minerală – exemplu simetria cristalelor,cât şi în lumea 

vegetală şi animală – simetria frunzelor şi a florilor simetria externă a tuturor vieţuitoarelor. Natura 

e caracterizată de frumusețea exprimată prin simetrii. Fără să ne dăm seama, simetriile care ni se 

par banale în existența noastră cotidiană controlează Universul încă de la începuturi.  

Simetria constituie o problemă importantă în arhitectură,deoarece conferă ansamblurilor un 

caracter echilibrat si armonios. 

Deci, simetriile fac parte din viaţa noastră, din lumea în care trăim. Există ceva în fiinţa 

umană care ne face să preferăm imaginile simetrice. Obiectele pe care le construim au de cele mai 

multe ori forme regulate, iar cele câteva neregulate sunt de obicei rezultatul unei dorinţe explicite de 

a nu respecta simetria.  

Întâlnim tot timpul imagini care ne impresionează, dar ne-am întrebat care este motivul ? 

Am admirat uneori primul fulg de nea , o gărgăriţă într-o zi de primăvară, poate o floare sau 

un apus de soare de pe malul unui lac. 

 

Pornind de la ceea ce înseamnă simetrie şi de la bucuria de a călători am ales câteva locaţii 

despre a căror frumuseţe s-a scris mult. 

Nu departe de oraşul nostru, la Câmpina prima imagine a simetriei : Casa cu Grifoni, sediul 

Primăriei Câmpina. A fost 

construita în anii 1901-1902 de 

Gheorghe Stefanescu, originar din 

Câmpina. Cladirea, construita 

pentru familia sa, a fost prima 

iluminată electric din Câmpina, 

având la subsol un grup electrogen 

adus din Germania. Dupa primul 

razboi mondial, Gheorghe 

Stefanescu îşi lichideaza afacerile 

si, fiind un om generos, doneaza 

Casa cu Grifoni pentru a functiona 

în ea "Scoala de Maistri Sondori si Rafinori", prima de acest gen din lume, înfiintata în 1904 la 

Câmpina si purtând numele cunoscutului inginer de petrol C.Alimănisteanu. Din anul 2002 cladirea 

a intrat în patrimoniul Primariei Câmpina si din anul 2004 în aceasta cladire se desfasoara 

activitatea Primariei Câmpina. 

Alhambra din Granada este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură 

islamică.Simetria perfectă te întampină încă de la intrarea in Palat. Numele său vine din arabă, unde 
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Qalat al Hamra care înseamnă literalmente 

"castelul roşu". Alhambra isi are originile odată cu 

intrarea la 1238 în Granada a primului suveran 

nasrid, Muhammed ben Nazar. Fiul său 

Muhammed al II-lea o va fortifica. Stilul nasrid 

atinge apogeul în secolul XIV, în timpul regilor 

Youssouf I şi Muhammed al V-lea care ridică cele 

mai prestigioase părţi ale edificiului, între 1333 şi 

1354. În ciuda dorinţei Regilor Catolici de a şterge 

urmele Islamului din teritoriile recucerite de către 

creştini după căderea Granadei în 1492, palatul 

maur era atât de frumos încât nu a putut fi distrus şi 

a rămas în folosinţă ca palat regal al acestora. 

Se poate vorbi mai degrabă de o artă a 

decoraţiunii decât de una arhitectonică. Exteriorul 

este sobru, în timp ce decorul interior este 

fascinant, bazat pe trei componente ale artei arabe 

clasice: caligrafia, decorarea florală stilizată, şi motive geometrice. 

Taj Mahal monument al dragostei trainice a fost construit de al cincilea împărat mogul, 

Shah Jahan, în memoria celei de-a doua soţii Mumtaz Mahal, prinţesa persană musulmană 

Construcţia Taj Mahal-ului a demarat în 1631 şi a durat 22 de ani. Se spune că 20 de mii de oameni 

ar fi fost trimişi să muncească aici. 

Materialele erau aduse din întreaga 

Indie şi din alte zone ale Asiei cu 

ajutorul unei "flote" ce numără 

1000 de elefanţi. Proiectat de 

arhitectul iranian Ustad Isa, Taj 

Mahal-ul a devenit "simbolul 

dragostei eterne". Clădirea "răsare" 

din peisajul roscat, aşezată fiind pe 

o terasă de marmură albă care pune 

în evidenţă uriaşul dom şi cele 

patru minarete. Ansamblul închide 

în interior o grădină deosebit de 

frumoasă cu fântâni arteziene iar 

aleea principală, care porneşte de la 

intrarea impozantă, este străjuită de 

arbori ornamentali. 

Complexul mai cuprinde în afară de palatul propriu zis şi o moschee. Aparent s-ar putea 

spune că sunt de fapt două moschei, însă una dintre clădiri este construită doar pentru simetrie, 

întregul complex fiind construit simetric. Înăuntrul domului se află sicriul împărătesei încrustat cu 

pietre preţioase. Atât de strălucitoare sunt interioarele incât au fost descrise ca fiind "proiectate de 

uriaşi şi finisate de bijutieri". Singurul obiect asimetric din interiorul domului este sicriul 

împăratului care a fost construit alături de cel a reginei, 35 de ani mai târziu. Aceeaşi marmură este 

întâlnita şi in camera mortuară, care prezintă sculpturi cu modele florale. Cu toate că este un 

mormânt, este adevărat - deosebit, pluteşte între cer şi pământ cu formele lui simetrice perfecte şi cu 

grădinile din jur reflectându-se în oglinda lacului împrejmuitor Ca o bijuterie străluceşte Taj-ul în 

lumina lunii, captată de nenumăratele pietre preţioase încrustate în marmură. La răsărit întreg 

ansamblul pare roz, iar seara alb-galbui. 
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Pentru a respecta princiipiile unei 

gradini in stil baroc, Grădinile de la 

Schonbrunn exprimă din plin statutul 

impăratului si au fost amenajate in stransă 

legatură cu arhitectura palatului, fiind, intr-

un fel, o continuare a decoraţiunilor 

somptuoase din interior. Axul central al 

palatului formeaza linia centrala a 

grădinilor, iar simetria acestora a fost 

determinată de aleile ortogonale si 

diagonale.   

Priveliştea care se arată vizitatorilor in partea din spate a palatului cuprinde zona cu straturi de flori 

amplasate simetric. Straturile sunt formale si delimitate cu pietris colorat arangat in modele foarte 

delicate. 

Gradina Mare de la Palatul Het Loo este o gradină construită in stil baroc, cu un decor 

bogat, realizat de William III de Orange si Mary II Stuart. 

Turistii străini au denumit această gradina "Versailles de Olanda", datorită aspectului său axial, cu 

făntani, flori si statui. Palatul regal Het Loo este situat in apropierea orasului Apeldoorn, Olanda 

intr-un peisaj de vis. 

 Simetria în geologie este rară şi acolo unde 

apare, stârneşte uimire. La Giant’s Causeway – în 

traducere Digul Uriaşului – natura şi-a demonstrat 

din plin geniul matematic, cizelând zeci de mii de 

coloane din piatră cu multifaţete, strânse laolaltă 

aidoma unui genunchi gigantic de creioane 

hexagonale. De la distanţă, zona pare doar o parte 

oarecare a fermecătorului ţărm din comitatul Antrim, 

dar brusc privirile sunt atrase de un promontoriu 

ciudat; pornind de la baza falezei, coboară lin în 

mare, ca un topogan uriaş. Pentru o clipă nu ştii ce să crezi: parcă ar fi peisajul creat de grafica pe 

computer pentru un joc video. Şi totuşi această bizarerie geologică datează de circa 60 de milioane 

de ani.Europa şi America de Nord, pe atunci unite, au început să se depărteze, împinse de Oceanul 

Atlantic, care s-a lărgit treptat pornind de la o falie vulcanică submarină. Islanda cu numeroşii săi 

vulcani activi, se află astazi pe chiar această falie. Pânzele de lavă din Irlanda şi Scoţia s-au format 

de aici, atunci când cele două continente şi-au început lenta deplasare. Pe măsură ce s-a revarsat în 

comitatul Antrim, lava a dat naştere celui mai întins platou de acest tip din Europa. Conţinutul în 

bazalt al materiei topite a fost pe alocuri neobişnuit de mare şi, solidificându-se, s-a contractat, dar 

forţele de contracţie  au fost atât de egal distribuite, încât lava s-a crăpat cu o precizie geometrică. 

Acelaşi proces are loc atunci când stratul gros de noroi de pe fundul unei bălţi secate se usucă la 

soare. Pe Giant’s Causeway coloanele de bazalt măsoară în medie aproape 460 mm în diametru, iar 

înălţimea lor variază între 1 şi 2 m. Digul are lăţimea maximă de 180 m, pătrunde pe 150 m în mare 

şi este format din circa 40 000 de coloane. 

Probabil că la baza universului stau două elemente fundamentale de tip plus - minus, ceea ce 

conferă o simetrie perfectă, fie ea definită prin opoziţie. 

Aşa cum am văzut din matematică, care în paranteză fie spus, stă la baza fiecărui lucru din 

univers, soluţiile corecte ale problemelor sunt simple şi frumoase. 

 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee    

Descoperiţi minunile lumii - Reader’s Digest 

Dicţionarul Enciclopedic 

google.ro - imagini 
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ŞIRUL FIBONACCI. PHI, NUMĂRUL DE AUR 

GGhheeoorrgghhii  PPaauullaa  

LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  „„SSffiinnţţiiii  KKiirriill  şşii  MMeettooddiiii””  

DDuuddeeşşttiiii  VVeecchhii  

PPrrooff..  BBoobbooiicciioovv  AAddrriiaannaa  

 

Fibonacci(1175-1240) a fost unul dintre cei mai mari 

matematicieni ai evului mediu. S-a născut in Italia, in oraşul Pisa, 

faimos pentru turnul său inclinat, care parcă stă să cadă. Tatăl său, 

Bonacci Pisano, a fost ofiţer vamal in oraşul Bougie din Africa de 

Nord, astfel că Fibonacci a crescut in mijlocul civilizaţiei nord -

africane.A cunoscut astfel mulţi negustori arabi şi indieni 

(deoarece a făcut multe călătorii pe coastele Mediteranei) de unde 

a deprins ştinţa lor aritmetica, precum şi scrierea cifrelor arabe. 

      Povestea numerelor apare in Italia in 1202, o dată cu apariţia 

cărţii Liber Abaci, scrisă de Leonardo Pisano, pe atunci in varstă 

de 27 de ani. Cartea, are 15 capitole, şi sunt scrise in intregime de 

mână, tiparul apărand 300 de ani mai tarziu. În acest timp, 

Fibonacci a invăţat secretele sistemului de numere indo-arab, pe 

care arabii l-au introdus în Vest în timpul cruciadelor. Cartea a 

atras numeroşi adepţi in randul matematicienilor din Italia, precum şi din restul Europei. Liber 

Abaci, a dezvăluit oamenilor o cu totul altă lume, unde numerele au înlocuit literele. Fibonacci 

incepe cartea cu noţiuni despre identificarea numerelor, de la unităţi la cifra zecilor, a sutelor, a 

miilor etc. In ultimile capitole găsim calcule cu numere întregi şi fracţii, regulile proporţiilor, 

extrageri de rădăcini pătrate şi de ordin superior, apoi se prezintă soluţiile ecuaţiilor liniare şi 

pătratice Liber Abaci era plină cu exemple practice:calcule de contabilitate financiară, calculul 

profitului, schimbul de bani, conversia greutăţilor, calculul imprumutului cu dobândă (interzis in 

acel timp in diverse locuri ale lumii).  

Deşi era cunoscut in anul 1000, şi deşi Liber Abaci a explicat avantajele, sistemul de 

numărare, indo-arab, nu a prins la scară mare pană 

aproape in 1500 e.n. Motivele au fost, în mare parte 

două. Primul ţine de inerţia umană şi rezistenţa la 

schimbare a omului, pentru că învăţarea unui sistem 

radical nou cere timp şi de faptul că biserica catolică 

din acea perioadă considera cifrele arabe de origine 

păgână. Al doilea motiv este de natură practică, 

deoarece era mult mai uşor să se comită fraude.Era 

tentantă schimbarea lui 0 in 6 sau 9, iar 1 putea fi uşor 

inlocuit cu 4, 6, 7, sau 9 (de atunci europenii scriu 7 cu 

codiţă!). Deşi noile numere au apărut in Italia, Florenţa a emis un edict in 1229 prin care interzicea 

bancherilor folosirea simbolurilor “infidele”.Ca rezultat, mulţi dintre cei care voiau să înveţe noul 

sistem se deghizau in musulmani.  
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      Şirul lui Fibonacci este o secvenţă de numere în care fiecare număr se obţine din suma 

precedentelor două din şir. Astfel, primele zece numere ale şirului lui Fibonacci sunt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21, 34, 55. 

Şirul Fibonacci în matematică, se referă la explicaţiile metafizice ale codurilor din universul nostru. 

 

   

NNN uuu mmm eee rrr eee lll eee    FFF iii bbb ooo nnn aaa ccc ccc iii    îîî nnn    nnn aaa ttt uuu rrrăăă ...       

S-a avansat ideea că toate acestea pot fi în parte înţelese ca expresie  a unor constrângeri algebrice 

specifice sistemelor libere. Se spune deseori că aranjamentele florale asemănătoare florii soarelui au  

55 de spirale într-o direcţie şi 89 în cealaltă (55 şi 89 sunt numere adiacente din şirul Fibonacci), 

lucru valabil pentru inflorescenţele din stratul exterior şi care sunt cele mai vizibile.  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, numărul de petale al multor flori face parte din secvenţă.  

De exemplu crinii şi irişii au 3 petale, pintenul cocoşului are 5, nemţişorii au 8 petale, gălbenelele 

au 13, ochiul boului poate avea 21, în timp ce margaretele pot avea 34, 55 sau chiar 89 de petale. 

 

   

DDD rrr eee ppp ttt uuu nnn ggg hhh iii uuu rrr iii    şşş iii    sss ppp iii rrr aaa lll eee    FFF iii bbb ooo nnn aaa ccc ccc iii ...    

 

Pornind de la două mici pătrate alăturate, cu laturile egale cu unitatea 1, se poate desena 

deasupra lor un altul cu latura 2 (=1+1). In continuare se poate alipi un alt pătrat 

cu latura 3, iar dedesubt unul cu latura 5, ş.a.m.d. Se obţine astfel o dispunere a 

numerelor Fibonacci într-un set de pătrate şi dreptunghiuri, acestea din urmă 

având ca lungime a laturilor două numere Fibonacii consecutive. De fapt avem 

de a face cu dreptunghiuri de aur, raportul laturilor acestora fiind egal cu 

numărul phi. 
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În continuare, în fiecare pătrat se poate desena un sfert de cerc, dar astfel încât să se asigure 

continuitatea liniei, obţinându-se un fel de spirală, care reprezintă o bună aproximaţie a celor 

întâlnite în natură, în lumea vie (cochiliile melcilor, ale scoicilor, aranjamentul seminţelor sau al 

inflorescenţelor plantelor). 

 

FFF iii bbb ooo nnn aaa ccc ccc iii    şşş iii    ccc ooo rrr ppp uuu lll    uuu mmm aaa nnn ...    

          Coincidenţă sau nu, aspectul este interesant, cu atât mai mult cu cât 

dacă măsurăm lungimea 

oaselor degetelor, se pare că 

raportul dintre osul cel mai 

lung şi cel din mijloc, ca şi 

raportul dintre osul mijlociu şi 

cel mai scurt din vârf 

reprezintă proporţia de aur phi. 

In medie, dimensiunile 

falangelor sunt: 2 cm, 3 cm, 5 

cm, iar în continuare osul palmei are circa 8 cm (2, 3, 5, 8 sunt numere 

din secvenţa Fibonacci).                   

 

NNN uuu mmm eee rrr eee lll eee    FFF iii bbb ooo nnn aaa ccc ccc iii    şşş iii    ppp rrr ooo ppp ooo rrr ţţţ iii aaa    

ddd iii vvv iii nnnăăă ...       

            

Proporţia 

divină a 

condus la 

construirea 

Dreptunghiului de aur, în care raportul laturilor este egal cu 

numărul de aur. Acest tip de dreptunghi este considerat ca fiind 

deosebit de estetic şi ca urmare a fost şi este intens utilizat în 

arhitectură şi artă. 
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              In ultimul timp s-a încercat o extindere a seriei numerelor de 

aur în spaţiul cu trei şi chiar mai multe dimensiuni. Astfel, din punct 

de vedere tridimensional se poate vorbi de volumul de aur, care 

defineşte un paralelipiped în care raportul dintre lungime şi înălţime 

este egal cu raportul dintre înălţime şi lăţime, acest raport  , numindu-

se numărul de aur 3D. 

 

Această spirală poate fi regăsită în multe aspecte ale omului, ale 

naturii, ale Cosmosului. 

 

 
Spirala logaritmică a unei cochilii de melc. Spirala logaritmică vizibilă în forma urechii umane. Ea 

se întâlneşte şi în interiorul aparatului auditiv. 

Din nou despre raportul de aur 

 
 O paralelă cu baza de la mijlocul unei laturi într-un triunghi echilateral înscris într-un cerc 

generează proporţia de aur. 

 Pătratul maxim înscris într-un semicerc generează proporţia de aur. 

 Intersecţia diagonalelor unui pentagon generează proporţia de aur. 

 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee    

www.wikipedia.org 

http://coldlightofmorning.wordpress.com 

www.didactic.ro 

http://www.wikipedia.org/
http://coldlightofmorning.wordpress.com/
http://www.didactic.ro/


 

 

 
21 

MATEMATICA  

ŞTIINŢĂ ŞI LIMBĂ UNIVERSALĂ 

  

  

EElleevv::  AAppoossttooll  AAmmaalliiaa  ccllaassaa  aa  IIXX--aa  

  LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc..  TTaattaa  OOaanncceeaa  

PPrrooff..  ÎÎnnddrruummăăttoorr::  MMuussttăăţţii  LLiilliiaannaa  GGaabbrriieellaa  
 

               

Matematica ...reprezintă atât de multe pentru această lume, dar reprezintă  atât de 

multe  pe care  această lume nu le vede , nu le înţelege sau nu le poate cuprinde . 

              Pentru unii matematica reprezintă un important mijloc de dezvoltare economică, 

pentru alţii, o ştiinţă complicată cu care nu se poate deprinde oricine .Pentru unii devine 

chiar o pasiune prin satisfacţia de a descoperi mereu ceva nou, pe când pentru alţii 

înseamnă doar un prilej de a avea note mai mici în catalog. 

               De fapt, matematica este o reprezentare mult mai amplă şi mai amănunţită a 

cifrei . Importanţa ei este mult mai mare decât crede lumea.Poate nu toti ştiu teorema 

sinusului, dar toţi ştiu că unu plus unu fac doi şi de cele mai multe ori, asta aduce un folos 

mai mare decât orice teoremă sau formulă complicată. 

               Matematica nu este numai un domeniu ,ci şi un element al multor altor domenii, 

fără de care ar fi mult mai greu chiar şi pentru cei cărora nu le place matematica.De 

aceea, ei nu ştiu cât de vast este universul cifrei :Geografia  spune că temperatura scade 

cu şase grade Celsius la fiecare 1000 m înălţime , Istoria spune că înaintea erei noastre , 

lumea a existat alte milioane de ani , Biologia condiţionează  ca în fiecare celulă a corpului 

omenesc să fie prezenţi strict 46 cromozomi, Muzica a descoperit că pe numai opt note 

muzicale se pot construi sute de game şi Literatura ne spune că Albă ca Zăpada  a avut 

nu mai mult  şi nici mai puţin de şapte pitici.Cât despre fizică ,informatică şi chimie , se ştie 

cu certitudine care este baza lor şi de la ce au pornit.Deci matematica este regina 

ştiinţelor. 

 Pe lângă faptul că a participat la construirea acestor domenii , matematica a 

devenit cu timpul , o limbă  universală. Fie că te duci în Japonia sau în America , dacă nu 

ştii limba ,ştii sigur că π este egal tot cu 3,14 ( cu aproximare prin lipsă cu o sutime, 

bineînţeles). 

               Faptul că la un moment dat clasica materie se bifurcă în două categorii total 

diferite (algebra  şi geometria  ) ,oferă  noi satisfacţii ale cunoaşterii şi ,totodată , 

curiozitatea „avansează în grad”.Atunci descoperi cele două drepte paralele :dintre 

acestea , algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a 
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aspectelor cantitative ale lumii, te învaţă să încerci mereu să găseşti o rezolvare la o 

situaţie ce-ţi stă înainte , oricât de monstruoasă ar fi  şi cât de groaznic te-ar speria .Aici 

descoperi că dacă încerci , mereu vei găsi un rezultat .Poate acesta nu este întotdeauna 

bun , dar data viitoare vei încerca din nou , în speranţa că ,  ştiind unde ai greşit , vei reuşi. 

              Cealaltă dreaptă, geometria, te învaţă să priveşti o situaţie din toate părţile  şi să 

o întorci pe toate feţele, până îi găseşti şi un aspect favorabil. Avantajul este că, dacă nu 

are nici o parte bună, o poţi transforma  din piramidă triunghiulară într-una patrulateră, iar 

dacă nu ajung nici cinci feţe  o poţi transforma în cub, şi tot aşa până lucrurile încep să fie 

de partea ta. 

              După ce ai început să pătrunzi , să cunoşti şi să stăpâneşti ambele paralele , 

observi că ajungi  în punctul lor de intersecţie , punctul în care poţi sfida definiţia 

paralelelor – punctul care nu se mai notează cu o literă mare din alfabetul latin , ci se 

numeşte Trigonometrie .Acum după ce la început era o singură matematică , separându-

se în două drepte acestea devin paralele, iar printr-un mod atât de armonios , ele se unesc 

din nou , lăsând lumii matematica spre a fi studiată mai departe , în toată splendoarea ei . 

              Pentru cei pasionţi însă, segmentarea  ei  în nişte etape nu este suficientă pentru 

a o putea descrie .Ei ştiu că niciodată nu va putea fi conceput un grafic atît de amplu încât 

să cuprindă toate rezultatele care schimbă lumea . 

              Pentru unii matematica înseamnă formule şi teoreme de memorat , dar după ce o 

afli cu adevărat , vezi că acestea nu trebuie memorate , ci trebuie gândite .Cifrele 

reprezintă doar o poartă spre o altă lume , o lume fantastică unde , dacă vrei să poţi 

avansa , nu o faci cu picioarele ci cu mintea .Sunt categorii de oameni care îi cred pe 

iubitorii de matematică –cum s-ar  zice acum –tocilari , dar nu ştiu ce greşeală fac.Numai 

un artist poate vedea matematica ca pe o artă , ceea ce şi este.Dar pentru a o vedea ca 

pe o artă , trebuie să ştii din ce unghi să o priveşti :dacă unghiul are 90 de grade ai toate 

şansele să stăpâneşti lumea cifrelor . 
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   MATEMATICA-PORTAL SPRE INTELIGENŢĂ 

  

SSTTAAIICCUU  RRUUXXAANNDDRRAA  &&  IIOONNEESSCCUU  AANNDDRREEEEAA  

LLIICCEEUULL  TTEEOORREETTIICC  MMUURRFFAATTLLAARR  

PPRROOFF..  CCRRAANNGGAA  CCLLEEOOPPAATTRRAA  
 

  Matematica este în general definită ca știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de 

structură, de schimbare și de spațiu. În sens modern, matematica este investigarea structurilor 

abstracte definite în mod axiomatic folosind logica formală. 

Structurile anume investigate de matematică își au deseori rădăcinile în științele naturale, cel 

mai ades în fizică. 

 Matematica definește și investighează și structuri și teorii proprii, în special pentru a sintetiza 

și unifica multiple câmpuri matematice sub o teorie unică, o metodă ce facilitează în general metode 

generice de calcul.  

Ocazional, matematicienii studiază unele domenii ale 

matematicii strict pentru interesul abstract exercitat de acestea, 

ceea ce le transformă într-o abordare mai degrabă legată de 

artă decât de știință. 

 

Din punct de vedere istoric, ramurile majore ale 

matematicii au derivat din necesitatea de a face calcule 

comerciale, de a măsura terenuri și de a predetermina 

evenimente astronomice cu scopuri agriculturale.  

Aceste domenii specifice pot fi folosite pentru a delimita în mod generic tendințele 

matematicii până în ziua de  astăzi, în sensul delimitării a trei tendințe specifice: studiul structurii, 

spațiului și al schimbărilor. 

Studiul structurii se bazează în mod generic pe teoria numerelor: inițial studiul numerelor 

naturale, numere pare, numere impare apoi numere întregi, continuând cu numere raționale și în 

sfârșit numere reale, întotdeauna  corelate cu operațiile aritmetice între acestea, toate 

acestea făcând parte din algebra elementară. Investigarea în profunzime a acestor 

teorii și abstractizarea lor a dus în final la algebra abstractă care 

studiază printre altele 

 inele și corpuri, structuri care generalizează proprietățile 

numerelor în sensul obișnuit. Conceptul indispensabil în 

fizică de vector, generalizat în sensul de 

spațiu vectorial și studiat în algebra 

lineară este comun studiulul structurii și 

studiului spațiului. 

 

Studiul spațiului pornește în mod natural de la geometrie, 

începând de la geometria euclidiană și trigonometria familiară în trei 

dimensiuni și generalizată apoi la geometrie neeuclidiană, care joacă un 

rol esențial în teoria relativității. O mulțime de teorii legate de 

posibilitatea unor construcții folosind rigla și compasul au fost încheiate 

de teoria Galois. Ramurile moderne ale geometriei diferențiale și geometriei 

algebrice abstractizează studiul geometriei în direcții distincte: geometria 

diferențială accentuează uzul sistemului de coordonate și al direcției, pe 

când geometria algebrică definește obiectele mai degrabă ca soluții la diverse ecuații polinomiale.  
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Teoria grupurilor investighează conceptul de simetrie în mod abstract, făcând legătura între 

studiul structurii și al spațiului. Topologia face legătura între studiul spațiului și studiul 

schimbărilor, punând accent pe conceptul  continuității.  

 

Studiul schimbării este o necesitate mai ales în cazul științelor naturale, unde măsurarea și 

predicția modificărilor unor variabile este esențială. Calculul 

diferențial a fost creat pentru acest scop, pornind de la definiția 

relativ naturală a funcțiilor dintre diverse dimensiuni și rata 

lor de schimbare în timp, metodele de rezolvare ale acestora 

fiind ecuațiile diferențiale. Din considerente practice, este 

convenabil să se folosească numerele complexe în această ramură. 

 

O ramură importantă a matematicii aplicate este statistica, aceasta 

utilizând teoria probabilității care facilitează definirea, analiza și predicția a diverse fenomene, și 

care este folosită într-o multitudine de domenii. 

 

MMM aaa ttt eee mmm aaa ttt iii ccc aaa    ppp rrr iii vvv iii tttăăă    ccc aaa    șșș ttt iii iii nnn țțțăăă       

 

Carl Friedrich Gauß, pictură de C.A. Jensen … Carl Friedrich Gauß, latinizat Carolo Friderico 

Gauss, (n.30 aprilie 1777, Braunschweig - d. 23 februarie 1855, Göttingen)Carl Friedrich Gauss, el 

însuși cunoscut ca   „prinț al matematicii”, numea matematica „regină a științelor”. 

În latină – Regina Scientiarum, în germană – Königin der Wissenschaften. Ambele expresii 

sunt legate de cuvântul „știință” care înseamnă (domeniu de) cunoștințe. Într-adevăr, în acest sens, 

nu există îndoieli că matematica este o știință. Restrângerea sensului de știință doar la domenii 

specializate care studiază natura nu mai este de actualitate. Dacă 

ar fi considerate științe doar acele domenii ale cunoașterii care 

se ocupă strict de lumea fizică, atunci matematica, sau cel 

puțin matematica pură, ar trebui să nu fie considerată o 

știință. 

 Albert Einstein spunea că „atunci când legile 

matematicii se referă la realitate, ele nu sunt sigure iar când 

sunt sigure, ele nu se referă la realitate”  

 

Mulți filozofi cred că, ne putând fi demonstrată 

experimental, matematica nu poate fi o știință după definiția 

dată de Karl Popper.  În anii 1930, lucrări importante de logică matematică au arătat că matematica 

nu poate fi redusă la logică și Karl Popper a tras concluzia că „cele mai multe teorii matematice 

sunt, ca și cele din fizică și biologie, deductive: ca urmare, matematica pură, în cele din urmă, 

devine mult mai aproape de științele naturii ale căror ipoteze sunt presupuneri, așa cum s-a observat 

recent”. Alți gânditori, printre care Imre Lakatos, au afirmat că matematica însăși falsifică 

realitatea. 

Un alt punct de vedere ar fi acela că anumite domenii științifice (cum ar fi fizica teoretică) 

sunt de fapt științe matematice cu axiome care corespund realității. Cercetătorul în fizică teoretică J. 

M. Ziman a propus ca științele să fie considerate cunoștințe publice iar matematica să fie inclusă 

între ele. În orice caz, matematica are multe părți comune cu științele fizice, folosindu-se de studiul 

logic al unor ipoteze. Intuiția și experimentele au, de asemenea, roluri importante în formularea 

ipotezelor, atât în matematică, cât și în (alte) științe. 

 Matematica experimentală continuă să capete o importanță tot mai mare între științele 

matematice, în acest sens, computerizarea și simularea jucând roluri tot mai importante în științe și 

în matematică, slăbind astfel obiecțiile potrivit cărora matematica nu ar utiliza metode științifice. 
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În 2002, în cartea sa, „A New Kind of Science”, Stephen Wolfram susținea că matematica 

computațională merită să fie explorată empiric, ca orice domeniu științific cu toate atributele. 

Opiniile matematicienilor în această privință sunt diferite. Mulți dintre ei cred că a denumi acest 

domeniu o știință înseamnă a-i reduce importanța laturii sale estetice și a-i denatura istoria sa în 

cadrul celor 7 (șapte) arte libere; alții, dimpotrivă, susțin că ignorarea interferențelor cu științele 

înseamnă a vedea cu un singur ochi deoarece aplicațiile matematicii în științe și inginerie au adus 

multe inovații în matematică. Într-un fel, aceste puncte de vedere diferite s-au transformat în 

dezbateri filosofice: dacă matematica a fost și este creată (ca în artă) sau descoperită (ca în știință). 

 A devenit un fapt obișnuit să vezi universități care au incluse secții de Știință și Matematică, 

arătând în acest fel că aceste două domenii sunt privite ca fiind aliate dar nu identice. În practică, 

matematicile sunt în general grupate cu științele la nivele grosiere, după care sunt separate pe 

parcursul specializării. 

 Aceasta este una din chestiunile care fac obiectul filosofiei matematicii. 

Premiile în matematică sunt în general ținute separat de echivalentele lor din știință. Cel mai 

prestigios premiu în matematică este Medalia Fields, stabilit în 1936 și acum acordat odată la 4 

(patru) ani. Este adesea considerat, în mod eronat, echivalentul premiilor Nobel pentru științe. 

Premiul Wolf pentru Matematică, instituit în 1978, recunoaște realizările pentru întreaga viață iar alt 

mare premiu internațional, Premiul Abel  a fost introdus în 2003. Acestea sunt acordate pentru 

lucrări speciale, care pot fi inovații sau rezolvări ale unor probleme remarcabile dintr-un domeniu 

anume. O faimoasă listă de 23 de probleme deschise de acest fel, numită „Problemele lui Hilbert”, a 

fost alcătuită de matematicianul german David Hilbert în 1900. Această listă a devenit  celebră 

printre matematicieni și în cele din urmă nouă dintre ele au fost rezolvate. O listă nouă, intitulată 

„Problemele pentru premiul mileniului", a fost publicată în 2000. Soluționarea fiecăreia dintre ele 

aduce un premiu de 1 milion de dolari celui care o rezolvă. Numai una dintre ele (Ipoteza lui 

Riemann) se regăsește între problemele lui Hilbert. 

Studiul spațiului a început cu studiul geometriei, mai exact, al geometriei euclidiene. 

Trigonometria combină spațiul și numerele și cuprinde cunoscuta teoremă a lui Pitagora. Studiile 

moderne generalizează teoriile asupra spațiului introducând noțiunea de geometrie neeuclidiană în 

locul celei de geometrie euclidiană. Geometria neeuclidiană ocupă un rol central în teoria 

relativității generalizate și topologie. Cantitatea și spațiul au roluri importante în geometria 

analitică, geometrie diferențială și geometrie algebrică. În cadrul geometriei diferențiale apar 

conceptele de „fascicul de mătase”  și calculul spațiilor topologice. Geometria algebrică descrie 

obiectele geometrice prin intermediul unor seturi de soluții ale ecuațiilor polinomiale, combinând 

conceptele de cantitate, spațiu și studiul grupurilor topologice, acestea combinând noțiunile de 

structură și spațiu. Grupurile Lie sunt folosite în studiul spațiului, structurii și schimbării. Topologia 

are foarte multe ramificații și a fost domeniul din matematică cu cea mai mare dezvoltare în secolul 

XX, cuprinzând faimoasa conjectură a lui Poicaré și controversata teoremă a celor patru culori, a 

cărei demonstrație, făcută doar pe calculator, nu a fost facuta inca de om. 

 

 

 

 

 
 

Număr 

natural 

Număr întreg  Număr rațional  Număr real Număr complex  

  

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_natural
http://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_natural
http://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_%C3%AEntreg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ra%C8%9Bional
http://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_real
http://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_complex
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Matematica-prezenţă activă în viaţa cotidiană 

 

NNeeaaccşşuu  CCrriissttiinneell  GGaabbrriieell  

CCllaassaa  aa  VVII--aa  

ŞŞccooaallaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII  VVăălleennii  

PPrrooff..  îînnddrruummăăttoorr::  SSttaannccuu  MMaarriiaa  
 

         Matematica este un limbaj universal, având aplicaţii în diferite domenii de activitate, în viaţa 

noastră de zi cu zi. Efectuăm calcule, aplicăm diferite cunoştinţe matematice. 

         Referatul prezintă doar câteva din aplicaţiile procentelor în probleme financiare cotidiene: 

ieftiniri, scumpiri, dobândă, TVA, remiză şi ale noţiunii de raport, scara unui plan sau a unei 

hărţi. 

        Auzim periodic de ieftiniri şi scumpiri, adică de micşorarea sau mărirea un preţ cu un procent 

anunţat. 

 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    nnn rrr ... 111 :::  O pâine costă 1 leu. Se scumpeşte cu 10%. Cât va 

costa după scumpire? 

 Rezolvare: 1+1*10%=1,1 (lei) 

      Băncile acordă dobândă dacă depunem bani în conturi sau plătim dobândă, 

dacă ne împrumutăm. 

 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    nnn rrr ... 222 :::  Un om împrumută de la o bancă 36000 lei pentru a cumpăra o maşină. 

Plăteşte o dobândă anuală de 20%. Ce sumă va plăti după 1 an? 

Rezolvare:  36000+20%* 36000=43200 (lei) 

      În sistemul bancar se practică: 

 dobânda simplă – este folosită atunci când perioadele 

pentru care se calculează aceasta sunt mai mici de un an; în 

acest caz dobânda aferentă se încasează (nu se capitalizează); 

 dobânda compusă – este folosită atunci când 

perioadele pentru care se calculează aceasta sunt mai mari de 

un an; în acest caz dobânda se capitalizează (se plăteşte 

dobândă la dobândă). 

     Datorită inflaţiei vom întâlni rata nominală a dobânzii 

(dobânda cuvenită prin contractul de credit) şi rata reală a dobânzii reale.  

      În condiţiile în care, de pildă, rata nominală a dobânzii este de 40%, iar rata inflaţiei este de 

33%, rata dobânzii reale va reprezenta 7 (dobânda reală pozitivă). 

      În fiecare zi plătim TVA sau mai concret taxa pe valoarea adăugată. Este un impozit indirect 

stabilit şi perceput asupra valorii adăugate în fiecare stadiu al producţiei şi al distribuţiei bunurilor 

economice, oricare ar fi provenienţa lor, din ţară sau din import. Fiind un impozit de consum, cel 

care suportă această sarcină fiscală este consumatorul final, intreprinderea având rolul de a colecta 

şi de a vărsa la bugetul de stat TVA.  

        Are un caracter universal, deoarece se aplică tuturor bunurilor rezultate atât din activitatea 

curentă de exploatare, cât şi din activitatea financiară de fructificare a capitalurilor disponibile. Este 

un impozit neutru şi unic, deoarece se aplică tuturor activităţilor economice, iar nivelul ei este 

independent de întinderea circuitului economic. Plata TVA este fracţionată, deoarece ea se 

calculează pentru fiecare stadiu care intervine în producerea şi comercializarea bunului economic.  

  

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    nnn rrr ... 333 :::  Un obiect costă 25 lei. Câţi lei va costa după aplicarea TVA de 20%?  
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  Rezolvare:  25+20%*25=30(lei) 

    În comerţ există o formă de retribuire, numită remiză, potrivit căreia lucrătorii primesc pentru 

munca prestată, o sumă de bani, în funcţie de volumul vânzărilor pe care le 

efectuează. 

    

 PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    nnn rrr ... 444 :::  Un lucrător comercial primeşte 600 lei salariu şi 

1% procent din vânzări. Dacă într-o lună va vinde produse în valoare de 

10000 lei, care va fi salariul primit la sfârşitul lunii? 

Rezolvare: 600+1%*10000=700 (lei) 

    O aplicaţie a noţiunii de raport este scara unui plan sau a unei hărţi. 

   Plan, desen, fotografie, machetă, hartă sunt câteva moduri de a reprezenta pe un suport obiecte. 

  Dacă obiectele sunt prea mari sau sunt prea mici, pentru a fi reprezentate în dimensiuni reale, s-a 

convenit ca dimensiunile lor să fie reduse sau să fie mărite respectând o proporţionalitate directă 

între dimensiunile reale şi cele reproduse. 

   Coeficientul de proporţionalitate dintre dimensiunile unui obiect reproduse printr-un plan, 

desen, fotografie, machetă, hartă şi cele reale se numeşte scară. 

    

Exemple de reproduceri prin reducere Scări folosite 

Machete de automobil, avion, vapor 

Hărţi, planuri urbane 

 

 

Fotografiile unei clădiri, unui imobil 

Machete:1:24; 1:36; 1:72 

Hartă zonă: 1:10 000 

Hartă ţară: 1:1 000 000 

                  1:2 000 000 

Arhitectură: 1:50; 1:100 

 

Scara acestor reproduceri este de forma: 1:n, unde n este un nr. natural nenul. 

 

Exemple de reproduceri prin mărire Scări folosite 

Desene din biologie, cristalografie 

 

Desene reprezentând circuite electronice 

Microbiologie: 1 000:1 

Zoologie: 10:1 

Circuite electronice: 100:1 

 

Scara acestor reproduceri este n:1, unde n este un nr. natural nenul. 

OOO bbb sss eee rrr vvv aaa ţţţ iii eee :::  Lupele, microscoapele, telescoapele sunt caracterizate prin posibilităţile lor de 

mărire, posibilităţi corespunzătoare unor scări. De obicei aceste scări sunt menţionate pe instrmente. 

Citirea unei scări: 

Scara de reducere 1:250, se citeşte „unu la 250” şi are semnificaţia că 1 cm din reproducere 

reprezintă 250 cm în realitate. 

Scara de mărire 100:1, se citeşte „o sută la 1” şi are semnificaţia că 100 cm din reproducere 

reprezintă 1 cm din realitate. 

Problemele la reproducerile la scară sunt probleme de proporţionalitate. 

            EEE xxx eee mmm ppp lll uuu :::  Care este scara unei reproduceri dacă măsura reprodusă este de 8 cm, iar măsura 

reală de 320 000 cm? 

Rezolvare 

00040
8

00032011

000320

8



 x

x
 

scara este de 1:40 000. 

       În concluzie, matematica nu este un domeniu abstract, numai cifre, formule şi teoreme, este o 

prezenţă activă în viaţa de zi de zi a oamenilor, indiferent de domeniul lor de activitate. 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::  Dăncilă Ioan – Matematică aplicată, Editura Sigma, Bucureşti 2000 
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Matematica & poezia 

  

EElleevv::  IIoonn  DDoorraa  AAlleexxaannddrraa  

ȘȘccooaallaa  ccuu  ccllss..  II--VVIIIIII  „„RRaarreeșș  VVooddăă””  PPllooiieeșșttii  

PPrrooff..  îînnddrruummăăttoorr::  DDuummiittrraacchhee  IIoonn  

  

  
Hrănit mai mult cu lapte şi iaurt,  

Un grec văzu cu mintea-i înţeleaptă  

Că între două puncte cel mai scurt  

Din drumuri, cu putinţă, e o dreaptă.  

  

  
Dar axiomul devenit banal 

Şi însuşit de vremurile aceste 

A fost atunci precum va fi şi este 

Valabil doar pe-un plan orizontal. 

 

 

Şi dacă vrei să tragi învăţătură,  

Un plan orizontal când te gândeşti,  

Constaţi că nu există în natură  

Ci exclusiv în minţile greceşti. 

 

Iar când în loc de lapte bei „Maderă”  

Această socoteală te conturbă  

Căci tu nu ai uitat că ai băut pe-o sferă  

Pe care dreapta lui devine curbă. 

 

Şi-n cap cu dreapta grecului defunct  

Până ce un nalt areopag  

O va fi pus definitiv la punct  

Porneşti spre domiciliu în zig-zag.  

 

   

CCC uuu    ggg âââ nnn ddd uuu lll    lll aaa    EEE mmm iii nnn eee sss ccc uuu………    

Din opt sute de catarge  

Care lasă malurile  

O cincime le vor sparge  

Vânturile, valurile...  

Iar din rest, în fundul mării  

O optime se vor duce.  

Câte oare-n faptul serii  

Mândre-n soare vor străluce?  
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Utilizarea derivatei de ordinul I a unei func ii pentru 
determinarea extremului unei m rimi fizice 

 
SSâârrbbuu  GGeeoorrggiiaannaa,,  eelleevv ,,  ccllaassaa  aa  XXII--aa  
HHuumm   IIooaann,,  pprrooffeessoorr    îînnddrruumm ttoorr  
GGrruuppuull  ccoollaarr  EEccoonnoommiicc  AAddmmiinniissttrraattiivv  PPiiaattrraa  NNeeaamm   

 
 

Dac  vom reu i s  privim interdisciplinaritatea ca pe un mod real de transfer al metodelor 
între discipline, vom putea contribui cu siguran  la un big-bang disciplinar. Acesta va genera 
pentru toate materiile de studiu un grad aplicativ major i va putea facilita apari ia de noi discipline, 
care s  determine elevilor un grad mai mare de interes pentru ceea ce studiaz  în coal . 

Matematica i tiin ele sunt, dintotdeauna, într-o strâns  interdependen . Ast zi, fizica nu 
mai poate realiza progrese spectaculoase f  matematic . Aceasta are rolul de a pune la dispozi ia 
fizicii aparatul de calcul, necesar rezolv rii tuturor situa iilor cu aplicabilitate direct  în tehnic , 
deci în via a noastr  cotidian .  

adar, aplicarea calculului matriceal, a celui integral i derivat pot oferi valori ale unor 
rimi fizice care sunt func ii de alte m rimi fizice. Situa iile problem , pe care le vom prezenta în 

continuare, sunt exemple ale interdisciplinarit ii dintre aceste dou  obiecte de studiu. 

Ne propunem s  utiliz m derivata de ordinul I a unei func ii pentru determinarea extremului 
unei m rimi fizice. Vom determina valorile variabilei pentru care o func ie are extrem, rezolvând 
ecua ia care rezult  din egalarea cu zero a primei derivate a func iei. 

 

   

EEE xxx eee mmm ppp lll uuu    ddd eee    aaa ppp lll iii ccc aaa rrr eee    îîî nnn    ccc aaa zzz uuu lll    uuu nnn eee iii    ppp rrr ooo bbb lll eee mmm eee    ddd eee    mmm eee ccc aaa nnn iii ccc :::    

Un corp de mas  m = 50 kg este tras pe un plan orizontal de o for  aplicat  sub un unghi  
fa  de orizontal . Coeficientul de frecare dintre corp i plan este µ = 0,2. Afla i valoarea unghiului 

 pentru care for a necesar  punerii în mi care a corpului este minim . 
În problema pe care am propus-o, m rimea fizic  a c rui extrem îl c ut m este for a de 

trac iune iar variabila este unghiul . 
 
a) Vom reprezenta toate for ele care ac ioneaz  asupra corpului : 
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Fig.1 
b) Ata m sistemului studiat un sistem de axe de coordonate rectangulare xOy cu axa Ox 

pe direc ia i în sensul în care se deplaseaz  corpul. 
 

c) Aplic  principiul al II – lea al dinamicii: 

T + G + F + N = 0                                                                    (1) 
  

d) Proiect m ecua ia (1) pe cele dou  axe i ob inem: 
Ox:  F F = 0

O:  N + F G = 0                                                                     (2) 

  
e) Din figura 1 exprim m cele dou  componente ale for ei de trac iune dup  direc iile 

axelor de coordonate i ob inem: 
 
F = Fcos
F = Fsin                                                                                  (3)  

 
For a de frecare este dat  de rela ia:  

 F N                                                                                       (4) 

 

Înlocuind (3) i (4) în (2) ob inem pentru for a ce ac ioneaz  asupra corpului, rela ia: 
 

  
F( ) =

mg
cos sin ;  0, 2                                                    (5) 

                                                                                                         

 Rela ia(5) exprim  dependen a for ei aplicat  corpului de unghiul  sub care este orientat . 
Pentru ca valoarea for ei s  fie minim  este necesar ca for a s  fie orientat  sub un unghi  pentru 
care m rimea: 
 
 h( ) = cos sin                                                                          (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

y 

x 
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are o valoare maxim . 

Expresia (6) are o valoare maxim  în punctul în care derivata de ordinul I a func iei h( ) în 
raport cu  este zero. 

 
dh )

sin cos  
   

                    

sin cos = 0
sin
cos tg                                   (7) 

                                           

Pornind de la identitatea fundamental  a trigonometriei i inând   cont de rela ia (7), 
ob inem: 

=
1 +

=
1 +

                                                             (8) 

                                                               

cos =
1

1 + tg
=

1
1 +

                                                             (9) 

                                                                       
Înlocuim (8) i (9) în rela ia (7) i ob inem: 

 

cos sin = 1 +                                                                  (10) 

 
Din rela iile (10) i (5) ob inem valoarea minim  a for ei capabil  s  pun  corpul în mi care: 

 

F =
mg

1 +
                                                                                         (11) 

                                                                                 

Dup  efectuarea calculelor numerice ob inem c   Fmin = 96,09 N. 
 

 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::    

[1] A. Hristev, Probleme de fizic  pentru clasele IX – X, Editura Didactic i 
pedagogic ,Bucure ti, 1996, pg.186 
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Rezolvarea unor ecua ii cu ajutorul 
Teoremei lui Lagrange 

 

AAuuttoorrii::  OOnniissiimm  tteeff nneessccuu,,  CCoossmmiinnaa  VV ccaarruu,,  ccllaassaa  aa  XXII--aa    
CCoolleeggiiuull  ””SSppiirruu  HHaarreett””          PPllooiiee ttii  
ÎÎnnddrruumm ttoorr::PPrrooffeessoorr    IIoonn    BBaaddeeaa    
  

   

S-a n scut pe 25 ianuarie 1736 la Torino i a decedat la 
data de 10 aprilie 1813 la Paris. 

A fost un matematician i astronom de origine italian , 
care a adus numeroase contribu ii în matematic i mecanic . 
Este considerat cel mai mare matematician al secolului al 
XVIII-lea. Napoleon l-a supranumit pe acesta ”piramida 
grandioas  a tiin elor matematice”, iar în anul 1808 l-a decorat 
cu Legiunea de Onoare, devenind conte al Imperiului. 

 

JJJ ooo sss eee ppp hhh    –––    LLL ooo uuu iii sss    LLL aaa ggg rrr aaa nnn ggg eee    

i-a publicat primele sale lucr ri în domeniul ecua iilor diferen iale i al calculului 
diferen ial la catedra de matematic  a colii Regale de Artilerie, din Torino. Acestor lucr ri le-au 
urmat numeroase articole i c i în domenii variate precum: algebra, calculul infinitezimal, teoria 
probabilit ilor i a numerelor, ,mecanica teoretic i cea a fluidelor, astronomie, cartografie etc. 

Publicarea c ii ”Mecanic  analitic ”, reprezint  punctul culminant al muncii sale în 
domeniul mecanicii teoretice i al analizei matematice. 

Începând cu anul 1791, particip  la lucr rile Comisiei de M suri i Greut i, fiind unul 
dintre p rin ii Sistemului Metric i al adopt rii diviziunii în sistem zecimal al unit ilor de m sur . 

A fost primul profesor de analiz  matematic  la ” coli Politehnice”. 

 

TTT eee ooo rrr eee mmm aaa    lll uuu iii    LLL aaa ggg rrr aaa nnn ggg eee    ((( TTT eee ooo rrr eee mmm aaa    ccc rrr eee ttt eee rrr iii lll ooo rrr    fff iii nnn iii ttt eee )))       

 Fie : [a, b]  func ie  Rolle  pe  [a,b]   (f continu  pe [a,b], f derivabil  pe (a,b)) atunci 
exist  un punct  c din intervalul (a,b), pentru care f(b) – f(a)= (b-a)f ’(c) 
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   DDD eee mmm ooo nnn sss ttt rrr aaa iii eee    

 Egalitatea f(b) – f(a)= (b-a)f’(c) reprezint  Teorema lui Lagrange. 

 Se consider  func ia g: [a,b] , g(x)=f(x) – kx, k . 

 g continu  pe [a,b] (diferen  de func ii continue) 

 g derivabil  pe (a,b) (diferen  de func ii derivabile) 

 g’(x)=f’(x) – k. 

 Se determin  num rul real k din cerin a g(a)=g(b) când k(a-b)=f(b)-f(a). 

 Acum func iei g i se poate aplica Teorema lui Rolle, deci exist  c (a,b) a.i. g’(c)=0, adic  f 
’(c)(b-a)=f(b)-f(a).   

AAA ppp lll iii ccc aaa iii eee    

Fie numerele reale  0<a<b<c<d cu b-a=d-c si func ia . Rezolva i în  ecua ia: 
( )+ ( )= ( )+ ( ). 

Solu ie:Ecua ia este echivalent  cu: ( )- ( )= ( ) ( ). 

Consider m func ia g:(0, , g(t)= ( ). 

 Func ia g este derivabil i g’(t)= ( ) ( )  . Restric iile func iei g la intervalele [a,b] si [c,d] sunt 
func ii Rolle. Aplicând teorema lui Lagrange acestor restric ii  ob inem c  ( )  (a,b) astfel încât 
g(b)-g(a)=g’( )(b-a) si ( )   (c,d) astfel încât g(d)-g(c)=g’( )(d-c). Dar g(b)-g(a)= ( )- ( ) ;  
g(d)-g(c)= ( )- ( ) . 

Deci ecua ia ini ial  este echivalent  cu:  
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                ( ( ) (b-a)= ( ( ) (d-c)   

                ( ( ) ( ) ( ) ( ) =0   ( )=0        (1) 

     sau  ( ) ( ) = ( ) ( )  
( )

= 1     ( ) 1 = 0   (2) 

deci solu iile ecua iei ini iale sunt solu iile ecua iilor (1) si (2) . 

   PPP aaa rrr ttt iii ccc uuu lll aaa rrr iii zzz rrr iii    

1. Folosind teorema lui Lagrange s  se determine r cinile ecua iei 3 + 4 = 2 + 5   . 
Rezolvare.  
 Dac  se scrie ecua ia sub forma 3 2 = 5 4 , atunci se sugereaz  
considerarea func iei ( ) = , c reia i se aplic  formula lui Lagrange pe intervalele [2,3] , 
[4,5] .Deci exist  (2,3), (4,5) astfel încât 3 2 = i respectiv 5
4 = .  
Ecua ia se scrie:    ( ) = 0.  De aici = 0 sau =  cu solu ia 

= 1.  
 

2. Rezolva i in  ecua ia : 
2009 + 2012 = 2010 + 2011  

            Rezolvare: Aceast  ecua ie este echivalent  cu:  

               2012 2011 = 2010 2009  
Fie : (0, ) , ( ) =  derivabila pe (0, ) si ( ) = ( + 1) . 

             Restric iile func iei f  la intervalele [2011,2012] i respectiv [2009,2010] sunt func ii Rolle, 
deci conform teoremei lui Lagrange ob inem c  exist  (2011,2012) astfel încât 
2012 2011 = ( + 1) i (2009,2010) astfel încât 
2010 2009 = ( + 1) . Deci ecua ia ini ial  devine: 

( + 1)   =( + 1)                

 ( + 1) = 0   + 1 = 0  cu solu iile , = ±        sau 

= 1      cu solu iile  = 2  si  = 1.     

 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::       

Mircea Ganga-Manual pentru clasa a XI –a -  Editura MATHPRESS,Bucure ti 2007 

Colec ia revistei Gazeta  Matematic     
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ROBO ELUL „MATH ” 

Autori : Sîmpetru Gabriela & Grigora  Florina, clasa aX-a 
Liceul Teoretic „ Nicolae Iorga “ Br ila 
Profesor coordonator:Nistor Lidia 

Într-una dintre dimine ile de prim var , pe când ne aflam ca de obicei la coal ,doamna
profesoar  de matematic ,intr  în clas i ne propune un proiect, în care s  lucr m pe echipe, despre
func iile matematice i cu aceast  ocazie i apropierea între colegi î i face loc printre sinusoide i
cosinusoide. 

Proiectul propus const  în realizarea unui poster, în care s  eviden iem graficele func iilor
matematice studiate i realizarea unui referat în care prezent m modul de lucru. Propunerea a fost cu 
atât mai atractiv  cu cât interesul nostru a crescut în momentul în care doamna profesoar  ne-a spus 

 tema va fi la alegere, c  fiecare echip  î i va alege un domeniu, de preferabil propriul domeniu de 
interes, în care s  eviden iem func ii matematice studiate. Propunerea a fost mai bine în eleas  în 
momentul în care doamna profesoar  ne-a exemplificat, f cându-ne s  vedem mai încolo de pere ii

lii de clas , deschizându-ne viziunea asupra proiectului. 
Dup  or  deja ne formasem echipa, i acum trebuia s  reflect m asupra temei, astfel încât

toat  ziua ne-am gândit la acest lucru. În drum sper cas , ca niciodat  pân  atunci, ne uitam în jurul
nostru i recuno team graficele func iilor cunoscute în forma cl dirilor, în dispunerea lalelelor de pe
faleza ora ului, în stilul în care este construit  catedrala din ora  unde am observat parabole foarte
multe, în dispunerea iglelor pe acoperi ul caselor, etc. Erau lucruri pe care pân  atunci nu le vedeam 
din punct de vedere matematic. 
            Am con tientizat c  matematica nu e doar o tiin  arid  ci e fundamentul a ceea ce înseamn  
via a în jurul nostru. 

Ideea de a realiza un robo el ni s-a p rut ce-a mai potrivit  deoarece imagina ia noastr  putea 
curge liber în concordan  cu mina de creion ce zgâria u or hârtia. Este adev rat faptul c  am pornit 
de la un suport; astfel c  ne-am documentat pe internet în leg tur  cu realizarea unui robot, apoi am 
mai g sit ni te schi e pe care le-am analizat cu aten ie, i apoi a sosit vremea s  ne creionam ideile 
pe hârtie. 

Este adev rat c  nu ne-a ie it din prima încercare în sensul c  nu am g sit, în prima zi 
dedicat  proiectului, un model care s  fie suficient de bun pentru ceea ce aveam de gând s  realiz m. 

Dar a a cum prim vara nu se da b tut  în lupta cu iarna, cu vijelia i criv ul acesteia, a a
nici noi nu ne-am dat b tute i nu am renun at la idee, deoarece aceasta ni se p rea interesant i
atractiv . Modelul nostru, s  continu m cu ideea de robot, a fost însu i anotimpul de prim var  care
ne demonstreaz  c  dac  î i dore ti ceva foarte tare, câ tigi, dar bineîn eles prin munc . 

Am continuat cu cercet rile , pân  am g sit o schi a, care s  corespund  cerin elor noastre i
ne-am apucat de treab . 
           Unele persoane spun c  prim vara vine pentru c  a a e scris, noi spunem c  prim vara ne
încânt  cu frumuse ile ei pentru c  a trudit i a câ tigat. Astfel, pentru a ne atinge elul, am pus mai 
întâi bazele: am muncit, am cercetat i am c utat. 

Am început s  m sur m, am împ it foaia A4 pe care aveam schi a proiectului în p tratele
egale, apoi am desenat acela i num r de p tratele pe poster, bineîn eles mai mari i apoi a fost ca i
cum am fi dat zoom pe fiecare p tr ic  dup  schi a pe foaia A4 pe poster (omotetie) i am început
creionarea desenului cu ajutorul acestora. 
           De i cu alte teme pentru coal , ne-am f cut timp pentru acest proiect deoarece ideea ne-a 
încântat înc  de la început i ne doream foarte mult s  ias  ceva cu care s  ne mândrim i care 
bineîn eles s  reflecte munca noastr . 
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         Dup  ce  am  terminat  desenul  robotului  am  renun at  la  acele  p tratele  ajut toare  i  a  sosit
momentul în care trebuia s  punem graficele func iilor în eviden , iar pentru aceasta am folosit culori 
cu scopul de a scoate în relief i mai mult partea matematic . 
        A a cum soarele î i trimite razele pe p mânt i mugurii copacilor înfloresc, iar privirea uman  le 
poate admira, a a i noi ne-am expus lucrarea, în fa a colegilor din clas i a doamnei profesoare. Am 
ar tat pe robo el grafice de func ii matematice i am f cut o compara ie cu acelea i grafice dar 
realizate în sistemul de axe x0y, oferindu-le colegilor posibilitatea s  înve e i altfel. Poate c  pe unii 
graficele desenate în construc ia robotului i-au atras mai mult decât graficele prezentate în mod clasic. 
• Am început cu functia de gradul I, f: R  R ,f(x)=ax+b,a,b  R al c rei grafic îl vizualizam în 

sistemul x0y: 
Fig .  
• Func ia de gradul II, al c rei grafic este o parabol  f: R  R , f(x)=ax2+bx+c, a 0,  a,b  R 
 

            Fig. P1 
•Am prezentat func ia exponen ial  

. 
 Fig. P2 
f: R (0,+ ), y = f(x) = ax, a>0, a 1, func ie monoton : 

. 
Fig.  

• 

Func ia logaritmic ,f:(0,+  R, 

f(x)=logax, a>0, a  1 , func ie monoton : 

Fig.  
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•Am analizat i func iile trigonometrice cu graficele respective : sinusoida/cosinusoida.  

 

Acesta este posterul nostru : 
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         Cu ajutorul posterului am eviden iat în mod practic graficele func iilor matematice . 
         Prin realizarea acestui proiect am fixat graficele func iilor studiate mai bine,în sensul c  le-am 
vizualizat i altfel, i poate alt mod de vizualizare pentru unii constituie un alt mod de a înv a. 
Participând la realizarea acestui proiect am lucrat în echip ,am comunicat foarte mult între noi, ne-am 
împ it sarcinile astfel încât fiecare a realizat câte ceva, iar apoi am combinat munca fiec reia, 
realizând un întreg. 
         Realizarea acestui proiect ne-a deschis perspective i în alegerea facult ii, astfel c  domeniul 
roboticii ni se pare foarte interesant. Proiectul ne-a oferit prilejul de a ne pune în valoare imagina ia, 
creativitatea i de a ne apropia de practic i cotidian. 
 

Bibliografie  

•Mircea Ganga, 2006 , Manual pentru clasa a XI-a, Editura Mathpress, Ploie ti; 
•Dumitru Smaranda, 1988, Tranform ri geometrice, Editura Academiei Republicii Socialiste 
România, Bucure ti; 
•Internet. 
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Automate hibride 

 

  AAuuttoorr::MM dd lliinnaa  CChhii uu  
CCoolleeggiiuull  NNaa iioonnaall  ““UUnniirreeaa””,,  TTuurrnnuu  MM gguurreellee  
PPrrooff..  îînnddrruumm ttoorr::  PPeettrreeaannuu  IIrriinnaa  
 
111 ... III nnn ttt rrr ooo ddd uuu ccc eee rrr eee    

Pân  acum tiin a calculatoarelor s-a folosit de combinatoric  pentru a manipula modele i 
tabele de date ca principalul lor con inut. În cazul robo ilor avem de a face cu o lume geometric  
real i fenomene ca respectarea corpurilor elastice, fenomene de frecare, atunci când 2 corpuri intr  
în contact, erori în modelare ce sunt inevitabile în lumea real , schimb ri bru te ale st rii care se 
întampl  când 2 corpuri se ciocnesc nea teptat, s.a.m.d. Este de a teptat s  apar  mai mult interes 
din partea programatorilor pentru aceste domenii conceptuale bogate, iar în particular tiin a 
calculatoarelor s  devin  mai matematic  tradi ional i mai “continu ”. 

Teoria sistemelor hibride poate fi considerat  ca un pas important spre realizarea acestei 
viziuni. Printr-un sistem hibrid în eleg un sistem ce reprezint  produsul dintre interac ia unui sistem 
de tranzi ie cu stare discret (un automat) i un sistem dinamic diferen ial continuu. 

Pe parcursul acestei lucr ri, voi prezenta sisteme hibride-automate hibride, via a real  a 
calculatoarelor, exemple în lumea fizic , timpul real al sistemelor, iar în final, câteva trenduri i 
dezvolt ri în tiin a calculatoarelor, inteligen a artificial , i 
robo i. 

Not m Sistem nervos central=CNS; 
 consider m o simpl  ac iune cum ar fi primirea unui 

impuls cu vârful degetului: CNS prime te semnale vizuale 
proiectate pe retin , iar m suratorile primite de la receptori 
se ata eaz  pe muschi i tendoane. Bazate pe aceste calcule 
i ie iri anumi i nervi pulseaz i activeaz  anumite grupe 

de mu chi i cauzeaz  contrac ia lor. Toate acestea se 
întâmpl  într-o manier  complet inclus  în lumea real : 
când mâna se mi , senzorul introduce schimb rile 
calculate. Pe de alt  parte, acela i semnal de ie ire care 
pleac  de la neuronul motor spre mu chi poate avea un 
efect extern complet diferit dac  este transmis cu o anumit  întârziere, sau în  alt context. V  da i 
seama cât de complicat este s  încerci s  construie ti robo i care s  imite aceste capacit i: s  ia 
impulsuri i s  le trimit  la motoare, s  adaugi senzori pentru for , atingere, întindere, lumin  etc., 
i s  construie ti un program de control s  i i citeasc  continuu ace ti senzori i s  comande 

motoarele. Ce se poate spune despre comportamentul unui asemenea program? În ce limbaj poate fi 
el exprimat? Cum i sub ce ipoteze pot i aceste propriet i verificate? Ce fel de instrumente 
computerizate pot fi folosite pentru a îmbun i dezvoltarea unui asemenea proces? 



 

 

 40 

Asemenea întreb ri, cel pu in pentru mine, personal, constituie motiva ia primar  pentru 
teoria sistemelor hibride. 

Prin simpla observa ie fin i distinct  între efectuarea unei ac iuni înainte i dup  
întâmplarea unui eveniment înconjur tor , avem primul nostru contact cu latur  trist (dar aparent 
inevitabil ) a vie ii, ireversibilitatea Timpului i toate cele ce decurg de aici. 

 
222 ...    TTT iii mmm ppp uuu lll    îîî nnn sss eee aaa mmm nnn    bbb aaa nnn iii    

O un vector plecând de la viziunea autista a calculelor, este considerarea timpului necesar 
efectu rii calculelor. Când e m surat ca un num r al unui pas de calcul abstract, ne putem întreba 
dac  acele numere sunt finite sau infinite, dac  ele cresc asimptotic cu m rimea datelor de intrare, i 
toate acele întreb ri fascinante pe care le l m celor mai bune min i ale deceniului s  se lupte cu 
ele. 

Mai pu in interesant teoretic, dar uneori practic mult mai important, este întrebarea despre 
timpul “real”, cât de mult dureaz  de la debutul calculului, pân  la sfâr it. R spunsul depinde de 
programul specific i de cantitatea de timp pe care o aloc m fiecarei opera ii care stau la baza 
hardware-ului. 

Acest lucru explic  cum oamenii care se ocup  cu Controlul( zona unde via a real  a 
calculelor este practicat  în mod curent) trateaz  fenomenul computa ional. Bazat pe analiza laturii 
dinamice a mediului, ei î i pot asuma faptul c  schimb rile care se petrec mai repede cu , s  zicem , 
5 milisecunde, sunt neglijabile . Datorit  acestui fapt, calculele care sunt efectuate într-un interval 
de timp care a pierdut 5 milisecunde s  zicem, sunt v zute ca tranform ri computa ionale autistic 
bune, exceptând latura dinamic  a mediului. i am o presim ire c  asta e tot ce vor de la 
calculatoare i de la oamenii de tiin  care se ocup  de cercetarea în domeniul calculatoarelor:” 
înlocui i-ne cu o cutie neagr  care s  calculeze un anumit numar de f f  un timp t secunde, i nu 
interfera i cu matematica”, dar poate va trebui s  interfer m. 

 
333 ... CCC ooo mmm bbb iii nnn âââ nnn ddd    rrr eee aaa ccc ttt iii vvv iii ttt aaa ttt eee aaa    ccc uuu    ttt iii mmm ppp uuu lll    rrr eee aaa lll    

Fie o specifica ie ca fiind un set de ecua ii cu date de intrare i de ie ire. O implementare 
acceptabil  este într-un mediu dat o ma ina  astfel încât toate calculele care rezult  din interac iunea 
cu mediul sunt solu ii ale acestor ecua ii. În cazul unui sistem reactiv putem folosi ecua ii temporale 
care (X+Y)* care descriu intercal ri acceptabile ale evenimentelor de intrare-ie ire. Toate aceste 
considera ii trateaz  timpul calitativ –ordinea relativ  a întâmpl rii evenimentelor  în lumea 
exterioar . O analiz  mai detaliat  poate fi efectuat  folosind iluzia foarte puternic i folositoare a 
timpului absolut. În loc s  compar m ma ina cu un mediu, m sur m fiecare parte a ei împortiva 
unui ceas universal, i apoi putem spune c  evenimentele din mediu sunt separate unele de celelalte 
prin cel mult d evenimente de timp. Folosind acest timp metric, este uneori mai practic, deoarece 

ti mai aproape s  g se ti o ma ina a c rei vitez  este definit  în secunde “absolute”, decât una 
care pretinde s  produc  rezultate între sosirea a n clien i i sosirea a n+1 clien i  pentru fiecare 
proces. 

La fiecare nivel de cerere, folosind timpul real, putem de asemenea s  înlocuim stilul 
mesianic  al specifica iei(“eventual”) cu unul mai concret(“2 s pt mâni dup  deadline”), i cum am 
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spus mai înainte, prin specificarea acestui tip de propriet i ale unui r spuns delimitat, noi 
exprim m implicit, câteva ipoteze viitoare cu privire la dinamicile mediului. 

Pentru a concluziona, prin argumentarea reactivit ii cu timp-real, avem o imagine mult mai 
detaliat  a dinamicii comparative între ma ina implementat i mediul s u. 
 
444 ... SSS iii sss ttt eee mmm eee    hhh iii bbb rrr iii ddd eee    

Mediul nu este un eveniment discret, ci mai degraba într-o continu  schimbare i c  
ascultând de câteva, mai mult sau mai putin specificate, reguli cum ar fi ecua iile diferen iale. Daca 
avem un robot, îl putem privi ca un sistem hibrid, cu componente care modeleaz  dinamici la 
bra (ecua ii diferen iale condi ionate), program de control(un sistem de tranzi ie temporizat) i 
interac iunea între senzori i servomotoare. Tranzi ia discret  poate fi acum declan at  de variabile 
continue, i datorit  acestor tranzi ii dinamica componentelor continue poate fi influen at . Pentru 
un sistem hibrid asem tor noi putem prezice propriet ile posibilelor comportamente. Acesta 
completeaz  pasajul unui mediu static, un mediu ce are tranzi ii discrete, într-unul care are 
schimb ri continue. 

Un sistem hibrid este un sistem dinamic cu ambele componente: i discrete i continu .De 
exemplu, un motor de ma ina care folose te combustibil prin injec ie(continuu) regulat de un 
microprocesor(discret) este un sistem hibrid. Automatele hibride au fost propuse ca modele formale 
pentru sisteme hibride , pentru ca o analiz  riguroas  a fiabilit ii cere modele formale. 

Un exemplu paradigmatic al unui mix de sistem continuu-discret este un controller 
digital.Partea continu  este modelat  de puncte din Rn , iar dinamica continu  este modelat  de un 
debit de condi ii precum ecua iile diferen iale. Comportamentul sistemului depinde de starea 
controlerului: fiecare mod de control determin  anumite condi ii, iar fiecare mod de a schimba 
controlul poate cauza o schimbare discret  în starea sistemului. 

Defini ie: un automat hibrid H con ine urm toarele componente: 
Variabile: un set finit X={x1,x2,…,xn} de varibile reale. N este dimensiunea lui H. Scriem X 

cu punct pentru setul {x1 cu punct,…,xn cu punct} care reprezint  primele derivate în timpul 
schimb rii continue, i scriem X’ pentru setul{x1’,x2’,…,xn’}  care reprezint  valorile de la sfâr itul 
schimb rii discrete. 
  Partea discret  a controlerului este modelat  de nodurile grafului, iar partea dinamica a 
controlerului este modelat  de marginile grafului. 

Un graf de control: un multigraf finit (V,E).Nodurile în V sunt numite moduri de control. 
Marginile în E sunt numite întrerup toare de control(control switches). 

Evenimente: un set finit de evenimente i o func ie eveniment, event:E-> care 

atribuie fiec rui mod de control un eveniment. 
Exemplu :[controlul temperaturii] automatul hibrid din figura 1 modeleaz  un thermostat. 

Variabila x reprezint  temperatura. În modul de control off, radiatorul e oprit, iar termperatura 
scade în concordan  cu condi ia de debit x cu punct=-0,1x. În modul de control on, radiatorul este 
pornit, iar temperatura cre te conform condi iei de debit x cu punct=5-0,1x. Ini ial radiatorul este 
oprit iar temperatura este la 20 de grade Celsius. Conform condi iei de salt x<19, radiatorul poate 
merge la fel de repede cum temperatura scade sub 19 grade. Conform condi iei de invariant , 
x>=18, radiatorul va merge când temperatura va sc dea sub 18 grade. 
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ttt iii aaa iii    ccc ……… ???    

Un automat  determinist  este un 5-uplu 
A = (S, , , s0, F ) unde: 

- S este o mulţime nevida, numita muļtimea starilor; 
-  este o mulţime nevida şi finita numita alfabet de intrare; 
-  este o funcţie  : S ×  S numita funcţie de tranzi̧tie directa; 
- s0   S se numeşte stare  iniţiala; 
- F  S este muļtimea starilor finale. 
Daca S este finita, atunci automatul este automat  finit şi n̂ practica, acest 

tip de automate intereseaza. 
Un model pentru un automat finit este format dintr-un dispozitiv 

de control  care se poate  afla  la  un  moment  dat n̂tr-o  stare  din S şi care este 
prevazut cu un cap de citire cu acces la o band  de intrare pe care este scris un 
cuvânt din  .  Automatul aflându-se n̂ starea s şi 
citind de pe banda un simbol c va trece n̂ starea (s, c) şi va deplasa capul de 
citire cu o locaţie la dreapta. 

 
a  b  c  d   c · · · a  d 

 
 
 
 
 
 
 

Unitate de control 
Exerci iu pentru cititor: De ce teoria controlului matematic nu e suficient ? 

5.Rela ia cu alte tendin e 
Voi incheia aceast  prezentare, men ionând câteva alte dezvolt ri tiin ifice contemporane care pot 
fi v zute (posibil, dar nu neaparat) ca relevante pentru discu ie. 
    Controlul evenimentelor discrete 

Aceast  dezvoltare este mai mult anecdotic . Mediul poate fi privit ca o plant , iar 
programul ca un supraveghetor care poate preveni anumite evenimente ce i se pot întampla plantei. 
Toate problemele referitoare la analiza accesibilit ii, programe de sintez  etc.,  sunt tratate sub 
controlul observ rii, controlabilit ii i sintezei controllerului optim. Aceast  teorie trateaz  
sistemele cu evenimente discrete într-o izolare complet  fa a de procesele continue , i datorit  
acestui dezavantaj, nu pot contribui foarte mult la teoria sistemelor hibride. 
     Fundamentele AI(artificial Intelligence) 
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AI se concentreaz  pe construc ia de modele si imita ii ale comportamentului inteligent. 
Pentru mul i ani, s-a concentrat pe capacit ile umane de înalt nivel, cum ar fi rezolvarea de 
probleme, jocul de sah, planific ri abstracte i proces ri ale limbajului natural. Scopul final a fost 
construirea unei ma ini care s  fie capabil  s  comunice printr-un terminal f  s  se poat  face 
distinc ia între aceasta i o fiin  uman . În ultimul deceniu, aceast  abordare s-a  facut din mai 
multe direc ii. 

Unul dintre faimoasele argumente a fost argumentul “camerei chineze ti”(“Chinese room”). 
Aceasta pretinde c  este posibil s  treci “Turing test” f  s  fii “cu adev rat inteligent”. Dovada 
este s  m  pui pe mine, sau pe tine, sau orice individ care nu vorbe te chinez , înauntrul unei 
camere cu o tabl  mare care are descrieri ale func iei din C* in C*, unde C este alfabetul chinezesc. 
Presupunând c  folosesc aceste instruc iuni pot s  comunic cu succes în limba chinez , aceasta 
implic  faptul c  în eleg chineza? 

 
666 ...    RRR ooo bbb ooo ttt iii    bbb aaa zzz aaa iii    ppp eee    ccc ooo mmm ppp ooo rrr ttt aaa mmm eee nnn ttt    

În cele din urm , dar nu în ultimul rând, permite i-mi s  men ionez alt trend în AI care 
merge împreun  cu cele men ionate mai sus. În contrast cu AI simbolic, care, dup  cum am spus 
mai devreme, este focusat pe activit i de nivel înalt,aceast  apropiere sugereaz  construirea 
inteligen ei de jos în sus, i ia crea iile de nivel mic ca insecte ale modelului normativ pentru 
inteligen a ma inii. Ideologia care st  la baz  este fundamentat  pe observa ie, similar  cu cea 
descris  la început. 

Spre deosebire de abord rile AI tradi ional pentru robo i, care era 
bazat pe un ciclu al citirii de senzori, interpretarea structurilor simbolice, 
ra ionand i calculând în aceast  structur , i apoi ac ionând, Brooks 
propune o arhitectur  alternativ  bazat  pe o re ea acronim  a interac iunii 
unui automat conectat la senzori, servomotoare i cronometre. Analizând 
comportamentul unui sistem bazat pe o asemenea arhitectur , cred c  este 
o adevarat  provocare pentru teoreticieni, s  demonstreze c  este un 
sistem hibrid. Chiar i când ne întoarcem dup  aceast  sesiune la  sistemul 
formal, sec, trebuie s  p str m în minte motiva ii ceva mai “vii” pentru aceast  aventur  a 
sistemelor hibride, i eu consider ca, s  ra ion m asupra comportamentului precum cel al robo ilor , 
reprezint  un câ tig. 

 
CCC ooo nnn ccc lll uuu zzz iii eee    

  Cercetarea sistemelor hibride poate s  conduc  la dezvoltari interesante în tiin a 
calculatoarelor i în matematic . Acest lucru ar fi foarte util! 
 
BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee    

• R.A.Brooks, Intelligence without Reason, 1991 
• H.Nijmeijer, A.J. van der Schaft, Nonlinear Dynamical Control Systems 
• http://mtc.epfl.ch/~tah/Publications/the_theory_of_hybrid_automata.pdf  
• http://en.wikipedia.org  

http://mtc.epfl.ch/~tah/Publications/the_theory_of_hybrid_automata.pdf
http://en.wikipedia.org/
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VISUL MATEMATIC 

  
EElleevvuull::  LLuucchhiinn  PPeerraa,,  ccllss  aa  VVIIIIII--  aa  
LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  PPeecciiuu  NNoouu  
PPrrooff..  ccoooorrddoonnaattoorr::    CCaattii aa  LLuucchhiinn  
 
 
 Cum ar fi dac  ne-am putea juca cu propriile noastre vise? S  le oprim, s  le schimb m, s  
ne trezim din ele i s  le relu m dup  bunul plac…. 
 Dragi colegi, cu aceste întreb ri m-am trezit in minte ieri, dis-de-diminea , chiar dac  era 
duminic i mi-am propus s  dorm pân  târziu. 
 Nu o s  v  vin  s  crede i ceea ce am visat. Parc  visul meu 
a fost o poveste citit  din c ile copil riei, c i frumos colorate i 
ilustrate. Parc  eram…. Alice în ara Minunilor, fiind înconjurat  
de obiecte însufle ite, dornice de a purta o conversatie cu mine. 
 Se f cea c …..obiectele de pe biroul meu au prins via : 
Compasul dansa cu Stiloul, Raportorul se lua la har  cu Echerul, 
Caietele de Matematic  pluteau pe lacul format din Be isoare 
colorate aruncate ici-colo. Iar eu…..ei bine, eu eram regizorul 
petrecerii! Eu le d deam pre ioasele indica ii atât de necesare pentru 

 tot acest spectacol s  fie unul demn de toat  lauda. i îmi pl cea 
atât de mult! i eram atât de fericit ! Dar….uf, dragii mei colegi, 
ceva s-a întâmplat i toate str daniile mele erau pe punctul de a fi 
zadarnice. 
 Dar hai s  v  povestesc toat  întâmplarea: dup  cum v  spuneam, spectacolul sus inut de 
obiectele atât de cunoscute mie, era in plin  desf urare când, dintr-un col  al biroului, se auzi un 
plâns sfâ ietor. To i ceilal i protagoni ti s-au oprit ca la un semn…..Întorcându-mi privirea, v d 
Rigla, pr fuit , uitat , cum plânge i suspin . Compasul, s ritor de felul lui, îi vine in ajutor, 
întrebând-o ce s-a intâmplat. 
 Juliete a noastr , Rigla, ne poveste te p ania ei trist : ca orice domni oar  cu o educatie 
distins , Rigla a vrut sa participe i ea la spectacolul regizat de c tre mine. Dar, nu putea s  apar  de 
una singur , nu? Cum Domnul Creion Mecanic era plin de sine, ve nic în c utare de noi cuceriri in 
lumea vast  a biroului meu i nu prea vorbea cu ea…o domni oar  modest i corect . Rigla s-a 
gândit s  apeleze la vechiul lui prieten. Creionul Obi nuit i îi propune s  participe împreun  la 
minunatul spectacol. 
 Dar, spre surprinderea Riglei, Creionul Obi nuit o refuza politicos, pe motiv c …..hmmm, 
distinsa domni oar  nu i-a mai acordat aten ie de când a ap rut Creionul Mecanic. 
 Dragii mei colegi, drept s  v  spun, m-am sim it direct r spunz toare de drama tr it  de 
Rigla. 
 Acesta era visul meu când un zgomot m-a trezit. 
 M-am  dat  jos  din  pat  si,  descul ,  am  p it  timid  spre  birou.  Acolo  mi-am  reg sit  toate  
obiectele atât de dragi mie, înc  obosite dup  spectacolul nop ii….Dar privirea mea caut  altceva. 

scolind toate sertarele biroului, l-am g sit: Creionul Obi nuit m  a tepta cuminte sub un morman 
de caiete, care era gata s  îl sufoce. L-am ridicat cu grij , l-am ters de praf i o lacrim  s-a prelins 
pe obrazul meu. Bine te-am reg sit dragul meu Creion! 
 Dragi colegi, datorit  visului mi-am reg sit vechiul meu prieten, care mi-a fost de mare 
ajutor la toate lucr rile scrise i examenele sus inute pân  acum. 
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APLICAŢII ALE MATEMATICII ÎN TEHNOLOGIE 

 

AAuuttoorrii::DDoonncciillăă  AAnnaa--MMaarriiaa&&  SSttooiiccaa  AAlleexxaannddrraa  DDiiaannaa,,  ccllaassaa  aa  VVIIIIII--aa                                                                

ŞŞccoollaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII  ""MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu""  PPllooiieeşşttii  

PPrrooff..  îînnddrruummăăttoorr  PPooppeessccuu  RRaammoonnaa  
 

 De la introducerea ei în planul de învăţământ, în 1992, Educaţia Tehnologică este prima 

disciplină din învăţământul obligatoriu românesc ale cărei conţinuturi sunt interdisciplinare şi  

organizate pe module, această modularitate fiind definitorie pentru toate obiectele şi procesele 

tehnologice.  

 Educaţia tehnologică are un profund caracter interdisciplinar şi totodată dual ( teoretic-prac-

tic, ştiinţific-tehnologic), având ca obiectiv fundamental dezvoltarea unei noi viziuni şi atitudini 

practice asupra omului şi a sensurilor vieţii prin prisma tehnologiei, precum şi o înţelegere a rolului 

tehnologiei în progresul omenirii. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         

Fig.1 Calcule matematice în educaţia tehnologică 

CALCULE MATEMATICE ÎN 

EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ 

CLASA A V-A 

MODULUL I 

ORGANIZAREA 

MEDIULUI 

CONSTRUIT 

Caracteristi-

cile terenului, 

planul vilei 

Plan de 

urbanism 

CLASA A VI-A 

MODULUL I 

ECONOMIA 

FAMILIEI 

Calcularea 

costurilor  

materialelor şi 

ale manoperei 

MODULUL II 

MATERIALE ŞI 

TEHNOLOGII 

( lemn, ceramică, 

textile, piele) 

Realizarea produselor: 

mobilier, acoperiş din 

ţiglă, gresie, faianţă 

MODULUL I 

MATERIALE ŞI 

TEHNOLOGII 

( metalice, 

plastice, 

cauciuc, sticlă) 

CLASA A VII-A 

Realizarea 

produselor: 

ferestre, uşi 

MODULUL II 

TEHNOLOGII 

DE 

COMUNICAŢII 

ŞI TRANSPORT 

Reţele de 

utilităţi 

Reţele de 

comunicaţii 

Reţele de 

transport 

CLASA A VIII-A 

MODULUL I 

ENERGIE 

MODULUL II 

DOMENII 

PROFESIONALE 

Calcule 

energetice 

Cerere şi ofertă pe 

piaţa muncii, eficienţa 

muncii 
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Tehnologia este prezentă în toate nivelurile de predare şi învăţare a matematicii în lumea 

modernă, aducând din ce în ce mai pregnant schimbarea de la învăţarea cu tradiţionalele hârtie şi 

creion la mediul de învăţare format din ansamblul calculator-computer-hârtie-creion. 

Pentru a exemplifica acest caracter interdisciplinar al Educaţiei Tehnologice, voi rezolva o 

problemă matematică trecând prin toate modulele studiate în clasele V-VIII: 

 O familie doreşte să construiască o vilă cu 2 niveluri ( parter şi mansardă), terenul necesar 

construcţiei fiind  de 6m10m. Pentru a realiza vila, familia trebuiă să aibă cunoştinţe dobândite la 

orele de educaţie tehnologică şi matematică ( fig.1): 

Pentru a reliefa caracterul interdisciplinar al educaţiei tehnologice, voi rezolva problemele 

ridicate de construcţia vilei trecându-le prin noţiunile acumulate la disciplina Educaţie Tehnologică: 

 În primul rând, familia a ales tipul de clădire, şi anume o vilă ( care reprezintă o locuinţă ele-

gantă, înconjurată de o grădină), a cărei elevaţie este alcătuită din parter şi mansardă. De asemenea, 

mai ştim ca suprafaţa de teren pe care se va înălţa vila are dimensiunile 6m10m. Parterul acestei 

vile va avea formă paralelipipedică, iar mansarda va avea formă de prismă triunghiulară ( noţiuni 

cunoscute de la orele de geometrie). Pentru a putea trece la construcţia vilei, familia caută un arhi-

tect (domeniu profesional despre care am învăţat în clasa a 8-a) care realizează proiectul de con-

strucţie. Iată ce a realizat: 

 

 

 

 

                                         

                   Observând datele de pe desen, se poate 

calcula suprafaţa acoperişului vilei, ştiind faptul că 

suprafaţa colorată reprezintă un dreptunghi şi 

acoperişul se compune din 2 părţi de formă 

dreptunghiulară: 

  Adreptunghi = L·l = 12·5 = 60 [m
2
] 

  Aacoperiş = 2·Adreptunghi = 2 · 60 = 120 [m
2
] 

Tot la Educaţie tehnologică am învăţat despre regulile de urbanism ( disciplina ştiinţifică   

ce se ocupă cu activităţi legate de organizarea şi amenajarea oraşelor, în funcţie de dezvoltarea lor 

economico-socială, de tradiţii, de nivel tehnic, cultură şi civilizaţie), una dintre aceste reguli fiind 

aceea a regimului de înălţime ( înălţimea clădirii nu trebuie să depăşească distanţa dintre acea 

clădire şi clădirea cea mai apropiată de peste drum). Cunoscând această regulă şi consultând planul 

de urbanism, am aflat că înălţimea maximă a vilei nu trebuie să depăşească 9 m. Pentru a afla dacă 

proiectul vilei respectă planul, am realizat calculul: 

 Partea din faţă a acoperişului este un triunghi isoscel (ABC), adică un acoperiş cu 2 pante. 

Trasând înălţimea în acest triunghi, obţinem 2 triunghiuri dreptunghice cu ipotenuza de 5m şi o ca-

tetă de 4m. Aplicând teorema lui Pitagora în Δ AHB, rezultă valoarea înălţimii mansardei AH = 3m. 
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1,5m        3m 

Ştiind că înălţimea parterului este de 4m, aflăm înălţimea totală a casei: 4m + 3m = 7m, care nu 

depăşeşte înălţimea cerută prin planul de urbanism, de 9m. 

 De asemenea, în clasa a V-a am învăţat despre elementele componente ale clădirii şi 

materialele din care se confecţionează. Astfel, elementele de deschidere sunt uşile şi  ferestrele şi  se 

pot confecţiona din lemn, material plastic şi metal, geamurile putând fi confecţionate din sticlă sau 

materiale speciale; pereţii pot fi de rezistenţă sau de umplutură şi se pot confecţiona din zidării de 

cărămidă, beton celular autoclavizat (BCA), din panouri prefabricate, etc; elementele de finisaj sunt 

gresia şi faianţa, zugrăvelile, vopselurile. 

  În clasa a VI-a am învăţat despre materiale şi tehnologii din care se pot confecţiona acope-

rişul ( ţiglă), uşile (lemn), gresia şi faianţa, piesele de mobilier. Întâi am calculat necesarul de ţiglă 

pentru acoperiş, alegând un sortiment de ţiglă roşie cu grosimea de 1,5mm la preţul de 24lei/m
2
. 

Ştiind că aria acoperişului este de 120 m
2
, preţul va fi de 2880 lei. Dar familia care îşi construieşte 

vila doreşte să diminueze costurile construcţiei şi caută o soluţie în acest sens. O posibilă soluţie ar 

fi alegerea unui alt tip de ţiglă, cu grosime de 0,5mm sau de 1mm, firma producătoare având oferte 

în acest sens: ţiglă roşie de 0,5mm la preţul de 18 lei/m
2
 şi ţiglă roşie cu grosimea de 1mm la preţul 

de 21 lei/m
2
. Făcând calculele, am obţinut: 

- pentru ţigla de 0,5mm: 120·18 = 2160 lei 

- pentru ţigla de 1mm: 120·21= 2520 lei 

Deoarece suma alocată pentru acoperiş a fost estimată la 2450 lei, au optat pentru ţigla de 0,5 mm. 

 O altă soluţie pentru diminuarea costurilor acoperişului ar fi reducerea înălţimii mansardei, 

de la 3m la 2,5m. În acest caz, necesarul de ţiglă pentru acoperiş va fi calculat astfel:  

 - înălţimea acoperişului fiind de 2,5m, obţinem lungimea muchiei oblice a acoperişului cu 

teorema lui Pitagora: 4
2
 + 2,5

2
 = 22,25 , ca fiind 4,71; 

 - cum aria acoperişului este 2 ·4,7112 = 113,04m2, şi preţul ţiglei este 21 lei/m
2
, preţul 

ţiglei pentru realizarea acoperişului va fi: 113,0421= 2373,84 lei, preţ ce se încadrează în costurile 

alocate. 

 Având doi copii gemeni, familia plănuieşte amenajarea a 2 camere identice la mansardă, ca-

re trebuie să aibă înălţimea minimă la streaşină de 1,5m (pentru a fi funcţionale). Putem calcula vo-

lumul  fiecărei camere, dacă se păstrează înălţimea iniţială a mansardei de 3 m, astfel: 

               A   

 

 

                                        

                                                                                                              

                                               

 

                                       B                 D            H           E                C 
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- notăm cu DE muchia peretelui lateral , E Є AB; DE║ AH, iar Δ BDE ~ Δ ABH;                      

1,5 4
2

3

ED BD
BD m

AH BH


     

 

- mansarda are forma unei prisme triunghiulare; din volumul mansardei scădem volumele 

celor 2 prisme triunghiulare cu muchia de 1,5m; obţinem volumul unei camere:  

                   
12 2 12

2

ABC BDES S   
 = (144 – 21,5212):2 = 36m

3
 

Pentru că aceste camere sunt destinate copiilor, ele trebuie mobilate conform zonelor func-

ţionale despre care am învăţat în clasa a 5-a, şi anume: zona destinată studiului, unde trebuie să se 

găsească biroul şi biblioteca sau rafturile pentru cărţi, zona destinată odihnei, unde trebuie să fie 

patul şi zona de joacă. Deoarece camerele sunt relativ mici, familia a hotărât să înlocuiască 

biblioteca şcolarului cu rafturi sau etajere montate pe întreaga suprafaţă a camerei.  

De asemenea, în mansardă vor fi montate două ferestre cu geam termopan, câte una în 

fiecare cameră, având formă dreptunghiulară şi dimensiunile 100cm70cm. 

 La alegerea centralei termice pentru încălzirea vilei trebuie să se ţină seama de volumul de 

încălzit şi de pierderile de căldură spre exterior. Având în vedere faptul că vila se compune din două 

corpuri, volumul îl aflăm prin adunarea volumelor cerlor două corpuri ( paralelipipedic – corpul 

parterului) şi prismă triunghiulară ( corpul mansardei): 

   

Vvilă = Vparter + Vmansardă  

  Ştiind faptul că  

Vparalelipiped = L l h   şi  

Vprismă = Abazei h şi, cunoscând aceste dimen-siuni    

Vvilă = 4 6 10  + 3 12 8  = 428 m
3
 

  

Matematica este deci, una din ştiinţele cu cea mai largă răspândire în toate domeniile de 

activitate. Este ştiinţa care poate fi aplicată în multe alte ştiinţe cum ar fi chimie, fizică, informatică, 

economie şi toate domeniile tehnologice, în concluzie în toate ştiinţele reale care, fără ajutorul 

matematicii nu ar putea fi revelate. 

 

BBB III BBB LLL III OOO GGG RRR AAA FFF III EEE    

[1] Singer, Mihaela, Voica, C – De la MATEMATICĂ la MATEPRACTICĂ, ed. Sigma, Bucureşti, 

2010 
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Şiruri de numere reale 

Abordare prin metoda proiectului 

 

AAuuttoorr::  SSăărrooiiuu  LLoorreennaa,,  ccllaassaa    aa--XXII  ––aa  CC  

CCoolleeggiiuull  NNaaţţiioonnaall  ““SSppiirruu  HHaarreett””  BBuuccuurreeşşttii  

CCoooorrddoonnaattoorr  ::  pprrooff..  SSoorriinnaa  CCrreeţţuu  
                                                                                           

 

PPP rrr ooo iii eee ccc ttt uuu lll    nnn ooo sss ttt rrr uuu    

Ne-am propus prin acest proiect să demonstrăm cum contribuim ca elevi la propria noastră 

învăţare la disciplina matematică. Profesorul şi-a propus să răspundă nevoilor diferite venite de la 

elevii din clasa noastră. Întrebările impuse de profesor pe durata abordării metodei proiectului au 

fost: 

Cum îi pot ajuta pe elevi să contribuie la propria lor formare? Cum pot răspunde nevoilor diferite 

ale elevilor? 

 

ÎÎÎ nnn vvvăăăţţţaaa rrr eee    eee fff iii ccc iii eee nnn tttăăă    ppp rrr iii nnn    ccc ooo ooo ppp eee rrr aaa rrr eee    

În cadrul lecţiilor destinate capitolului ŞIRURI-CONVERGENŢA,MĂRGINIREA 

MONOTONIA ŞIRURILOR ne-am obişnuit să desfăşurăm o serie de activităţi de practică pentru a 

realiza sarcini în colaborare. În acest fel, mai mulţi elevi aflaţi în grupă am realizat impreună un 

proiect, am rezolvat împreună mai multe exerciţii, am exersat abilităţi de lucru necesare la tema 

propusă completând împreună sau dirijaţi de profesor un organizator grafic numit harta KWL. Prin 

acest instrument de lucru am construit înţelesuri noi pornind de la ceea ce ştiam deja, am comparat 

cunoştinţele asimilate de fiecare dintre noi cu ceea ce am învăţat anterior şi ne-am clarificat ideile, 

organizând la sfârşit după o cerinţa precizată de profesor, portofoliul fiecărei grupe. Pe parcursul 

activităţilor practice am fost în măsură să ne autoevaluăm prestaţia si să ne realizăm cu sinceritate 

autoevaluarea fixată iniţial în raport cu modul în care am lucrat în echipă.  

Prin acest mod de lucru, noi ca elevi apreciem că am beneficiat de: 

 dezvoltarea autocunoaşterii 

 relevarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale învăţării 

 eliminarea obstacolelor învăţării 

 îmbunătăţirea stimei de sine 

 prevenirea neînţelegerilor dintre elevi-profesori şi părinţi 

 evidenţierea abilităţilor de învăţare 

 optimizarea învăţării prin adoptarea unui mod personal 

 obţinerea de note mai bune la şcoală 

 dezvoltarea unor relaţii pozitive cu cei din jur 

 scăderea problemelor de comportament 

În abordarea metodei de lucru prin proiect, profesorul ne-a dat posibilitatea să dovedim că 

avem:  

 interdependenţa pozitivă; 

 interacţiuni faţă în faţă; 
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 responsabilitate individuală şi de grup; 

 abilităţi interpersonale şi de lucru în grupuri mici; 

 acţiune de grup 

Pentru a stabili un grup de cooperare într-un mod mai formal la ora de matematică, 

profesorul  a realizat o introducere a lecţiei, ne-a prestabilit organizarea  în grupuri , precizând că 

fiecare dintre noi are un rol anume , a stabilit şi ne-a comunicat din timp aşteptările pentru 

contribuţiile individuale la rezultatele grupului, a luat măsuri corespunzătoare ca toţi elevii  să avem  

materialele şi resursele necesare, să accesăm internetul în laboratorul de informatică al liceului 

nostru pe baza unei planificări anterioare, să respectăm termenele de lucru primite. A urmat etapa în 

care ni s-a explicat întâi procesul şi apoi, s-au predat informaţiile necesare pentru îndeplinirea 

activităţilor. Grupurile de elevi au lucrat la activitate până când toţi membrii grupului au înţeles ce 

trebuie să facă şi au finalizat sarcinile de lucru. 

Profesorul a jucat un rol important într-o astfel de structură de cooperare. În timp ce elevii 

lucrau, profesorul se deplasa de la un grup la altul monitorizând interacţiunile, punând întrebări şi 

răspunzând la întrebări şi reorientând atenţia elevilor. Pe parcursul desfăşurării lucrului în echipă, 

profesorul a prezentat o fişa de observare a modului în care fiecare elev se descurcă în activitatea de 

grup, motivându-i astfel pe toţi să aibă propria contribuţie la activitatea practică propusă. După ce 

activitatea s-a terminat, profesorul a evaluat performanţele fiecărui elev şi elevii şi-au evaluat 

propriile contribuţii, precum şi pe cele ale membrilor grupului. 

În timpul activităţii prin metoda proiectului, profesorul a determinat o învăţare activă 

deoarece: 

 se concentrează atenţia  elevilor ;    

 elevii au posibilitatea de a afla şi alte puncte de vedere ; 

 elevii se ocupă de conţinuturile care se studiază în proiectul cerut. 

Cooperarea între noi elevii a fost posibilă prin faptul că a fost folosită şi tehnologia TIC. 

Elevii au putut comunica cu alţi elevi sau cu experţi din domeniu. De exemplu, în timpul studierii 

tehnicilor de lucru pentru calcularea limitelor la şiruri, noi am putut prelua lecţii de predare în 

calcularea limitelor de şiruri prin intermediul site-urilor, puteam primi feedback din partea unor alţi 

elevi şi puteam să ne comunicăm ideile între noi. La finalul activităţilor propuse spre învăţare am 

avut sarcina de a crea un produs comun al grupului utilizând soft multimedia şi am avut 

posibilitatea să  împărtăşim rezultatele finale ale proiectului cu celelalte grupe şi cu prietenii prin 

email. 

Hărţile “Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat” (Know-Wonder-Learn charts, KWL charts) 

reprezintă unul dintre cei mai utilizaţi organizatori grafici pentru a apela la cunoştinţele anterioare 

ale noastre ca elevi. Prin această hartă simplă ce activează cunoştinţele anterioare, am fost întrebaţi 

ce ştim deja despre un anumit subiect. Acest lucru ne-a permis nouă să realizăm conexiuni 

personale înainte de explorarea conţinutului în detaliu. Aşadar, individual am gândit asupra ideilor 

pe care le-am completat pentru secţiunea “Ştiu” a hărţii. Apoi, în mod independent sau prin 

colaborare, am judecat ce întrebări avem în legătură cu conţinutul pentru secţiunea “Vreau să ştiu” a 

hărţii. Odată ce am început să răspundem acestor întrebări pe parcursul proiectului nostru, am 

înregistrat informaţiile în secţiunea “Am învăţat” a hărţii. 

Utilizând acest organizator grafic, ne-am construit singuri înţelesuri pornind de la ceea ce 

am învăţat, am comparat noile cunoştinţe cu ceea ce ştiam deja şi am fost capabili să ne clarificăm 

ideile. Prin acest mod de abordare a învăţării ne-am menţinut concentrarea asupra temei din capitol, 

am avut interes crescut faţă de conţinut şi am îndeplinit mai uşor sarcinile de lucru, ajutându-ne unii 

pe alţii şi obţinând o modalitate clară de a urmări ceea ce am învăţat. În sfârşit, harta KWL a fost 

înregistrată ca document individual al portofoliului de evaluare pentru a arăta  ce a învăţat fiecare în 

cadrul grupului.  

Harta “Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat” poate fi folosită la toate disciplinele şi la orice 

nivel de învăţământ. Aceasta este o modalitate excelentă de a începe o nouă unitate de învăţare şi un 
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punct de referinţă pe parcurs. De obicei, nu este un document care se notează, ci mai degrabă un 

spaţiu în care putem să notăm propriile idei şi întrebări fără frica de a fi judecaţi sau notaţi. Această 

hartă ajută şi la organizarea noastră în grupe pe bază de preferinţe şi poate constitui un punct de 

plecare pentru o discuţie în perechi sau cu toată clasa. 

Beneficiile grupării elevilor pentru a învăţa prin cooperare depăşesc cu mult orice 

dezavantaj. Prin utilizarea acestor strategii, vor avea de câştigat nu numai elevii, ci şi profesorii, 

prin crearea unui mediu centrat pe elevi,  în care toată lumea interacţionează şi lucrează bine 

împreună. Iată care sunt aceste beneficii directe pentru profesor: 

 se constată mai puţin stres – zi de zi, în situaţiile din clasă şi din afara clasei 

 se obţin rezultate mai bune şi există satisfacţie profesională 

 se îmbunătăţeste managementul timpului 

 se formează o imagine acurată asupra diversităţii din clasă 

 creşte spiritul de echipă şi implicit efortul profesorului scade 

 se dezvoltă relaţia interpersonală dintre profesor-elev şi comunicarea profesorilor cu elevii şi 

părinţii 

 se clarifică nevoile de învăţare individuale ale elevilor 

 are succes învaţarea prin cooperare, lucrul pe grupe 

 se evidenţiaza în mod real nevoile elevilor etichetaţi „slabi” şi ale elevilor „talentaţi” 

 se conştientizează cauzele eşecului în învăţare 

 se stabilesc strategii de optimizare a învăţării. 

Nu în ultimul rând, părinţii noştri vor avea posibilitatea să ne observe  altfel fără bariere 

pentru că vor constata  că avem anumite nevoi de învăţare, vor putea să identifice motivele pentru 

care am ajuns la eşec şcolar şi desigur vor găsi abordările potrivite pentru a se observa potenţialul 

pozitiv al fiecăruia dintre noi ca elevi. 

În parcurgerea capitolului, grupa pe care am coordonat-o  a realizat aplicaţia elevului în 

prezentare power point cerută la evaluarea finală. Clasa a XI –a C a fost organizată  în 5 grupe de 

studiu pentru realizarea evaluării sumative la acest capitol. În cele ce urmează vom descrie tema 

propusă. 

În spatele numerelor, a succesiunii cifrelor într-un şir se afla proprietăţi distincte 

interpretabile geometric sau prin reprezentare grafică care au corespondenţă în viaţa reală a 

oamenilor şi a naturii în sine. Modelarea lor  înseamnă modelarea unor procese şi aduce desigur 

răspunsuri la multe ecuaţii necunoscute cum ar fi „ care este cifra care urmează în şirul de cifre 

dat?”. Recurenţa şirurilor combinată cu procedeul inducţiei matematice va aduce aplicaţiile utile în 

proprietatea lui Weierstrass plecând de la şirul lui Fibonacci şi observarea reală a şirurilor. 

 

RRR eee zzz uuu lll ttt aaa ttt eee    aaa şşş ttt eee ppp ttt aaa ttt eee ///    ooo bbb iii eee ccc ttt iii vvv eee    ppp rrr ooo ppp uuu sss eee    

Elevii vor aplica proprietăţile şirurilor în cazul şirurilor recurente prin proprietatea Weierstrass şi 

principiul inducţiei matematice. 

Elevii vor modela proprietăţile grafice în formularea unor procese reale bazate pe şiruri recurente. 

Elevii vor calcula limita şirurilor recurente prin studiul calitativ şi cantitativ al informaţiilor date de 

recurenţă, respectiv recurenţa de ordin 1, de ordin 2 şi alte forme de recurenţă. 

Elevii vor observa legatura inductivă dintre şiruri şi numerele reale ca bază pentru a stabili şi a 

verifica rezultatele şi  a obţine / identifica noi proprietăţi. 

O1- elevii îşi reamintesc recurenţa de la progresii aritmetice şi geometrice şi principiul inducţiei 

matematice. 

O2- elevii introduc/ reprezintă prin exemple 3 situaţii de recurenţă. 

O3-  elevii diferenţiază recurenţa de ordin 1, ordin 2 şi stabilesc necesitatea de a avea condiţiile 

iniţiale. 

O4- elevii vor determina convergenţa şi nonconvergenţa prin teorema Weierstrass. 
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O5- elevii interpretează modificarea unui fenomen natural şi explică prezenţa recurenţei ( chitara, 

cochilia). 

O6- elevii disting şirurile recurente cu limita finită şi cele cu limita infinită realizând legături cu 

situaţiile reale, vezi universul şi capitulul florii soarelui. 

O7- elevii vor formula relaţia de recurenţă prin  rezolvarea problemei iepurilor de casă , vor 

determina componentele şirului  lui Fibonacci şi apoi raportul a doi termeni consecutivi găsind 

numărul  . 

O8- elevii vor deduce numărul de aur 1/  şi vor argumenta  prezenţa acestuia prin exemple diferite 

de spirale. 

O9- elevii vor decide asupra modificării sau nemodificării spiralei logaritmice în minim 2 exemple 

din structura vie ( corp uman, viaţa plantelor, arhitectura medievală sau pictură). 

Întrebarea esenţială la care răspund elevii în cadrul capitolului este:       

Cum pot utiliza matematica pentru a descoperi noi proprietăţi şi relaţii? 

Întrebările unităţii de învăţare au fost: 

Se respectă reguli sau legi în organizarea structurii vii? 

 Sunt importante rezultatele obţinute în analiza şirurilor recurente convergente sau divergente? 

 Este impactul vizual al structurii vii o redare a structurii de şiruri recurente? 
Întrebările  de conţinut la care elevii au răspuns prin aplicaţia realizată au fost: 

Ce sunt progresiile aritmetice şi geometrice şi ce formule de exprimare se cunosc? Minim 4 

exerciţii. 

Cum folosim principiul inducţiei matematice în formularea termenului general din progresii 

aritmetice şi geometrice? Minim 4 exerciţii. 

Cum se descriu termenii unui şir exprimat prin recurenţă? Minim 3 exerciţii. 

Cum corelaţi descrierile de şiruri cu recurenţa oferită? Minim 3 descrieri. 

Ce modele de recurenţă identificaţi  în fenomenele naturale indicate (chitara,cochilia, pictură, artă, 

arhitectură medievală, dezvoltarea plantelor şi in capitulul floral)? Minim 1 fenomen natural.   

Care este modalitatea pentru a determina convergenţa şirurilor recurente şi formula termenului 

general la recurenţa de ordin 1 şi cea de ordin 2? Minim câte 3 exerciţii la fiecare tip de recurenţă. 

Care este soluţia problemei iepurilor de casă exprimată prin şir cu  formula de recurenţă şi raportul 

dintre doi termeni consecutivi din şir, precum şi  ecuaţia care conduce la aflarea lui ᵩ ? 

Ce evaluare s-a realizat pentru  numărul 1/ ᵩ ?  

Cum comparaţi rezultatul obţinut cu informaţiile despre  spirala logaritmică? 
 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::       

www.borlon.net/maths./lecture  

www.maths-au-lycee.wikispaces.com   

www.artkaos.net/contenu/cous_de_photo/01.03.pdf  

www.aprendre-en-ligne.net/MADIMU2/ALGEB/ALGEB.6.PDF 

www.mathscyr.free.fr/themes/suites 

www.euler.ac-versailles.fr/webMathematica/reflexionpro/suites/ppt 

www.klubprepa.net  autor Jean Michel Ferrard 

www.etab.ac-caen.fr/discip/maths./suites-geometriques 

http://maths-science.fr/documents/beptertiaire/suites 

www.keepschool.com/cours-fiche-suites_arihtmetiques_et_geometriques.html 
 

http://www.borlon.net/maths./lecture
http://www.maths-au-lycee.wikispaces.com/
http://www.artkaos.net/contenu/cous_de_photo/01.03.pdf
http://www.aprendre-en-ligne.net/MADIMU2/ALGEB/ALGEB.6.PDF
http://www.mathscyr.free.fr/themes/suites
http://www.euler.ac-versailles.fr/webMathematica/reflexionpro/suites/ppt
http://www.klubprepa.net/
http://www.etab.ac-caen.fr/discip/maths./suites-geometriques
http://maths-science.fr/documents/beptertiaire/suites
http://www.keepschool.com/cours-fiche-suites_arihtmetiques_et_geometriques.html
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STICLA KLEIN 

AAuuttoorr::ŢŢuurrllăă  NNiiccoolleettaa,,  ccllaassaa  aa  XXII--aa  

LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  „„SSff..KKiirriill  şşii  MMeettooddiiii””--  TTiimmiişş  

  DDuuddeeşşttiiii  VVeecchhii  

CCoooorrddoonnaattoorr::  pprrooff..  TTăămmaaşş  GGaabbrriieellaa  
 

În matematică, sticla Klein este o suprafaţă non-orientabilă, informal, la suprafaţă (o 

varietate bidimensională) în care noţiunile de stânga şi dreapta nu pot fi definite în mod consecvent. 

Alte obiecte legate de non-orientabile include benzi Mobius şi planul proiectiv 

real. Având o bandă Mobius este o suprafaţă cu frontiera, sticla Klein nu are 

nici o limită. (Pentru comparaţie, sfera este o suprafaţă orientabil fără limită.)  

Sticla Klein a fost descris pentru prima dată în 1882 de către 

matematicianul german Felix Klein. Uneori este susţinut că a fost iniţial numit 

Kleinsche Fläche "Klein suprafaţă" şi că a fost interpretează incorect acest drept 

"sticla Klein," Kleinsche Flasch, care în cele din urmă a condus la adoptarea 

acestui termen în limba germană, de asemenea. 

CCC ooo nnn sss ttt rrr uuu ccc ţţţ iii iii  

         Începeţi cu un pătrat, apoi lipiţi şi marginile colorate corespunzătoare. Împreună, următoarele 

în diagrama, că atât de săgeţile meci. Mai mult formal, sticla Klein este descrisă ca spaţiul, câtul, 

pătratul [0,1] × [0,1] cu laturile identificate de relaţiile (0, y) ~ (1, y) pentru 0 ≤ y ≤ 1 şi (x, 0) (~ 1 - 

x, 1) pentru 0 ≤ x ≤ 1: 

 

Reţineţi că aceasta este un "abstract", lipire, în sensul că încearcă să 

realizeze acest lucru în trei dimensiuni rezultat intr-o sticla de auto-

intersectează  Klein . Sticla Klein, corectă, nu  se auto intersectează. Cu toate 

acestea, există o modalitate de a vizualiza sticla Klein ca fiind cuprinse în 

patru dimensiuni. 

 

Prin adăugarea unei a patra dimensiune în spaţiul tridimensional, auto-intersecţia pot fi eliminate. 

Împinge uşor o bucată de tub care conţine la intersecţia a originalului spaţiu tridimensional. 
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  O analogie utilă este să ia în considerare o curbă de auto-se intersectează pe plan; auto-

intersecţiile pot fi eliminate prin ridicare o componentă de pe avion. 

Această imersiune este utilă pentru vizualizarea multor proprietăţi din sticla Klein. De exemplu, 

sticla Klein nu are nici o limită, în cazul în care suprafaţa se opreşte brusc, şi este non-orientabilă, 

cum se reflectă în unilateralitatea de imersiune. 

O mână-suflate Klein sticla model comun  fizic al unei sticle Klein este o construcţie 

similară. British Science Museum are pe ecran o colecţie de sticle suflate cu gura Klein, care 

prezintă mai multe variante pe această temă topologică. Data de sticlă din 1995 şi a fost făcută 

pentru muzeul la Alan Bennett. 

Sticla Klein poate fi văzută ca un pachet de fibre peste S1, după cum urmează: se ia pătrat 

(modulo marginea identificarea relaţie de echivalenta) de mai sus să fie E, spaţiul total, în timp ce 

baza de spaţiul B este dată de unitatea în intervalul y , modulo 1 ~ 0. π proiecţie este dată de π ([x, 

y]) = [y]. Ca benzi Mobius, sticla Klein este o varietate bidimensională diferenţiabile, care nu este 

orientabil.  

Spre deosebire de benzi Mobius, sticla Klein este un colector închis, ceea ce înseamnă că este o 

varietate compactă, fără limită. În timp ce banda Mobius poate fi înglobată în R3 tridimensional 

spaţiu euclidian, sticla Klein nu se poate. Acesta poate fi încorporat în R4, cu toate acestea. 

Sticla Klein poate fi construit (într-un sens matematic, deoarece nu se poate face fără a permite 

suprafeţei să se intersecteze) de către aderarea la margini de două benzi Mobius împreună, aşa cum 

este descris în Limerick anonim următoarele: 

„Un matematician numit Klein Gândul banda Mobius a fost divin El a spus: "Dacă lipiţi marginile 

a două, Veţi primi o sticla la fel de ciudată ca a mea. " 

Acesta poate fi, de asemenea, construită prin pliere o banda Mobius în jumătate lungime şi 

ataşarea la marginea sine.Şase culori sunt suficiente pentru a colora orice hartă de pe suprafaţa unei 

sticle Klein, aceasta este singura excepţie de la conjectura Heawood, o generalizare a teoremei 

culoare patru, care ar necesita şapte. 

O sticla Klein este echivalent cu o sferă plus două capace cruce. 

Când încorporate în spaţiu euclidian sticla Klein este unul faţă-verso. Cu toate acestea, 

există alte spaţii topologice 3, şi în unele dintre exemple non-orientabile o sticlă de Klein poate fi 

încorporată astfel că este faţă-verso, deşi datorită naturii spaţiului rămâne non-orientabil. 

   
DDD iii sss eee ccc ţţţ iii eee    
 

Disecant o sticlă Klein în jumătăţi de-a lungul planului său de simetrie 

a rezultatelor în două benzi Mobius imagine în oglindă, adică una cu 

un stângaci jumătate poftă de mâncare şi celălalt cu un dreptaci 

jumătate twist (unul dintre acestea este înfăţişată pe dreapta) . 

Amintiţi-vă că intersecţia imagine nu este cu adevărat acolo. De fapt, 

este de asemenea posibil să se taie sticla Klein într-o singură bandă 

Mobius.   
 

CCC uuu rrr bbb eee    sss iii mmm ppp lll eee --- îîî nnn ccc hhh iii sss eee    

O descriere a tipurilor de curbe simple-închis, care pot apărea pe suprafaţa de sticlă 

Klein este dată de folosirea de grup omologie prima sticlă Klein calculată cu coeficienți întregi. 

Acest grup este izomorf cu Z × Z2. Până la inversare de orientare, clasele numai omologie care 

conţin curbe simple, sunt închise, după cum urmează: (0,0), (1,0), (1,1), (2,0), (0,1). Până la 

inversare de orientare a unei curbe închise simplu, în cazul în care se află într-una din cele două 

crosscaps care compun sticla Klein, atunci este în clasa omologie (1,0) sau (1,1), în cazul în care 

taie Sticlă Klein în două benzi Mobius, atunci este în clasa omologie (2,0), în cazul în care taie 
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sticla Klein într-un inelului, atunci este în clasa omologie (0,1) şi în cazul în care limitele un disc, 

atunci este în clasa omologie (0,0). 

 

PPP aaa rrr aaa mmm eee ttt rrr iii zzz aaa rrr eee    

 

"Cifra 8" imersiune (Klein chifla) din sticla Klein are o parametrizare deosebit de simplă. 

Este ca o "figură-8" tor, cu un grad 180 "Mobius" Twist introduce: 

 
În această imersiune, cercul de auto-intersecţie este un cerc geometric în planul xy. r pozitivă 

constantă este raza acestui cerc. Un parametru oferă unghiul din planul xy, şi v specifică poziţia în 

jurul secţiune transversală în formă de 8, cu parametrizarea de mai sus secţiunea transversală este o 

curbă 02:01 Lissajous. 

 

parametrizarea imersiune 3-dimensional din sticla în sine este mult mai complicată. Aici este o 

versiune simplificată:  

 
în cazul în care 

 
                pentru 0 ≤ u < 2π şi 0 ≤ v < 2π. 

În această parametrizare, urmează lungimea corpului sticlei 

în timp ce v merge în jurul circumferinţei sale. 

 

GGG eee nnn eee rrr aaa lll iii zzz ăăă rrr iii :::       

Ggeneralizarea sticlei Klein a genului mai mare este dată în 

articolul de pe poligonul fundamental. 

Într-o altă ordine de idei, construirea 3 varietati, se ştie că un solid 

sticla Klein este topologic echivalent cu produsul cartezian: \ M 

scriptstyle \ ddot {O} \ ori eu, ori banda Mobius un interval. solid 

sticla Klein este versiunea non-orientabile de tor solid, echivalent cu 

\ scriptstyle D ^ 2 \ ori S ^ 1. 

 

 

Bibliografie:  http://en.wikipedia.org/wiki/Klein_bottle  
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ORGANIZATOR:  Şcoala cu Clasele I-VIII “Rareş-Vodă”  Ploieşti 
                Director:  profesor Ion Dumitrache 

                  Profesor biologie Venera Georgescu 
 

 Colaboratori: prof. Daniela Badea 
                                          prof. Luminiţa Corneci - 

- SAM „Ing. Gh.  Pănculescu” Vălenii de Munte 
                           prof. Mihaela Gavriloiu  

PARTENERI: 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

                   Insp. Şc. Gen:  prof. Gheorghe Borovină 
                   Insp. Biologie:  prof. Silvia Olteanu 
SPONSOR: 

 S.C. Cati S.R.L. Ploieşti 
  Ing. Cătălin Moisescu  

MOTTO... 
„Şcoala oricând e o închisoare cînd învăţătorul va fi mărginit, e oricând o grădină când 
acesta va fi un om de spirit care va şti să intereseze pe elevii săi pentru obiectul ce 
propune.“  
                                                                         Mihai Eminescu 

ARGUMENT: 
Încă din 1959, ONU a dedicat fiecare an anumitor probleme majore, cu o 

importanţă globală pentru omenire,  încercând să atragă atenţia asupra lor şi să îndemne 
statele lumii la acţiune pentru promovarea sau rezolvarea lor. Astfel, în această jumătate 
de veac s-au sărbătorit Anul Internaţional al Drepturilor Omului, Anul Internaţional al 
Reconcilierii, Anul Internaţional al Deşerturilor şi al Deşertificării (2006), Anul 
Astronomiei (2009), Anul Internaţional al Biodiversităţii (2010) etc.  

În spiritul acestei tradiţii, anul 2011 a fost declarat:  
 Anul Internaţional al Chimiei, al cărui scop este acela de a atrage tinerii către 
această ştiinţă şi a concentra atenţia oamenilor asupra rolului pe care îl joacă chimia în 
viaţa noastră, pornind de la gastronomie şi ajungând până la medicină şi tehnologie. Sub 
sloganul "Chimia, viaţa noastră, viitorul nostru", se vor aniversa şi 100 de ani de când 
Marie Curie a primit al doilea Premiu Nobel, cel pentru chimie, acum vor fi sărbătorite şi 
femeile care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea ştiinţelor. 
 Anul Internaţional al Pădurilor pentru a ne reaminti cât de importante sunt pentru 
noi pădurile şi viaţa care se adăposteşte în interiorul lor (UNESCO). Mesajul transmis de 
iniţiatori - „pădurile sunt vitale pentru supravieţuirea şi bunăstarea oamenilor de 
pretutindeni”. 
 Anul European al Voluntariatului are la bază o serie de documente ale unor 
instituţii europene care recunosc contribuţia voluntariatului la evoluţia societăţii şi a 
cetăţenilor ei. Aceasta reprezintă, o formă de cetăţenie activă la nivelul bătrânului 
continent ce ar trebui sprijinită de autorităţi la nivel naţional, regional şi local. Tot acum, 
vor fi aniversaţi 10 ani de la demararea Anului Internaţional al Voluntariatului, celebrat în 
2001, la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
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Manifestul copiilor 

OOllaarriiuu  RRăăzzvvaann  IIoonnuuţţ  

ŞŞccooaallaa  nnrr..  4499,,BBuuccuurreeşşttii  

PPrrooff..DDoobbrree  OOlliimmppiiaa  
                                                                

Oameni mari  ce faceţi cu planeta? 

Ce faceţi cu viitorul nostru ? 

V-aţi  gândit ce lasaţi în urmă? 

Sau pe voi nu vă mai interesează atâta timp cât mai aveţi încă nişte 

păduri,ceva apă şi-un strat de ozon chiar dacă-i găurit! 

Vreţi să ajungem să trăim pe propria planetă în costume de cosmonauţi? 

 Nu auziţi strigătul naturii care suferă şi moare încet !?  

Credeţi că dacă v-aţi înconjurat de maşinării şi aparate moderne o să trăiţi 

bine într-un mediu artificial? 

Uitaţi că fără oxigenul produs de pădurile pe care le tăiaţi fără milă n-ar 

mai exisata nici motoare, nici tehnica cea mai avansată? 

Vrem şi noi păduri! 

Mai lăsaţi-ne şi nouă stratul de ozon! 

Cum puteţi accepta dispariţia atâtor plante şi animale? 

De ce ne întristaţi cu lipsa voastră de înţelegere şi de grijă pentru viitorul 

nostru?  

Şi mai spuneţi că ne iubiţi! 

Vă implor! opriţi-vă o clipă şi admiraţi frumuseţile acestei ţări. 

Ţara noastră este o minune….de noi depinde! 
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Natura – izvor de sănătate 

MMaarriiaa  AAllddeeaa  ccllaassaa  aaVVIIIIII--aa  ŞŞccooaallaa  „„RRaarreeşş  VVooddăă””  PPllooiieeşşttii  

PPrrooffeessoorr  îînnddrruummăăttoorr  VVeenneerraa  GGeeoorrggeessccuu  --  ŞŞccooaallaa  „„RRaarreeşş  VVooddăă””  PPllooiieeşşttii  

  

AAA fff iii nnn uuu lll    

Prezentare: afinul este un arbust pitic cu frunzele ovale Şi alungite. 

Fructele sale ce se numesc bace, sunt negre albastrui, brumate Şi au un 

gust acriŞor.                                                                                         

Răspândire: în regiunile de munte, de la limita inferioara de existenţa a 

molidului şi până la zonele alpine dela 2250 m.                                                                                                                                                                   

Părţi utilizate ale plantei: frunzele şi fructele . Glucochinina este un 

compus regasit in fructele de afin despre care cercetatorii considera ca 

reduce nivelul de zahar din vasele de sange, si prin urmare, reduce dependenta de insulina.  

Afinul contine vitamina A si C care in combinatie cu pigmentul antocianina imbunatatesc acuitatea 

vizuala, circulatia sangelui la nivelul ochilor si la nivelul sistemului nervos si pot preveni sau ajuta 

la tratarea unor boli deochi precum retinita pigmentoasa, glaucomul, miopia  

DDD uuu ddd uuu lll    aaa lll bbb    şşş iii    ddd uuu ddd uuu lll    nnn eee ggg rrr uuu       

Denumiri populare: agud, frăgar.                                                                                                                     

Răspândire: în toata ţara, în zona 

de câmpie şi de deal. Dudul alb 

este originar din China,iar cel 

negru din Persia.                                                                                                                                        

Părţile utilizate: frunzele fara   

petiol, recoltarea făcându-se în 

lunile mai-iunie şi fructele mature 

proaspete. Ceaiul din frunze de dud 

este cunoscut ca un remediu bland al diabetului. Este un supliment 

alimentar dietetic recomandat ca adjuvant in diabetul noninsulino-

dependent, in afectiuni digestive (enterite acute ca astringent-antiseptic). 

Poate ajuta in diferite tratamente hepatice. 

GGGăăă lll bbb eee nnn eee lll eee       

Denumiri populare: ochi galbeni, rujulita, calinica.                                                                           

Răspândire:din zona de câmpie până în zona montană, atât în 

terenuri cultivate dar şi necultivate, pe marginea drumurilor, căilor 

ferate, gardurilor. Este orginară din sudul Europei  

Părţile utilizate ale plantei: florile marginale ce se vor rupe fără 

codiţe la  maturitate.  
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FFF rrr aaa sss iii nnn uuu lll    

Prezentare: arbore cu tulpina dreaptă, cilindrică şi cu lemnul elastic, înalt de 

până la 35-40 m. Frunzele au 11 foliole şi prezintă peri ruginii pe spate, pe 

nervura mediană. Florile au invelişuri de culoare alb-galbuie şi apar înaintea 

înfrunzirii, în luna aprilie.                                                              

Părţile utilizate ale plantei: foliolele , ce se recoltează în mai-iunie  

BBB uuu sss uuu iii ooo ccc uuu lll    

Prezentare: plantă erbacee, ce are tulpină paroasă, înaltă de 20-60 cm, 

flori mici albe sau roz, plăcute la miros. Planta înfloreşte din iulie până 

în septembrie. 

Părţi utilizate ale plantei: tulpinile şi ramurile tinere, cu sau fără 

inflorescente, acoperite de frunze verzi 

   

IIIeeennnuuupppăăă rrruuulll       

La ienupăr se folosesc mai ales boabele. Ele au ca efect atenuarea savorii 

puternice a vânatului cu blană sau pene.  

Proprietăţi:Ienuparul este un mic arbore cu proprietăţi antiseptice şi 

diuretice. Se folosesc atât fructele, cât şi frunzele, crenguţele şi uleiul 

esenţial de ienupăr. 

MMM uuu şşşeee ţţţeee lll uuu lll       

Muşeţelul, numit în unele locuri romaniţa, matricea sau moruna, este 

una dintre cele mai vechi şi folosite plante medicinale. Creşte 

pretutindeni, pe marginile drumurilor, ogoarelor, pe lângă case. În 

unele regiuni ale ţării se găsesc câmpii întinse cu muşeţel.  

Florile - conţin ulei volatil, de culoare albastră, care datorită unui 

principiu numit azulen şi a unui glicozid de natură flavonică au 

proprietăţi antispasmodice, anestetice, dezinfectante şi antiinflamatorii. Ceaiul de musetel, impreuna 

cu anason sau fenicul, se da copiilor pentru calmarea colicilor si eliminarea gazelor. In raceli si gripa, ceaiul 

de musetel provoaca transpiratie, ceea ce face sa scada febra                                                                                               

Datorita proprietatilor antiseprice (calmeaza durerile si  reduce inflamatiile), musetelulu se foloseste extern 

sub forma de cataplasme, clisme, gargara si bai in diferite 

afectiuni. 

SSS ooo ccc uuu lll    

Acest arbust, cu ramurile adesea curbate, are o înălţime 

de la 1 la 10 metri. Scoarţa acestuia are culoarea verde-gri 

şi este fisurată. Fructele se prezintă sub forma unor bobiţe 
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negru-violacee de 6-8 mm, dispuse în ciorchine.Socul se multiplică prin seminţe. Socul (Sambucus 

nigra) este apreciat ca remediu natural, în principal datorită proprietăţilor terapeutice ale tuturor 

parţilor componente ale acestui arbust: frunzele (acţiune laxativă), florile (diuretice, sudorifice), 

fructele (vitaminizante, antinevralgice), scoarţa (este foarte bogată în substanţe diuretice). ). Ceaiul 

de soc provoaca transpiratia intensa, scaderea in greutate si ajuta la eliminarea toxinelor.Este 

folosit ca adjuvant pentru indepartarea gripei, a bronsitelor sau a virozelor.  

SSS uuu nnnăăă ttt ooo aaa rrr eee aaa    

SUNĂTOAREA este o plantă ierboasă perenă, înaltă până la 1 

m, cu frunze opuse, ovale cu punctuaţii negre şi altele 

transparente. De la sunătoare se folosesc părţile aeriene terminale 

înflorite. Florile sunt grupate în vârful tulpinii şi ramurilor, 

periantul este format din 5 sepale şi 5 petale de culoare galben-

aurie, iar androceul din stamine numeroase. Înfloreşte din iunie 

până în septembrie. Fructul este o capsulă ovală. Ceaiul de sunatoare 

este consumat pentru ameliorarea bunei dispozitii si pentru odihna. 

In plus, purifica pielea si are o influenta pozitiva asupra stomacului. 

Ceaiul sau  de sunatoare actioneaza foarte lent, dar cand este 

utilizat in mod constant, are un efect durabil. 
PPPăăăpppăăăddd iii aaa       

Alte nume: crestatea, flori-galbene, buha, 

lilicea, lăptuca, pui-de-gâscă, floarea-mălaiului. Partea 

utilizabilă a plantei. Întreaga plantă se poate folosi cu 

efecte medicinale. Înainte de înflorire se adună frunzele, 

în timpul înfloririi tulpina, iar rădăcinile primăvara sau 

toamna. Poate fi folosită în salate, ceaiuri, siropuri. 

   PPP eee lll iii nnn uuu lll       

Pelinul reprezintă o plantă medicinală foarte apreciată pentru calitaţile ei 

terapeutice, înca din cele mai vechi timpuri.Pelinul mai este cunoscut sub 

denumirile: pelinaş, pelin brun, pelin alb etc. De-a lungul timpului, 

pelinul a căpătat mai multe întrebuinţări: stimulează pofta de mâncare, 

are un efect tonic asupra stomacului, este un remediu excelent contra 

frigurilor, are o acţiune depurativă asupra sângelui, stimulează digestia şi 

reface deranjările stomacale,Ceaiul de pelin dacă se bea înainte de o masă 

principală este considerat un remediu naturist excelent în tratarea: 

anorexiei, anemiei, afecţiunilor digestive, convalescenţei. 
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PĂDUREA - AURUL VERDE AL PLANETEI 

 

NNuummee  eelleevv::  TTîîrrzziiuu  AAnnddrreeeeaa--IIooaannaa  

NNuummee  iinnddrruummăăttoorr::  pprrooff..  SSăăccăălluuşş  AAddrriiaannaa  

SSccooaallaa  AAnnddrreeii  MMuurreeşşaannuu,,    

PPllooiieeşşttii,,  PPrraahhoovvaa  
 

 

 

Cel mai mare pictor rămâne NATURA. Ea pictează pentru noi, zi 

după zi, imagini de o infinită frumuseţe. Pădurile, podoaba planetei 

noastre, cuprind ca un imens brâu verde: munţii, colinele, malurile 

apelor, câmpiile şi dealurile. 

 

 

 

 

 

 

PPPăăăddd uuu rrr eee aaa    eee sss ttt eee    aaa uuu rrr uuu lll    vvv eee rrr ddd eee    aaa lll    

pppăăămmm âââ nnn ttt uuu lll uuu iii ...       

Pădurea exercită cea mai puternică acţiune 

purificatoare asupra aerului, absorbind bioxidul de 

carbon şi restituindu-l sub formă de oxigen.  

Din miliardele de tone de bioxid de carbon lansate 

anual în atmosferă prin arderea combustibililor, plus cele provenite din respiraţia oamenilor şi 

animalelor, două treimi sunt absorbite de păduri, acei “plămâni 

verzi” ai Pământului, cărora le datoram atât de mult.  

Nu mai puţin important este rolul pădurii ca factor de reglare a 

cursurilor râurilor. De asemenea, pădurea este menită să 

asigure cerinţele de agrement si turism, tot mai accentuate în 

condiţiile vieţii moderne, ambianţa, biofizica indispensabilă 

localităţilor balneoclimaterice, conservarea multor specii de 

plante şi animale foarte utile etc.  

Într-un cuvânt, fără păduri suficiente, dezvoltarea şi, la urma urmelor, viaţa însăşi nu sunt posibile. 

Astăzi, când pădurile ocupă cam o treime din suprafaţa uscatului (circa 4 miliarde de hectare), pe 

plan modial işi face loc părerea că aceasta reprezintă un minimum necesar, sub care omenirea nu-şi 

poate permite să coboare. 
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Cel mai mare pericol cu care se confruntă pădurile este distrugerea prin tăieri necontrolate şi 

o dată cu retrocedarea altor păduri către foştii 

proprietari, fenomenul va lua amploare dacă nu se iau 

măsuri. 

Pădurile au un rol ecologic, de protecţie a 

mediului, Modul în care sunt gestionate pădurile poate 

afecta semnificativ calitatea mediului. În regiunile cu 

sol fragil, pădurea joacă adeseori un rol protector 

împotriva eroziunii provocată de vânt dar şi în cazul 

eroziunii provocată de ape. În zonele montane pădurile 

au rol de protecţie împotriva catastrofelor naturale, 

cum ar fi avalanşe, stânci ce pot să cadă şi inundaţii.  

Pădurea realizează şi un climat mai temperat decat cel care există în teren descoperit, cu o 

temperatura medie mai joasă şi o umiditate mai ridicată.  

Deloc neglijabilă este şi bogaţia de produse secundare pe care le adaposteşte pădurea: fructe 

mici, ciuperci, plante medicinale dar şi marea varietate de animale sălbatice ca: urşi, mistreţi, vulpi, 

râşi, cocoşi de munte, lupi, capra neagra, ce deschide perspective pentru practicarea vânatorii. 

Principala bogăţie a pădurilor sunt, fără îndoială, arborii. Fără lemn nu ar exista nici hârtia, 

nici mobila, nici buştenii pentru construcţii. E foarte uşor să tai o pădure, dar e incomparabil mai 

greu s-o plantezi din nou. 

Când priveşti munţii noştri acoperiţi cu păduri, fără să vrei te gandeşti la veşnicie. Mii de 

generaţii de oameni i-au privit, s-au bucurat de 

splendida lor înfăţişare. Aşa erau şi pe vremea 

întemeierii Ţării Româneşti şi a Moldovei, aşa erau 

când Traian a străbătut cu legiunile sale în inima 

Daciei, aşa erau când stramoşii noştri din epoca de 

piatră descopereau primele rudimente ale 

civilizaţiei. 

Pădurea ţinutului carpato-danubian în 

vremurile neguroase ale preistoriei era mult mai 

întinsă decât cea de astăzi, acoperea nu numai 

munţii, dar şi dealurile şi o mare parte a câmpiei. 

În Transilvania, existau păduri mari ce o desparţeau de vasta câmpie a Dunării şi a Tisei. Moldova 

avea codrii uriaşi ce acopereau dealurile si coborau până la vărsarea Siretului şi Prutului. În 

Muntenia sau Ţara Românească, cu excepţia Bărăganului şi a stepei Burnazului, puteai să mergi de 

la munte până la Dunare numai prin codri. Pământul românesc, trebuie să fi fost acoperit altădată în 

proporţie de 60-70 % cu paduri. 

În general, speciile au rămas aceleaşi, atât în ceea ce priveşte răşinoasele, cât şi foioasele şi 

soiurile sălbatice de pomi, aşa-zişi pădureţi. Sunt însă şi unele deosebiri. A existat de pildă, în 

Dobrogea un soi de pin, din al cărui lemn locuitorii Histriei işi făceau făclii pentru luminat. Faptul e 

consemnat epigrafic, în inscripţia care confirmă hotarele şi drepturile acestui oraş. Astăzi nu mai 

există în Dobrogea amintitul soi de pin. 

Fagul creştea altădată şi în alte regiuni decât acelea în care se constata azi. Sub forma de 

relict se mai află în nordul Dobrogei, la Luncavita, ca şi în câmpia munteană şi anume la Snagov. 
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Pe de altă parte tisa, frumosul arbore, cu lemn roşu, greu şi rezistent, se întâlneşte din ce în 

ce mai rar în pădurile noastre. Una din pricinile 

împuţinării lui este împrejurarea că frunzele-i sunt 

toxice pentru oi şi cai, şi de aceea ciobanii tăiau 

acest copac oriunde îl întâlneau. 

S-au adăugat, în schimb, soiuri de arbori ca 

salcâmul, cu nume turcesc, în secolul al XVIII-lea 

şi, în vremea noastră, plopul euramerican cu 

creştere rapidă, arţarul canadian şi stejarul roşu, 

toţi de origine americană.  

O caracteristica a pădurii româneşti este 

frecvenţa pădureţilor, adică a pomilor sălbatici: meri, peri, pruni, cireşi, scoruşi. Nu arareori 

toamna, poţi vedea, în mijlocul pădurii de foioase câte un măr mare, rotat, incărcat cu o mulţime de 

mere mici, roşii, sau galbene. E o privelişte surprinzătoare şi admirabilă în acelaşi timp, tot aşa ca şi 

priveliştea, primăvara, a cornului înflorit, pată galbenă, vie, în timp ce restul pădurii e încă negru, 

neînfrunzit, sau priveliştea cireşilor sălbatici cu frunze roşii, - de un roşu aprins. 

Acum pădurile din România acoperă cel mult de 25% din suprafaţa ţării. Pădurile de 

conifere sunt presărate cu mesteacăni şi arţari în zona joasă. Podişul Transilvaniei este acoperit cu 

păduri de stejari şi fagi. Păduri întinse de stejari pot fi de asemenea găsite in Dobrogea, în Câmpia 

de vest şi în partea de nord a  Câmpiei Române. 

 

CCC âââ nnn ttt eee ccc  

de George Topârceanu 

 

Frumoasă eşti, pădurea mea, 

Când umbra-i încă rară 

Şi printre crengi adie-abia 

Un vânt de primavară... 

Când de sub frunze moarte ies 

În umbră viorele, 

Iar eu străbat huceagul des 

Cu gândurile mele... 

Când strălucesc sub roua grea 

Cărări de soare pline, 

Frumoasă eşti, pădurea mea, 

Şi singură ca mine... 

 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::    

Pădurea carpato-danubiană în preistorie, în Dacia şi în Dacia romană - de Constantin 

C.Giurescu 

Pădurile României-Trecut, prezent şi viitor de Aurel Ungur; 

Prima mea enciclopedie – editura Litera Internaţional 
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LACURI MONTANE ÎN ROMÂNIA 

(protejarea resurselor mediului, în special a celor de apă) 

EElleevv::  BBEENNDDRRIIŞŞ  LLAARRIISSAA  MMAANNUUEELLAA  

ÎÎnnddrruummăăttoorr::  pprrooff..  CCĂĂLLIIAANN  AALLEEXXAANNDDRRIINNAA--EEMMIILLIIAA  

CCOOLLEEGGIIUULL  TTEEHHNNIICC  „„RRAALLUUCCAA  RRIIPPAANN””,,  

CCLLUUJJ--NNAAPPOOCCAA,,  jjuudd..  CCLLUUJJ  
 

Lacurile din Carpaţii româneşti sunt situate în zona apelor de munte, cuprinsă între altitudinea 

minimă de 200 m (Munţii Banatului) şi cea maximă de 2300 m (Munţii Făgăraş şi Retezat). Pe lângă aceste 

lacuri montane naturale (glaciare, de alunecare, de nivaţie şi formate în conuri vulcanice) mai pot fi 

întâlnite şi lacurile de acumulare create de către om (antropice). 

LLL aaa ccc uuu rrr iii lll eee    ggg lll aaa ccc iii aaa rrr eee  s-au format în circurile sau văile glaciare sub acţiunea gheţarilor. 

Majoritatea acestor lacuri sunt situate la altitudini cuprinse 

între 1900 si 2000 m. Alimentarea cu apă a majorităţii lacurilor 

glaciare se face din izvoarele de suprafaţă, al căror debit variază 

în funcţie de anotimp şi îndeosebi de grosimea stratului de 

zapadă şi de valoarea precipitaţiilor. Iarna toate lacurile glaciare 

îngheaţă. Suprafaţa totală a lacurilor glaciare din România este 

destul de redusă, ea însumând un total de cca 98 ha.  

LLL aaa ccc uuu rrr iii lll eee    ddd eee    aaa lll uuu nnn eee ccc aaa rrr eee  şi de baraj natural s-au 

format în urma deplasărilor de teren care au barat scurgerea unui râu. Lacurile de acest gen sunt puţine la 

număr şi în general cu suprafeţe mici, fiind supuse unui proces lent de colmatare, din cauza materialului 

transportat şi depus în lac de către afluenţi. În Carpaţii româneşti există 12 lacuri de baraj natural cu o 

suprafaţă totală de 32,70 ha. 

Cel mai reprezentativ exemplu de lac de baraj natural din România 

este Lacul Roşu, care s-a format în iulie 1837 prin stăvilirea apelor 

Bicazului, din cauza alunecării unei mari suprafeţe de teren de pe 

versantul nord-vestic al Muntelui Ghilcaş. Ca urmare a acestei 

alunecări de teren, pădurea de conifere care întovărăşea cursul 

Bicazului a fost înecată, dar trunchiurile arborilor de atunci se văd şi 

astăzi, ieşind ca nişte cioturi de 1-2 m 

deasupra apelor lacului. 

           LLL aaa ccc uuu rrr iii lll eee    ddd eee    nnn iii vvv aaa ţţţ iii eee    se formează prin acţiunea mecanică a 

zăpezii şi apar de obicei la înălţimi de peste 1400 m.  

Lacul Vulturilor sau Lacul fără Fund, două nume pentru acelaşi lac. 

Una dintre legende spune că aici veneau primăvara vulturii pentru a bea 

apă ca să întinerească şi tot aici îşi învăţau puii să zboare.  

Lacul Bâlea 

Lacul Vulturilor 
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LLL aaa ccc uuu rrr iii lll eee    fff ooo rrr mmm aaa ttt eee    îîî nnn    ccc ooo nnn uuu rrr iii    vvv uuu lll ccc aaa nnn iii ccc eee :::  deşi Carpaţii româneşti au numeroşi munţi 

vulcanici, conurile în care au fost situate cândva lacuri, au fost 

drenate şi colmatate, astăzi existând doar un singur lac de acest 

gen: Lacul Sfânta Ana din masivul Ciumatu Mare. Lacul este aşezat 

pe fundul craterului unui vulcan stins, din masivul vulcanic 

Puciosu, locul celei mai recente erupţii vulcanice în Carpaţi şi în 

Europa de Est, care a avut loc acum câteva zeci de mii de ani. Lacul 

îşi completează apele numai din precipitaţii, neavând izvoare.  

LLL aaa ccc uuu rrr iii lll eee    ddd eee    aaa ccc uuu mmm uuu lll aaa rrr eee    ((( aaa nnn ttt rrr ooo ppp iii ccc eee ))) ,,,  

formate în urma acţiunii constructive a omului, sunt răspândite pe tot cuprinsul Carpaţilor româneşti. Două 

exemple semnificative de lacuri de acumulare sunt Izvorul Muntelui şi Vidraru. 

Lacul Izvorul Muntelui, cunoscut şi sub numele de "Lacul 

Bicaz",  s-a format în anul 1960, prin colectarea apelor Bistriţei şi a 

pâraielor afluente. Barajul de la Izvorul Muntelui - Bicaz, înalt de 

127 m şi lung de 450 m, ascunde în spatele lui un lac cu suprafaţa 

de 3000 ha, având o lăţime ce variază între 2000 şi 2100 m şi o 

adâncime maximă de 90 m. Lacul Izvorul Muntelui are cea mai 

mare suprafaţă dintre toate lacurile de munte (naturale şi 

antropice) din Carpaţii româneşti.  

Lacul Vidraru a luat fiinţă în luna martie 1966, fiind aşezat 

între flancurile munţilor Frunţii şi Ghiţu. Suprafaţa totală a lacului este de 393 ha. Lungimea lacului este de 

10,3 km, iar lăţimea maximă de 2,2 km în zona Valea Lupului – 

Calugăriţa. Adâncimea maximă a apei este de 155 m lângă 

barajul înalt de 166 m.  

Lacurile de acumulare antropice, pe lângă potenţialul lor 

hidroenergetic, au şi un însemnat potenţial turistic.  

Chestiunile geografice, agricole, politice şi economice 

influenţează nivelul de accesibilitate la resursele de apă a 

populaţiei Globului. Se aduce tot mai mult în discuţie în mass-

media situaţia schimbării climaterice în special problemele vizând resursele de apă. În multe culturi şi religii, 

apa are o valoare simbolică prin puterile sale curative, calităţile mistice şi virtuţiile purificatoare. Dincolo de 

simbolismul spiritual, apa rămâne sursa vieţii. Cu toate acestea, resursele de apă care sunt necesare celor 

1,6 milioane de specii sunt în pericol. 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::    

Enciclopedia geografică a României, Editura științifică și enciclopedică București, 1982 
Manual de geografie pentru clasa a IX-a, Editura didactică și pedagogică,Bucureşti, 2005 
www.aventuraturistica.ro 
www.ghidulturistic.ro 
www.travelworld.ro/atractii_romanesti/lacuri_de_munte 
http://ro.wikipedia.org/  
www.lacuri.ro 
www.xplorio.ro/lacul-rosu-romania/  

 

http://www.aventuraturistica.ro/
http://www.ghidulturistic.ro/
http://www.travelworld.ro/atractii_romanesti/lacuri_de_munte
http://ro.wikipedia.org/
http://www.lacuri.ro/
http://www.xplorio.ro/lacul-rosu-romania/
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Natura – o galerie infinit  de art  fractal  

 
FF rrîîmm   LLuucciiaa,,  ccllaassaa  aa  XXII--aa,,  CCoolleeggiiuull  „„HH..  CCooaanndd ””  BBaacc uu  
PPrrooffeessoorr  îînnddrruumm ttoorr  RRoottiill   MMaarriiaa  
 

Plecând de la defini ia fractalului „o figur  geometric  fragmentat  sau frânt  care poate fi 
divizat  în p i, astfel încât fiecare dintre acestea s  fie (cel pu in aproximativ) o copie miniatural  
a întregului” (Benoît B. Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature), constat m faptul c , natura 
ne cople te zilnic cu frumuse ea ei fractal . 

Corpurile din jurul nostru au structuri complexe iar gradul lor de complexitate i 
neregularitate nu poate fi explicat pe baza no iunilor de geometrie euclidian  care opereaz  cu 
dimensiunea topologic  [( ): 0 (zero) pentru punct, 1 (unu) pentru dreapt i curb , 2 (doi) pentru 
suprafe ele plane i 3 (trei) pentru spa iu], valabil  pentru  formele geometrice perfecte.  Norii, 
fulgerele, lan urile muntoase, drumul apei de la izvor pân  la mare, valurile m rilor i oceanelor, 
fulgii de z pad , stalactitele i stalagmitele, aripile fluturilor i ale p rilor …., au o structur  
fractal . Astfel, prin complexitatea ei, natura, ne invit  s -i descoperim i explic m splendoarea 
apelând la geometria fractal  care opereaz  cu dimensiunea fractal  ( ). 

 

                                         
   
 

Structur  tridimensional  de mai sus, asem toare unui arbore, este realizat   din elemente 
ideale de construc ie unidimensionale. Dimensiunea acestei structuri este mai mic  decât valoarea 3, 
dimensiunea spa iului în care este „scufundat ” (între ramuri sunt spa ii libere), dar mai mare decât 
valoarea 1, dimensiunea topologic  a elementului de construc ie. 

Dimensiunea fractal  ( ) este un num r real cuprins între dimensiunea topologic  a 
obiectului i dimensiunea euclidian /spa iului (DE) în care acesta este definit.  
 Imaginile urmatoare ilustreaz  câteva exemple de fractali din natur . 
 
  

                                                  
CoastaMarii Britanii, DF = 1,24         Conopid , DF =2,33                       Broccoli, DF =2,66 
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           Suprafa a pulmonar  (re eaua alveolelor pulmonare),  DF = 2, 97 

 

                               
               Suprafa a creierului uman,  DF =2,79            Cromozom uman,  DF =1, 05 
                                                  

              
         Cristale de ghea                     Fluture     Ferig                Forma iuni noroase 
 

           
 Stalactite i stalagmite            Dune de nisip                         Corali                       Faguri de miere       
                  

Terra – casa noastra, prin frumuse ea, bog ia i misterele ei este adesea surs  de inspira ie 
pentru scriitori, pictori, compozitori i chiar pentru „arti tii fractali” care transform  calculatoarele 
în pensule i acuarele cu care schi eaz  imagini surprinz toare.  
 torind imaginar de la nivelul atomo – molecular pân  la dimensiunile galaxiilor reg sim 
caracteristicile fundamentale ale fractalilor (autosimilaritatea, fragmentarea la infinit, invarian a la 
transla ie etc). Îns i structura noastr  biologic  de la forma corpului uman, sistemul respirator, 
sistemul sangvin, sistemul nervos.... i pân  la celul  este o structur  fractal . 
 Evolu ia tiin ei, de la geometria euclidian  pân  la geometria fractal , ne ajut  s  
descoperim i s  în elegem frumuse ea naturii, a planetei pe care tr im i în acela i timp ne oblig  

 o respect m, s  o protej m i s  o conserv m nealterat  pentru genera iile viitoare.  
 
BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee    
1.  Florin Munteanu, Introducere în lumea fractalilor, www.csc.matco.ro/florin.html 
2.  tefan Frunz , Fractali, www.recreatiimatematice.ro/arhiva/.../RM22002FRUNZA.pdf 
3.  Benoît B. Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature, W. H. Freeman & Co.,1982 
4.  Clifford A. Pickover, Fractals, art and Nature, World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd.,     
     Singapore, 1997 
5.  http://www.fractalism.com/fractals/geometry.htm 
6.  http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_art 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Coloradodunes.jpg
http://www.csc.matco.ro/florin.html
http://www.recreatiimatematice.ro/arhiva/.../RM22002FRUNZA.pdf
http://www.fractalism.com/fractals/geometry.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_art
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,,SILICIUL,      ELEMENTUL       COMUNICATIV’’ 

O SCURTA ISTORIE A MIJLOACELOR DE COMUNICARE 

 

EELLEEVV,,  GGAARRBBAANN  MMAARRIIAA  AALLEEXXAANNDDRRAA--  CCLLAASSAA  AA  VVIIIIII--AA  
CCOOAALLAA  CCUU  CCLLAASSEE  II--VVIIIIII  CCHHIICCEERREEAA,,  TTOOMMEE TTII  ,,IIAA II  

PPRROOFFEESSOORR  ÎÎNNDDRRUUMM TTOORR--  MMAAUURRAA  HHAARRHH TT             
 

 

Civiliza ia uman  a fost profund influen at  de-a lungul istoriei  sale de dezvoltarea 
mijloacelor de comunicare.  

Mijloacele de comunicare folosite de om de-a lungul istoriei  au evoluat milenii la r nd dar 
toate au p strat în ele amprenta unui element foarte r sp ndit pe P mînt –siliciu.   

De la silexul cu care oamenii pe terilor din paleolitic au realizat primele si cele mai vechi 
mesaje vizuale ajunse pân  la noi - reprezent rile picturale- i pîn  la cele mai complexe re ele de 
comunicare ap rute la început de mileniu trei ,în toate reg sim acest element miraculos. 

O materie odinioar  inert i ignorat  dar inepuizabil -nisipul de siliciu- a devenit gra ie 
exclusiv inteligen ei umane- resursa resurselor.  

SSS iii lll iii ccc iii uuu lll  este foarte r spândit în natur , îns  nu în stare liber ,de i masa sa alc tuie te 27,5 % 
din cea a scoar ei P mântului  ci sub form  de compu i cum ar fi: dioxidului de siliciu i silica i - 
mica, feldspatul, .a. Este al doilea element ca r spândire pe P mânt, dup  oxigen. Cuar ul este 
forma cristalin  stabil  a dioxidului de siliciu, prezentându-se în stare pur  sub form  de cristale 
incolore (cristal de stânc ), precum i variet i colorate: ametistul -  violet, citrinul - galben etc. 
Siliciul se g se te în graminee, în scheletul multor animale marine (diatomee i infuzori); dup  
moartea acestor animale, scheletele se depun pe fundul m rilor formând kiselgurul sau p mântul de 
infuzori.  

Mineralele care au la baz  siliciul constituie aproape 40% dintre toate mineralele comune. 

Siliciul este folosit ca materie prim  în construc ia dispozitivelor semiconductoare i în 
fabricarea celulelor solare. Compu ii siliciului au diverse utiliz ri: argila i caolinul sunt materii 
prime pentru fabricarea produselor ceramice i a cimentului, iar dioxidul de siliciu în fabricarea 
sticlei. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_siliciu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Silica%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mica
http://ro.wikipedia.org/wiki/Feldspat
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cuar%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cristal_de_st%C3%A2nc%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ametist
http://ro.wikipedia.org/wiki/Violet
http://ro.wikipedia.org/wiki/Citrin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Galben
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Graminee&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Diatomee
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Infuzori&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kiselgur&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%83m%C3%A2ntul_de_infuzori&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%83m%C3%A2ntul_de_infuzori&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Celul%C4%83_solar%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Argila
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Caolinul&action=edit&redlink=1
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Cea mai veche întrebuin are a siliciului este fabricarea sticlei. Sticlele se ob in, în general, 
prin topirea în cuptoare speciale a unui amestec format din nisip de cuar , piatr  de var, carbonat de 
sodiu (sau de potasiu) i materialele auxiliare. Propriet ile fizice ale sticlelor sunt determinate de 
compozi ia lor.  

FFF iii bbb rrr aaa    ooo ppp ttt iii ccc  este o fibr  de sticl  sau plastic care transport  lumin  de-a lungul s u.  

Fibrele optice sunt fâ ii sub iri i lungi de sticl  foarte fin  cu diametrul p rului uman. Au un 
diametru de 10-100 micro metri. Fibrele optice sunt folosite pe scar  larg  în domeniul 
telecomunica iilor, unde permit transmisii pe distan e mai mari i la l rgimi de band  mai mari 
decât alte medii de comunica ie. Fibrele sunt utilizate în locul cablurilor de metal deoarece semnalul 
este transmis cu pierderi mai mici, i deoarece sunt imune la interferen e electromagnetice. Fibrele 
optice sunt utilizate i pentru iluminat i transport  imagine, permi ând astfel vizualizarea în zone 
înguste. Unele fibre optice proiectate special sunt utilizate în diverse alte aplica ii, inclusiv senzori 
i laseri.  

Un grup coerent de fibre se utilizeaz , uneori împreun  cu lentile, la un dispozitiv lung i 
sub ire de achizi ionat imagini, numit endoscop, folosit pentru a vedea obiecte printr-o gaur  mic . 
Endoscoapele medicale sunt utilizate pentru proceduri chirurgicale neinvazive (endoscopie). 

Aerogerul este un material artificial foarte u or care con ine siliciu. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sticl%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Plastic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lumin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C4%83rgime_de_band%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Atenuare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Interferen%C8%9Be_electromagnetice&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Senzor
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Endoscop&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Endoscopie&action=edit&redlink=1
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Aproape 99,8% din acest material este aer, ceea ce-l face s  par  ca un v l transparent, dar 
este solid la atingere, cât i foarte termorezistent. Când mici obiecte ating aerogelul ele se întip resc 
în el. 

 

Savan ii NASA îl folosesc pentru strângerea r elor din cozile cometelor care pot fi   
astfel aduse pe P mânt i studiate . 

Mari cantit i de siliciu sunt folosite ast zi  pentru a fabrica milioane de componente                  
microscopice numite tranzistori. 

TTT rrr aaa nnn zzz iii sss ttt ooo rrr uuu lll  a fost inventat la Bell Telephone Laboratories din New Jersey în decembrie 
1947 de John Bardeen, Walter Houser Brattain, 
i William Bradford Shockley. Descoperirea 

tranzistorului a determinat dezvoltarea 
electronicii fiind considerat una din cele mai 
mari descoperiri ale erei moderne. 

Tranzistorul este un dispozitiv electronic 
din categoria semiconductoarelor care are trei 
terminale (borne sau electrozi), care fac leg tura 

la cele trei regiuni ale cristalului semiconductor. Aspectul tranzistoarelor depinde de natura 
aplica iei pentru care sunt destinate. Tranzistoarele pot fi folosite în echipamentele electronice cu 
componente discrete în amplificatoare de semnal (în domeniul audio, video, radio), amplificatoare 
de instrumentatie, oscilatoare, modulatoare si demodulatoare, filtre, surse de alimentare liniare sau 
în comuta ie sau în circuite integrate, tehnologia de ast zi permi ând integrarea într-o singur  
capsul  a milioane de tranzistori. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Decembrie_1947&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Decembrie_1947&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/John_Bardeen
http://ro.wikipedia.org/wiki/Walter_Houser_Brattain
http://ro.wikipedia.org/wiki/William_Bradford_Shockley
http://ro.wikipedia.org/wiki/Circuit_integrat
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 CCC iii rrr ccc uuu iii ttt uuu lll    iii nnn ttt eee ggg rrr aaa ttt ,,,  un ansamblu de 
componente discrete (diode, tranzistoare, rezisten e, 
condensatoare i chiar bobine ) montate pe un suport 
de siliciu miniatural numit “cip”. Acest ansamblu a 
fost standardizat i a c tat forme de capsule cu 
diferite dimensiuni i num r de terminale. Num rul 
componentelor a crescut de la câteva sute, la câteva 
mii sau chiar zeci de mii în cazul microprocesoarelor.  
Primul circuit integrat a ap rut în 1959 i a început s  
fie utilizat în  fabricarea de calculatoare din 1964. ra un calculator electromecanic în schema c ruia 
s-au folosit cu prec dere relee electromagnetice. In acela i timp, John Newmann pune la punct 
codificarea opera iilor din calculator aplic nd codul binar. 

In ara noastr , primul calculator electronic a fost realizat de IFA în anul 1957. Era un 
calculator cu tuburi electronice, deci din genera ia I i avea o viteza de 50 de opera ii pe secund . 
Acestui calculator i s-a dat numele de CIFA-1.  

Pe 13 martie 2009,  s-au sarb torit 20 de ani de la apari ia internetului. În 1989 Tim Berners 
Lee de la Centrul European pentru Fizica Nuclear  proiecteaz i dezvolt  primul prototip World 
Wide Web. 

  Nu cred c  exist  o alta inven ie care s  fi schimbat a a de mult modul în care ne 
comport m, modul în care tr im i interac ion m precum a f cut-o internetul. Am ajuns dependen i 
de ceva virtual i implic rile unui crash al internetului ar putea avea rezultate nimicitoare.Po ta 
electronic , paginile web, transferul de fi iere, transmiterea  în timp real  a programelor radio i TV, 
ziarele electronice, transferuri de bani i chiar cump turile on-line, sunt cele mai populare 
facilit i oferite de Internetul din ziua  de ast zi. 

Tehnologia i aplica iile de pe Internet se extind extraordinar de rapid în toate domeniile de 
activitate, deoarece Internetul reprezint  un mediu deosebit de facil de comunica ie, un instrument 
pentru facilitarea afacerilor i un debu eu informa ional într-o m sur  mai mare dec t sunt 
televiziunea si radioul. Pentru institu iile de inv mant, Internetul are un rol deosebit în activitatea 
educa ional i de perfec ionare profesional . Internetul a dat na tere intranet-ului care în mod 
precis va domina re elele viitorului i va genera o transformare radical  a sistemelor informatice de 
firm .  

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee    

 Dorin Popa- Introducere în studiul i istoria mass- media, Editura Universit ii “Alexandru 
Ioan Cuza”, Iasi, 2002 

Melvin L. DeFleur & Sandra Ball- Rokeach- Teorii ale comunic rii de mas , Editura Polirom, 
Iasi, 1999 

Patrice Flichy- O istorie a comunic rii moderne, Editura Polirom, 1999  

http://ro.wikipedia.org/wiki/1959


 

 

 73 

LDUR  MARE, MON CHER! 

CCiioobbaannuu  MM dd lliinnaa,,  
PPrrooff..  ccoooorrdd..  HHoobbjjiill   DDaanniieellaa  RRaammoonnaa  
GGrruuppuull  ccoollaarr  IInndduussttrriiaall  „„ tteeffaann  PPrrooccooppiiuu””  --  VVaasslluuii  
 

111 ...    CCC eee    eee sss ttt eee    îîî nnn ccc lll zzz iii rrr eee aaa    ggg lll ooo bbb aaa lll ???    
              Înc lzirea global  este fenomenul de cre tere a 
temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata 
apropiere a solului, precum i a oceanelor. Speciali tii estimeaz  

 pe parcursul secolului XXI, temperaturile vor cre te cu 1,1–
6,4 %. Estim rile variaz  din cauza faptului c  nu poate fi 
prev zut  evolu ia emisiilor de gaze care cauzeaz  efectul de 
ser .    

222 ...    CCC aaa uuu zzz eee lll eee    îîî nnn ccc lll zzz iii rrr iii iii    ggg lll ooo bbb aaa lll eee    
             Principalele cauze ale înc lzirii globale sunt: cre terea concentra iei de dioxid de carbon din 
cauza activit ilor industriale (aceasta este principala cauz ), varia iile activit ii solare, defri rile 
masive ale p durilor, vulcanismul.  

             Defri rile duc la o cre tere a concentra iei de noxe ceea ce provoac  efectul înc lzirii 
globale i epuizarea stratului de ozon. Pentru a se stopa efectele negative provocate de aceste 
defri ri, speciali tii spun c  ar fi nevoie de o împ durire cu 20% fa  de totalul deja existent la 
nivelul întregului glob.   

             Vulcanismul contribuie la înc lzirea global  în dou  moduri: prin gazele cu efect de ser  (în 
general dioxid de carbon) care sunt con inute în magm i prin cenu a vulcanic i aerosolii 
sulfuro i care obtureaz  radia ia solar . Vulcanismul este un factor a c rui importan  a fost 
subestimat  pân  recent i contribuie la înc lzirea global  deoarece produce gaze cu efect de ser  
care sunt  con inute în magm i cenu a vulcanic .   

              În ultimii 150 de ani, emisiile de gaze cu efect de ser  au crescut din cauza arderii 
combustibilului fosil, precum c rbune, petrol i gaze naturale, defri rilor masive, transportului dar 
i diferitelor practici agricole i industriale care schimb  compozi ia atmosferei i contribuie la 

schimb rile climatice. În concluzie, schimb rile climatice se datoreaz  în propor ie de 90% 
factorului antropic. 

333 ...    EEE fff eee ccc ttt eee    aaa lll eee    îîî nnn ccc lll zzz iii rrr iii iii    ggg lll ooo bbb aaa lll eee    

             O urmare important  a înc lzirii globale este 
topirea ghe arilor i cre terea nivelului m rilor i al 
oceanelor. Rata de cre tere a nivelului mediu al m rii din 
ultimii  100 de ani este de 1-3 cm pe an,  adic  de circa 10 
ori  mai  mare  decât  pentru  ultimii  3000  de  ani.  Se  
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preconizeaz  o cre tere a nivelului m rii cu înc  9-88 cm pân  în 2100. Cre terea nivelului m rii va 
duce la inunda ii  i la dispari ia unor ora e i insule i deci la str mutarea a milioane de oameni. 

ez rile spre care se vor îndrepta ace ti oameni nu vor fi preg tite s  îi primeasc , existând astfel 
riscul suprapopul rii, cu multiple implica ii asupra s ii i nivelului de trai. Oamenii de tiin  
sus in c , în 100 de ani, ar putea fi înghi ite de ape ora e precum Londra, New York, Tokyo, 
Jakarta.  

              Insulele polineziene care formeaz  statul Tuvalu risc  s  dispar  de pe fa a p mântului din 
cauza cre terii nivelului apelor Pacificului din cauza înc lzirii globale. Cel mai înalt punct al 
insulelor se ridic  numai la 4 metri deasupra oceanului. Cre terea nivelului m rii poate însemna 
sfâr itul pentru insula australian  Fraser, care a fost declarat  ca f când parte din patrimoniul 
umanit ii. Ar putea disp rea 2000 de insule indoneziene, undeva prin anul 2030. Indonezia a 
pierdut pân  în prezent 24 de insule din cele peste 17.000 de insule existente. Dac  nivelul apei ar 
cre te, insula Maldive din Oceanul Indian ar putea disp rea în 100 de ani. Insulele Palau din 
Micronezia (Oceanul Pacific) ar putea disp rea. Cercet torii marini le consider  demne de protec ie 
datorit  bog iei vie ii acvatice. De altfel, sunt denumite una dintre cele apte minuni subacvatice 
ale lumii. Insulele Virgine din Caraibe sunt i ele în pericol din cauza înc lzirii globale! i insulele 
Cook din apropierea Noii Zeelande sunt inundate de apele în cre tere ale Oceanului Pacific! i 
Insulele Galapagos din Oceanul Pacific ar putea disp rea! Aceste insule au i o importan  istoric  
deoarece  aici a venit Charles Darwin pentru  a realiza studiile pentru teoria evolu ionist .  

              i India este în pericol! Înc lzirea global  are un impact deosebit asupra acestei ri: 
temperaturi foarte mari, chiar fatale, activitatea crescut  a ciclonilor, reducerea afluxului de ap  în 
întreaga ar . i lacul Baikal din Siberia este afectat de înc lzirea global . Este cel mai adânc lac din 
lume i cel mai mare lac cu ap  dulce. Dar a început s  creasc  temperatura apei ceea ce poate 
provoca daune semnificative insulelor lacului.  

              Oamenii de tiin  estimeaz  c , în perioada anilor 2030-2050, se va topi complet ultimul 
ghe ar din Mun ii Alpi iar ghe arii din Mun ii Pirinei se vor topi pân  la mijlocul secolului XXI. De 
exemplu, ghe arii din Mun ii Pirinei au pierdut 88% din suprafa  fa  de anul 1894. Aproximativ 
85% din calota glaciar  care acoperea masivul Kilimanjaro din Tanzania în anul 1912 a disp rut 
pân  în anul 2007 iar speciali tii spun c  ghe arii de pe Kilimanjaro ar putea disp rea pân  în anul 
2020. Masivul Himalaya este una dintre primele victime ale înc lzirii globale, din cauza în imii 
sale.  Rata de topire a ghe arilor de pe Everest a crescut de la 42 de metri pe an, a a cum a fost pân  
în 2001, la 74 de metri în prezent.  

              În noiembrie 2009, mai mult de 100 de ghe ari desprin i din calota glaciar  a Antarcticii 
plutesc în deriv  spre Noua Zeeland , un fenomen rar ce a n scut panic  pe coasta maritim  a rii. 
Conform cercetatorului Neal Young, acestea sunt r itele unei banchize mari, de aproximativ 30 
kilometri p tra i, care s-a desprins de continentul Antarctic pe m sur  ce temperatura m rii i a 
aerului au crescut din pricina înc lzirii globale. Un num r atât de mare de ghe ari nu a mai fost 

zut plutind la o asemenea apropiere de Noua Zeelend  din 2006, atunci când un grup asem tor 
a trecut la 25 kilometri de linia de coast  a rii - primul eveniment de acest fel, de dup  1931. Noua 
Zeelend  a alarmat deja naviga ia de coast  din regiunea aflat  în Oceanul Sudic, acolo unde au fost 
repera i ghe arii. "Dac  actualele tendin e de înc lzire global  vor continua, ar trebui s  anticipam 
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observarea i mai multor ghe ari plutind în deriv  pe oceane precum i ruperea tot mai accentuat  
a bachizelor", a declarat Young.  

                Foarte importante sunt i efectele schimb rilor climatice asupra speciilor de plante i 
animale sunt i ele foarte importante. Nu toate speciile vor reu i s  se adapteze la noile condi ii 
create de schimb rile climatice i treptat vor disp rea. Speciile din zonele montane nu vor avea 
unde s  se mute în zone mai înalte i mai reci astfel c , dac  nu se adapteaz  schimb rilor climatice, 
vor disp rea. Unele studii prezic c  p durile amazoniene s-ar putea usca pur i simplu ceea ce va 
duce la dispari ia unui num r mare de specii.  

                Oamenii de tiin  sus in c  pinguinii regali din nordul Antarcticii sunt în pericol din 
cauza înc lzirii globale care le împu ineaz  sursele de hran . Pinguinii regali sunt a doua specie ca 

rime dup  cei imperiali. La fiecare înc lzire de 0, 26 grade C, popula ia adult  a pinguinilor 
scade  cu  9%.   Înc lzirea  global  ar  putea  duce  la  diminuarea  animalelor.  Studiile  arat  c  unele  
specii au pierdut în ultimii 30 de ani circa 50% din masa lor.  

               Speciali tii din Marea Britanie sus in c  fenomenul înc lzirii globale duce la dispari ia a 
20 de specii de p ri. Printre p rile aflate în pericol este i o specie de peris care tr ie te doar în 
Marea  Britanie,  în  p durile  de  pin  din  Sco ia,  presura  i  not ri a  cu  gât  ro u,  un  fel  de  ra  care  
tr ie te în regiunile montane. Înc lzirea oceanelor influen eaz  în mod negativ metabolismul faunei 
din adâncuri, aducând boli sau disfunc ii de cre tere i reproducere. Pe tii, dar i celelalte 
vie uitoare marine, devin dezorienta i i deseori migreaz  spre zone reci unde nu au anse s  
tr iasc . 

               Înc lzirea global  omoar  ur ii polari i balenele. În prezent, tr iesc 20.000-25.000 de ur i 
polari (în Groelanda, Norvegia, Alaska); pân  în 2050 vor disp rea 16 000. Balenele gri din Pacific 
risc  s  dispar  deoarece schimb rile climatice au creat dezechilibre la nivelul planctonului, 
principala  hran  a  balenelor.  Parcul  Na ional  Yellowstone  (SUA)  se  afl  în  pericol  din  cauza  
impactului schimb rii de clim  asupra naturii i a animalelor care tr iesc aici. Este cel mai vechi 
parc din SUA. Aici se g sesc bizoni i gheizere.  

               Trebuie s  subliniem faptul c  schimb rile climatice vor avea urm ri multiple i asupra 
ii oamenilor. S tatea public  depinde de asigurarea hranei, a apei potabile, a unor locuin e 

sigure. To i ace ti factori pot fi influen i de schimb rile climatice. Diminuarea resurselor de ap  ar 
putea for a popula ia s  foloseasc  surse de ap  de calitate inferioar , precum râurile, care sunt 
adesea contaminate cu produse industriale i prezint  o densitate ridicat  de microorganisme.               
Schimb rile climatice vor avea efecte asupra frecven ei i intensit ii perioadelor de secet , a 
averselor toren iale, a inunda iilor i ciclonilor tropicali.  

                 Hrana insuficient  determin  un nivel mai ridicat al morbidit ii, cauzat de o serie de 
efec iuni precum pelagra, anemia, hipocalcemia, hipomagnezia, precum i sl birea rezisten ei 
organismului fa  de factori patogeni. Conform unor statistici din anul 2001, circa 2 miliarde de 
oameni din rile în curs de dezvoltare sunt anemice, iar 1,1 miliarde sunt malnutrite.  

                 Valurile de canicul  au urm ri negative asupra st rii de s tate a oamenilor, putând 
cauza decese. De asemenea, canicula poate cauza i dezastre naturale. Canicula poate produce 
incendii sau poate între ine incendiile de p dure provocate din neglijen a omului. De exemplu, 
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ferocitatea i amploarea incendiilor din Australia din ultimii ani de datoreaz  schimb rilor 
climatice.  

               Potrivit unui studiu al cercet torilor americani, înc lzirea global  va cauza o criz  
alimentar  care va afecta jum tate din popula ia globului, mai ales în regiunile tropicale i 
subtropicale. Potrivit studiului, probabilitatea ca pân  în 2100 temperaturile joase din regiunile 
subtropicale i tropicale s  fie mai mari decât maximele din prezent este de 90%. 

Ace tia au mai ad ugat c  torida var  a anului 2003 din Europa a fost o mic  incursiune în ceea ce 
se va întampla în continuare, când înc lzirea va fi generalizat i va determina o sc dere în 
produc ia alimentar i o cre tere a mortalit ii, cauzate de ar it . 

              Tot ca o urmare a înc lzirii globale, prim vara vine mai repede odat  cu înc lzirea global , 
iar plantele înfloresc i cresc mai repede. Animalele care urmeaz  ciclul de hran  natural ar putea 
rata por ia de hran  anual . În timp, materialul genetic al animalelor s-ar putea schimba în 
întregime, adaptândudu-se la noua clim i noile cicluri naturale. De i nu se observ  cu ochiul liber, 
lan urile muntoase sunt în plin proces de în are. Motivul? Odat  cu topirea ghe arilor de pe 
crestele muntoase, dispare i greutatea imens  cu care ace tia ap sau suprafa a p mântului. Astfel, 
solul se poate ridica cu mult mai mult  u urin . 

             Printre fenomenele cu care se confrunt  Europa  se numar  transformarea regiunii 
mediteraneene în zon  arid i amplificarea precipita iilor i umidit ii în nordul continentului.În 
timp ce valoarea medie a temperaturilor de pe glob a crescut cu aproximativ 0,8 grade Celsius, 
Europa s-a înc lzit cu 1 grad Celsius. Nivelul m rilor va cre te atingând valori cuprinse între 18 i 
59 cm pân  în 2100 i pot continua s  creasc  dac  ghe arii din Groenlanda i Antarctica vor 
continua s  se topeasc .  

BBB III BBB LLL III OOO GGG RRR AAA FFF III EEE :::    

www.meteo.ro 
www.ziare.com 
www.apropo.ro 
www.stiintaazi.ro 
www.climatecrises.net 
www.green-raport.ro 
www.descoper .ro 
www.ecomagazin.ro 

http://www.meteo.ro/
http://www.ziare.com/
http://www.apropo.ro/
http://www.stiintaazi.ro/
http://www.climatecrises.net/
http://www.green-raport.ro/
http://www.descoperă.ro/
http://www.ecomagazin.ro/
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AERUL 

  
EElleevv::  CCoobbzzaarruu  LLuucciiaann  

  PPrrooff..CCoooorrddoonnaattoorr::  GGeeoorrggiinnaa  IIaannccuulleessccuu  

ccooaallaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII  nnrr..  2222  TTiimmii ooaarraa  

JJuuddee uull  TTiimmii   

 

CCC eee    eee sss ttt eee    ppp ooo lll uuu aaa rrr eee aaa ???       

Poluarea reprezint  contaminarea mediului 
înconjur tor cu materiale care interfereaz  
cu s tatea uman , calitatea vie ii  sau  func ia natural  a 
ecosistemelor (organismele vii i mediul în care tr iesc). 
Chiar dac  uneori poluarea mediului înconjur tor este un 
rezultat al cauzelor naturale cum ar fi erup iile vulcanice, cea mai mare parte a substan elor 
poluante provine din activit ile umane. 

Sunt dou  categorii de materiale poluante 
(poluan i): 

• Poluan ii biodegradabili sunt substan e, cum ar 
fi apa menajer , care se descompun rapid în proces 
natural. Ace ti poluan i  devin  o  problem  când  se  
acumuleaz  mai rapid decât pot s  se descompun . 
Poluan ii nondegradabili sunt materiale care nu se 
descompun sau se descompun foarte lent în mediul 
natural. Odat  ce apare contaminarea, este dificil sau 

chiar imposibil s  se îndep rteze ace ti poluan i din 
mediu. 

• Compu ii nondegradabili cum ar fi diclor-difenil-tricloretan (DDT), dioxine, difenili 
policrorurati (PCB) i materiale radioactive pot s  
ajung  la nivele periculoase de acumulare i pot 

 urce în lan ul trofic prin intermediul 
animalelor. De exemplu, moleculele compu ilor 
toxici pot s  se depun  pe suprafa a plantelor 
acvatice f  s  distrug  acele plante. Un pe te 
mic care se hr ne te cu aceste plante acumuleaz  
o cantitate mare din aceste toxine. Un pe te mai 
mare sau alte animale carnivore care se hr nesc 
cu pe ti mici pot s  acumuleze o cantitate mai 
mare de toxine. Acest proces se nume te 
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„bioacumulare”. 

Contaminarea uman  a atmosferei P mântului poate lua multe forme i a existat de când 
oamenii au început s  utilizeze focul pentru agricultur , înc lzire i g titul alimentelor. În timpul 
Revolu iei Industriale (sec.XVIII si XIX), poluarea aerului a devenit o problem  major . 

Poluarea urban  a aerului este cunoscut  
sub denumirea de „smog”. Smogul este în 
general un amestec de monoxid de carbon i 
compu i organici din combustia incomplet  a 
combustibililor fosili cum ar fi c rbunii i 
de dioxid de sulf de la impurit ile din 
combustibili.  În  timp  ce  smogul  reac ioneaz  
cu oxigenul, acizii organici i sulfurici se 
condenseaz  sub form  de pic turi, înte ind 
cea a.  Pân  în  secolul  XX  smogul  devenise  

deja un pericol major pentru s tate. 

Un alt tip de smog, cel fotochimic, a început s  reduc  calitatea aerului deasupra ora elor 
mari cum ar fi Los Angeles în anii '30. Acest smog este cauzat de combustia în motoarele 
autovehiculelor i ale avioanelor a combustibilului care produce oxizi de azot i elibereaz  
hidrocarburi din combustibilii "near i". Razele solare fac ca oxizii de azot i hidrocarburile s  se 
combine i s  transforme oxigenul în ozon, un agent chimic care atac  cauciucul, r ne te plante i 
irit  pl mânii. Hidrocarburile sunt oxidate în substan e care se condenseaz  i formeaz  o cea  
vizibil  i p trunz toare. 

Majoritatea poluan ilor sunt eventual "sp la i" de c tre ploaie, z pad  sau cea  dar dup  ce 
au parcurs distan e mari, uneori chiar continente. În timp ce poluan ii se adun  în atmosfer , oxizii 
de sulf i de azot sunt transforma i în acizi care se combin  cu ploaia. 

Aceast  ploaie acid  cade peste lacuri i p duri unde poate duce la moartea pe tilor sau 
plantelor i poate s  afecteze întregi ecosisteme. În 
cele din urm , lacurile i p durile contaminate pot 
ajunge s  fie lipsite de via . Regiunile care sunt 
în drumul vântului care bate dinspre zone 
industrializate, cum ar fi Europa i estul Statelor 
Unite i Canadei, sunt cele mai afectate de ploi 
acide. Ploile acide pot s  afecteze i s tatea 
uman  i obiecte create de oameni; ele dizolv  
încet statui istorice din piatr  i fa ade din Roma, 
Atena si Londra. 

Una din cele mai mari probleme cauzate de 
poluarea aerului este înc lzirea global , o cre tere a temperaturii P mântului cauzat  de acumularea 
unor gaze atmosferice cum ar fi dioxidul de carbon. Odat  cu folosirea intensiv  a combustibililor 
fosili în secolul XX, concentra ia de dioxid de carbon din atmosfer  a crescut dramatic. Dioxidul de 
carbon i alte gaze, cunoscute sub denumirea de gaze de ser , reduc c ldura disipat  de P mânt dar 
nu blocheaz  radia iile Soarelui. Din cauza efectului de ser  se a teapt  ca temperatura global  s  
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creasc  cu 1,4° C pân  la 5,8° C pân  în anul 2100. Chiar dac  aceast  tendin  pare a fi o 
schimbare minor , cre terea ar face ca P mântul s  fie mai cald decât a fost în ultimii 125.000 ani, 
schimbând probabil tiparul climatic, afectând produc ia agricol , modificând distribu ia animalelor 
i plantelor i crescând nivelul m rii. 

 

MMM eee ttt ooo ddd eee    ddd eee    ccc ooo mmm bbb aaa ttt eee rrr eee    aaa    ppp ooo lll uuu rrr iii iii    aaa eee rrr uuu lll uuu iii       

Pentru a st vili poluarea, organismele statale trebuie s  dispun  în primul rând de metode de 
control de mare eficien . Apoi este necesar  stabilirea nivelului normelor de emisie care pot fi 
deversate în aer de diversele surse de poluare i a concenra iilor maxime admisibile de poluan i in 

aerul localit ilor. 

Dupa cum s-a stabilit la reuniunea exper ilor de la 
Viena (1972) în primul rând este necesar s  fie elaborate 
normele  de  igien  pentru  SO2, CO, NOx, CO2, pesticidele în 
suspensie, care determin  îmbolnaviri acute i cronice . 

În prezent la noi sunt date norme de concentra ii 
maxime admisibile pentru un num r de 447 substan e poluante 

Principalele m suri concrete de realizare a protec iei 
aerului constau în: exploatarea ra ionala a instala iilor 

tehnologice selec ionate pentru o anumita produc ie  ca fiind 
cele mai pu in poluante; recuperarea i valorificarea substan elor 

reziduale utilizabile; amplasarea surselor de poluare bazat  pe un studiu tiin ific al consecin elor pe 
care le are situarea într-o anumit  ambian  geoclimatic ; adoptarea de sisteme i mijloace de 
transport cât mai pu in poluante; 

În combaterea polu rii aerului se porne te de la principiul c  “maximul se poate realiza la 
surs  “. Aceasta în sensul c  reducerea evacu rilor de poluan i i a pierderilor de la sursa sunt în 
acela i timp m suri preventive, de limitare a polu rii aerului i m suri care vizeaz  valorificarea 
integral  a materiilor prime. Re inerea substan elor reziduale pentru valorificarea complex  a 
materiei prime este i mult mai u or de realizat decât dup  ce acestea s-au eliminat în atmosfer  .  

Pentru a realiza o produc ie nepoluant  exist  mai multe posibilit i: alegerea sau preg tirea 
unor materii prime f  impurit i, sp larea combustibililor, ermetizarea instala iilor în care se 
desfa oar  procese de produc ie generatoare de pulberi i gaze, dirijarea pulberilor i gazelor spre 
instala iile de epurare .  

   

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee       

Aglaia  Ionel,  Victoria  Oaid ,  Biologie  Manual  pentru  clasa  a  VIII-a,  Ed.  Humanitas,  
Bucure ti, 2000. 

 Popa Roxana-Gabriela, Poluarea Aerului, Ed. Sitech, Craiova,2004    
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DUREA  ST   ÎN  MÂNA  TA ! 

EElleevvii::  GGhheerr ssooiiuu  IIooaannaa  
IIoossiiff  FFlloorreennttiinn  
BBiiddiirreeaannuu  GGaabbrriieell  
  
ÎÎnnddrruumm ttoorr::  pprrooff..  MMuunntteeaannuu  EElleennaa  

ccooaallaa  AAddâânnccaa,,  GGuurraa  OOccnnii eeii  
JJuudd..  DDââmmbboovvii aa  
 

«Când prive ti mun ii no tri cu p duri, f  s  vrei te gânde ti la ve nicie, mii de oameni au 
privit, s-au bucurat de splendida lor înf are. A a erau i pe 
vremea întemeierii rii Moldovei, a a erau când Traian a 
str tut cu legiunile sale în inima Daciei, a a erau când 
antecesorii no tri din epoca de piatr  descopereau primele 
rudimente ale civiliza iei…» (C. C. Giurescu, 1976). 

Cele mai mari p duri ale lumii sunt în grav pericol. 
Jum tate din suprafa a original  de p dure a fost distrus i 
lucrurile sunt pe cale s  se înr ut easc  dac  rata actual  de 
deforestare nu este încetinit . În fiecare minut 26 de hectare 
de p dure sunt pierdute – i nu e greu de v zut c  dac  
continu m vom avea o planet  lipsit  de p dure. Acest lucru 

ar fi catastrofic nu numai din pricina faptului c  multe specii de animale î i au habitatul în p dure ci 
i deoarece p durile joac  un rol important în reglarea climei planetei. 

Odat  P mântul era acoperit în majoritate de p dure, dar odat  cu cre terea popula iei 
umane acestea au trebuit s  fie t iate.  

durea este cel mai bun prieten al 
omului deoarece p durea produce oxigen i 
consum  dioxid  de  carbon.  2/3  din  O2 
planetei, consumat de lumea vie, de industrie 
sau autovehicule, este furnizat atmosferei de 

tre arbori i arbu ti. Datorit  desp duririlor, 
pe glob, la fiecare 30 minute, dispare o specie 
vegetal i una animal . P durea trebuie deci 
protejat  pentru a- i putea manifesta i 
dezvolta rolurile sale benefice. Zonele defri ate pân  în prezent sunt atît de mari încât ar trebui sute 
de ani de recuperare natural  pentru a reface vegeta ia original . Datorit  copacilor s i, are o clima 
moderat  care influen eaz   zonele înconjur toare (circuitul apei, vânturile, circula ia aerului etc). 
  Ea men ine umiditatea i scade temperaturile extreme din timpul verii i ale iernii; de asemenea, 
mic oreaz  puterea vânturilor. În p dure, z pada se tope te lent, împiedicând astfel rev rsarea 
râurilor în care se adun  apele din z pezile topite. La fel se întampl i cu ploile: copacii re in 
pic turile de ap  pe frunze i ramuri, care apoi se scurg, fiind absorbite prin sistemele radiculare; 
astfel nu se ridic  nivelul apelor râurilor.  
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Ca depozite globale importante de carbon, 
durile joac  un rol fundamental în influen area 

climei P mântului. Plantele i solurile din p duri 
conduc ciclul global al carbonului prin re inerea 
dioxidului de carbon în fotosinteza i eliberarea lui 
în respira ie. De i re inerea de carbon prin 
fotosintez  descre te la un moment dat pe m sur  
ce copacii îmb trânesc, multe p duri mature 
continu  s  re in  carbonul în sol. 

Cu toate acestea, în multe p i ale lumii, 
durile sunt defri ate rapid în scopuri agricole sau 

pentru p uni, utilizate i exploatate în mod abuziv, i degradate de incendiile produse de oameni. 
Când p durile sunt degradate sau defri ate, carbonul stocat de acestea este eliberat înapoi în 
atmosfera prin respira ie, ajungând astfel s  contribuie în mod clar la carbonul din atmosfer . 
Defri rile p durilor tropicale sunt responsabile pentru aproximativ 20% din emisiile totale de 
dioxid de carbon datorate  omului i sunt o 
cauz  esen ial  care duce la dispari ia 
speciilor care tr iesc în aceste p duri. 

durile i m surile de utilizare a 
solului au posibilitatea de a reduce 
emisiile  de  carbon  cu  echivalentul  a  10-
20% din emisiile previzionate de 
combustibilii fosili pân  în 2050. 

Extinderea zonelor împ durite prin 
promovarea regener rii copacilor, 
permiterea cre terii lor cât mai mari, 
utilizarea de metode de recoltare care 
reduc pierderile i stabilirea de zone de conservare în interiorul p durilor destinate produc iei pot 
duce la cre terea pe termen lung a cantit tii medii de carbon stocat. Aceste op iuni de gestionare pot 
avea, de asemenea, efecte pozitive asupra biodiversit ii i asupra altor elemente cheie pentru 
ecosisteme, cum ar fi men inerea fluxurilor hidrologice. 

Permiterea copacilor s  creasc  
mai mult înainte de a fi t ia i contribuie 
la cre terea diversit ii structurale a 

durii i ofer  un habitat pentru o serie 
mai larg  de specii. P durile s toase 
care î i p streaz  complexitatea natural  
i diversitatea ca vârst i structur  a 

habitatului, au de obicei, mai mult  
stabilitate i putere de a face fa  
tulbur rilor asociate cu schimb rile 
climatice. 
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Copacii cresc repede când sunt tineri, 
dar cre terea încetine te pe masur  ce ajung 
la maturitate. Pentru a spori capacitatea de 
stocare a carbonului în timp, t ierile ar 
trebui s  se fac  dup  ce rata de cre tere 
anual  scade sub media ratei de cre tere. 
Dar, cum companiile de produc ie a 
lemnului au interese economice 
puternice de a efectua t ierile atunci 

când pre urile sunt cele mai 
favorabile, multe p duri sunt t iate 
cu mult înainte de aceast  vârst  

optimal . Cre terea intervalului de timp 
dintre t ieri sau men inerea copacilor mai b trâni 

de-a lungul mai multor cicluri de t iere succesive ar putea 
duce la cre terea semnificativ  a stocurilor de carbon. Deteriorarea 

copacilor net ia i i a solului în timpul opera iunilor de deplasare a trunchiurilor 
iate poate, de asemenea, duce la o reducere a emisiilor de CO2. 

Din faptul c  azi exploat m p duri ce nu le-am îngrijit niciodat , ar putea na te credin a c  
durea poate cre te i f  a o îngriji. 

Fiecare dintre noi putem contribui la  protejarea p durilor. 
   În drume iile prin p dure,  trebuie s  respect m urm toarele reguli: 
- s  nu  rupem puie ii i scoar a 

copacilor! 
- s  ocrotim cuiburile de p ri i 

vizuinile animalelor! 
- s  aprindm focul în p dure numai 

în locurile autorizate! 
- s  strângem gunoaiele i resturile 

menajere din locurile unde am poposit. 
 
„Popoarele se judec  între ele i 

dup  respectul pe care îl au fa  de 
propriul lor p mânt i, ca atare, fa  de 
pav za cea mai sigur  a acestuia, 

durea. Nu- i ap  p durea i p mântul decât poporul ce se simte solidar cu propriul s u viitor 
i care vrea s  traiasc .” (Marin Dr cea). 

 
BBB III BBB LLL III OOO GGG RRR AAA FFF III EEE    

 durea i Via a , nr. 5, 2006, Revist  periodic  de cultur i informa ie silvic  editat  de 
R.N.P. - Romsilva 

 Universul P durii –informa ie – cultur  – divertisment, R.N.P. Romsilva 
 Terra Magazin, nr 2 , februarie 2009, Editura CD PRESS 
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TERRA – „CASA MEA” 

AAuuttoorr::  CCoojjooccaarriiuu  DDiiaannaa  
ÎÎnnddrruumm ttoorr::  PPrrooff..  BBooddaa   MMaarriiaa  

ccooaallaa  NNrr..  1122  BBoottoo aannii  
JJuuddee ::  BBoottoo aannii      
 

      P mântul este a treia planet  de la Soare 
i a cincea ca m rime: orbita 149,600,000 

km de la Soare cu un diametru de 
12,756.3 km. P mântul  este singura 
planet  a c rui nume nu deriv  din 
mitologia greac /roman . Cuvântul 

mânt” provine din latinescul 
„pavimentum”. Denumirea din limba 
englez  – „Earth” este o mo tenire din 
engleza veche i alte limbi germanice. 
Exist  sute de denumiri diferite în celelalte 
limbi. Abia pe timpul lui Copernic (secolul 

al XVI-lea) s-a în eles c  P mântul este o planet  ca toate celelalte. Evident c  P mântul poate fi 
studiat f  ajutorul unei nave spa iale. Cu toate acestea, pân  în secolul dou zeci nu au existat h i 
complete ale întregii planete. Fotografiile planetei luate din spa iu au o importan  considerabil ; de 
exemplu, ajut  enorm la prezicerea vremii i mai ales la urm rirea i prevederea uraganelor.    

     i mai ales, indiferent de avantajele pe care le ofer  sunt extraordinare! 

                                 AAA ccc eee aaa sss ttt aaa    eee sss ttt eee    ccc aaa sss aaa    nnn ooo aaa sss ttt rrr !!!    

mântul este împ it în câteva straturi care au propriet i chimice i seismice distincte -  
(adâncimea în km): 

     0 - 40 Scoar a 
    40 - 400 Mantaua superioar  
    400 - 650 Regiunea de tranzi ie 
    650 - 2700 Mantaua inferioar  
    2700 - 2890 Stratul D'' 
    2890 - 5150 Miezul exterior 
    5150 - 6378 Miezul interior 

Scoar a variaz  considerabil în grosime, 
fiind mai sub ire sub oceane i mai groas  sub 
continente. Miezul intern i Scoar a sunt solide. 
Miezul extern i mantalele sunt plastice sau semi-fluide. Diferitele straturi sunt separate prin 
discontinuit i care sunt evidente în datele seismice; cea mai cunoscut  este discontinuitatea 
Mohorovicic, dintre scoar a i mantaua superioar . 
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      Cea mai mare parte din masa P mântului se afl  în mantale, aproape tot restul în miez; 
partea pe care tr im noi este o mic  frac iune din întreg (cu valori de ordinul 1024 kilograme): 
      atmosfera = 0.0000051 
      oceanele = 0.0014 
      scoar a = 0.026 
      mantaua = 4.043 
      miezul extern = 1.835 
      miezul intern = 0.09675 
                  AAA ttt mmm ooo sss fff eee rrr aaa  P mântului este compus  
din 77% azot, 21% oxigen, cu urme de argon, 
dioxid de carbon i ap . Probabil pe timpul 
form rii P mântului cantitatea de dioxid de 
carbon era mult mai mare, dar a fost apoi 
aproape toata încorporat  în roci carbonate iar o 
mai mic  parte s-a dizolvat în oceane i a fost 
consumat  de plante.  
      Pl cile tectonice i procesele biologice 
între in un flux continuu de dioxid de carbon 
între atmosfer i aceste "rezervoare". Cantitatea 
redus  de dioxid de carbon din atmosfera este 
extrem de important  în men inerea temperaturii suprafe ei P mântului, prin efectul de ser .  

                  OOO ccc eee aaa nnn eee lll eee   ocup  aproximativ 362milioane km p tra i, ceea ce reprezint  71% din 
suprafa a Terrei (de 510 milioane km p tra i), în timp ce continentele de in doar 29%.Oceanul 
Planetar se compune din patru oceane dintre care cel Arctic sau Oceanul Înghe at are mai mult 

caractere de mare mediteran . 

     Oceanele sunt îns  mult mai mari decât 
oricare continent. De fapt, ele înconjoar  
suprafe ele de uscat i nu invers. O singur  
excep ie o formeaz  Oceanul Arctic care, 
conform defini iei generale este o mare 
mediteran . 

      Reparti ia apei oceanice pe glob este 
inegal . Circa nou  zecimi se grupeaz  pe o 
jum tate din sfera Terrei, având polul situat în 

SE-ul Insulei Noua Zeeland  (lâng  Insula 
Antipodes).   

      Aceasta se nume te emisfera oceanic  (90% ap ). Opusul ei este emisfera continental , cu 
polul la gura fluviului Loire (pe insula Dumet) i în care apa ocup  totu i 53%. 

      Apa are un rol esen ial în între inerea vie ii. F  ap  nu ar putea exista via a. Din cercet rile 
efectuate de savan i tim c  primele forme de via  pe Terra au ap rut în ap .          
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      În organism apa intr  în compozi ia organelor, esuturilor i lichidelor biologice. Ea dizolv  
i transport  substan ele asimilate i dezasimilate; men ine constant  concentra ia s rurilor în 

organism i, evaporându-se pe suprafa a corpului, ia parte la reglarea temperaturii.   

      Apa contribuie la fenomenele osmotice din plante i este important  în fotosintez . 

                  SSS ooo lll uuu lll   este materialul fragil i afânat 
care acoper  într-un strat sub ire toat  
suprafa a scoar ei terestre. F  el, 
continentele ar fi lipsite de majoritatea faunei 
i florei. De aici deducem faptul c  solul 

depinde mult de forma de relief deasupra 
rei se afl . Construc ia de baz  a formelor 

de relief este creat  de c tre for e ce 
ac ioneaz  în interiorul P mântului.  
      Aceste procese extraordinare produc 
zilnic schimb ri în aceast  structur  de baz , 
o deformeaz  în mod constant. Natura 

terestr , componen a lumii vegetale i animale 
au evoluat de la cele mai primitive forme pân  la asocia iile biologice contemporane. De la 
începutul revolu iei industriale, adic  de la mijlocul secolului al XVIII-lea activitatea uman  a avut 
i ea un rol important în modelarea suprafe ei P mântului, câteodat  chiar cu efecte surprinz toare.  

Continentele au ajuns la forma lor i în pozi iile actuale în urma mi rii pl cilor ce 
formeaz  scoar a solidificat  a P mântului, adic  datorit  pl cilor tectonice. În istoria de 4,6 
miliarde de ani a Terrei s-au mai petrecut multe alte schimb ri, pân  ce planeta noastr  a c tat 
înf area de azi. Concomitent a avut loc i formarea solului – pedogeneza.  

CCC aaa sss aaa    nnn ooo aaa sss ttt rrr    aaa    sss uuu fff eee rrr iii ttt    îîî nnn    ttt iii mmm ppp    sss ccc hhh iii mmm bbb rrr iii    ddd rrr aaa mmm aaa ttt iii ccc eee !!!       

      Este interesant de remarcat c  atitudinea oamenilor fa a de mediu nu s-a schimbat 
semnificativ de-a lungul existen ei 
umanit ii. O mul ime de documente 
atesta exploatarea ira ionala a p durilor 
(Grecia, China), degradarea solurilor, 
distrugerea unor specii (eroii din 
Mahabharata ard o p dure întreaga cu 
animalele din ea cu tot). Diferen a între 
noi i str mo ii no tri este legat  de 
capacit ile noastre sporite atât de a 
distruge cât i de a îngriji mediul.   

      De-a lungul timpului prin 
ocuparea extensiva a planetei calitatea 
aerului i a apei s-a degradat, grosimea 
stratului de ozon a sc zut, punând într-o stare critic  întreaga planeta.   
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      Toate acestea au dus la cre terea îngrijor rii legate de deteriorarea mediului. 
      Primii vizionari care au tras semnalul de alarm  legat de degradarea mediului înconjur tor 
au fost oamenii de tiin  din secolul XIX care, confrunta i cu urbanizarea i industrializarea 
galopant  au încercat s  stopeze ac iunile distructive i s  educe oamenii în domeniul tiin elor 
naturale i a protec iei mediului. 

   

                                    TTT eee rrr rrr aaa    îîî nnn    ppp eee rrr iii ccc ooo lll !!!    

Mediul i omul sunt dou  cuvinte ce nu 
se potrivesc din nici un punct de vedere. 
Problema raportului dintre om i mediul 
ambiant nu este nou . Ea a ap rut o data cu 
cele dintâi colectivit i omene ti, c ci omul cu 
inteligen a i spiritul creator care îl definesc, 
nu s-a mul umit cu natura a a cum era ea, ci a 
pornit cu curaj i tenacitate la opera de 
transformare a ei potrivit nevoilor sale. 
Multiplicându-se neîncetat, specia umana a 

ad ugat peisajului natural priveli ti noi, 
pref când mla tini i p mânturi în elenite în v i roditoare, inuturi aride in oaze de verdea , a creat 
noi soiuri de plante de cultur i a domesticit animale s lbatice.  

      Pân  aici, echilibrul natural nu a avut de suferit decât, poate, pe arii foarte restrânse, care nu 
puteau afecta ansamblul. Cotitura a intervenit o dat  
cu revolu ia industrial i, mai cu seam , cu noua 
revolu ie tehnico- tiin ific , gra ie c reia avioane si 
rachete br zdeaz , ast zi, v zduhul i str pung 
norii. 

      În general, ca urmare a lipsei de amenaj ri i 
a exploat rii deficitare, depozitele de de euri se 
num  printre obiectivele recunoscute ca 
generatoare de impact i risc pentru mediu i 

tatea public . 

      Omenirea, în ansamblul ei, este confruntat  
cu o serie de probleme a c ror solu ionare cere 
aten ie, gândire i ac iuni concentrate, la scara na ional i interna ional . Una dintre aceste 
probleme este poluarea. 

      Poluarea este o stare negativ  dintre mediul creat de om i mediul natural, ca urmare a 
ac iunii unor factori poluan i. Dintre ace tia se remarc  poluan ii genera i de consumul crescând de 
energie al omenirii i care provoac  o poluare complexa – chimica, termic i radioactiva. Exist i 
factori poluan i naturali, precum erup iile vulcanilor, îns  în marea lor majoritate factorii poluan i 
sunt genera i de c tre activit ile umane. 
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Dezvoltarea si civiliza ia antreneaz  un consum tot mai mare de energie pe locuitor. Pentru 
aceasta, produc ia de energie trebuie s  creasc  continuu. 

       De a lungul istoriei sale omul a cunoscut o evolu ie ascendent , înregistrând în mod 
continuu noi i noi descoperiri. 
Aceast  afirma ie este destul de 
evident  dac  privim sfâr itul 
mileniului doi: avionul 
supersonic, trenurile de mare 
vitez , blocurile “zgârie nori”, 
explorarea spa iului cosmic 
.a.m.d. 

      Tendin a de dezvoltare tot 
mai accentuat  cap  un caracter 
exploziv ca urmare a cre terii i 
diversific rii produc iei economice 
tot mai ridicate, a metodelor, 
tehnicilor i tehnologiilor utilizate, tot mai competitive. 

 

                              DDD aaa rrr ,,,    nnn uuu    ttt rrr eee bbb uuu iii eee    sss    uuu iii ttt mmm !!!    

         Din momentul apari iei speciei noastre Homo sapiens sapiens, în urm  cu cca. 100.000 ani, 
ne-am înmul it continuu, astfel c  „în aceast  cas ” 
suntem peste 6 miliarde dar spa iul locuibil a r mas 
acela i! 

          „În elepciunea” noastr  ne-a ajutat s  
ob inem  lucruri foarte bune pentru a ne fi  traiul mai 

or dar cu pre ul distrugerii  lente i  sigure a  casei  
noastre! 

           Este foarte important de la vârste fragede i 
pân  murim s  ne comport m ecologic în tot ce 
facem!   

           Pân  vom reu i  s  popul m alte  planete  s  
m mo tenire celor care vor veni dup  noi o cas  cât mai curat i primitoare! 

 

                           BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::    
        1.  Colec ia revistei „Bioplanet” 2010-2011. 

        2.  Internet. 

 



 

 

 88 

Terra- pericol i amenin ri 

EElleevv::  MMooccaannuu  CCrriissttiinnaa    
PPrrooff..  îînnddrruumm ttoorr::  DDuummiittrruu  AAlliinnaa                                                                                                                                                                                              
ccooaallaa  ::  CCoolleeggiiuull  EEccoonnoommiicc  MMaannggaalliiaa,,  

  jjuudd..  CCoonnssttaann aa    
 

  Terra s-a format acum aproximativ 4,57 miliarde (4,57×109) de ani, iar singurul ei satelit natural Luna, 
numit i Selena dup  zei a lunii Selene, a început s  
o orbiteze pu in timp dup  aceea, cu circa 4,533 
miliarde (4,533×109) de ani în urm 1. Pentru 
compara ie, vârsta calculat  a Universului este de 
circa 13,7 miliarde de ani. Suprafa a P mântului este 
acoperit  în  propor ie  de  70,8%  de  ap ,  restul  de  
29,2% fiind solid i "uscat".  

 Zona acoperit  de ap  este împ it  în oceane, 
iar uscatul se subîmparte în continente. 
De la formarea sa P mântul a trecut prin numeroase 

procese geologice i biologice majore, astfel încât toate urmele condi iilor sale ini iale au fost terse. 
Suprafa a exterioar  a Planetei Terra este împ it  în mai multe pl ci tectonice, care de-a lungul timpului 
se deplaseaz  unele fa  de celelalte. Miezul planetei este activ (fierbinte i lichid), fiind format din 
mantaua topit i miezul metalic, generator al câmpului magnetic. 

   111 ...    SSS ccc hhh iii mmm bbb aaa rrr eee aaa    ppp ooo lll iii lll ooo rrr    mmm aaa ggg nnn eee ttt iii ccc iii    aaa iii    PPP mmm âââ nnn ttt uuu lll uuu iii       

În timpul unei inversiuni a polarit ii mântului, polul nord magnetic al planetei devine polul 
sud i invers. Pe durata ultimilor 160 de milioane de ani au avut loc sute de asemenea invers ri, 
ultima acum 780.000 de ani. O inversare 
complet  dureaz  câteva mii de ani i are 
consecin e îngrijor toare care includ 
punerea în dificultate a p rilor 
migratoare sau a altor animale (precum 
rechinii) i posibila expunere a mântului 
la razele cosmice.  

Cu alte cuvinte, invers rile de 
polaritate nu sunt independente unele de 
celelalte, ci sunt corelate. De i de cele mai 
multe ori, o inversare de polaritate este un 
proces lent i constant, uneori fenomenul 
se manifest   rapid i în salturi. 
 
222 ...    TTT ooo nnn eee    ddd eee    mmm aaa ttt eee rrr iii eee    iii nnn ttt eee rrr ppp lll aaa nnn eee ttt aaa rrr    aaa ttt eee rrr iii zzz eee aaa zzz    ppp eee    PPP mmm âââ nnn ttt    aaa nnn uuu aaa lll  aproximativ 
30.000 de tone de praf interplanetar ating suprafa a P mântului în fiecare an. Cei mai mul i asteroizi se deplaseaz  în jurul 
Soarelui într-o centur  aflat  între Marte i Jupiter. Fragmentele rezultate în urma coliziunilor dintre ei pot fi atrase spre interiorul 
sistemului solar i uneori se pot apropia chiar de Terra. Rocile i praful care se mi  rapid în raport cu planeta noastr  intr  
frecvent în atmosfera i iau foc, devenind “stele c toare”. Cu toate acestea, obiectele care se mi  mai încet, raportat la 
viteza de rota ie a P mântului, pot fi capturate de gravita ia planetei i supravietuiesc p trunderii în atmosfer , ajungând pe sol. 
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333 ...    ÎÎÎ nnn ccc rrr ccc ttt uuu rrr aaa    eee lll eee ccc ttt rrr iii ccc    aaa    PPP mmm âââ nnn ttt uuu lll uuu iii       

Din 1917, cercet torii tiu c  suprafa a 
mântului este înc rcat  cu electricitate negativ , dar  

nimeni nu cunoa te cu exactitate ce anume între ine 
aceasta înc rc tur . Nu este vorba despre un curent 
foarte puternic, ci de aproximativ 1.500 amperi, nu cu 
mult mai mult decât curentul care circul  prin câteva 
linii de înalt  tensiune. De i se consum , aceast  
electricitate este constant , deci ea se restabile te 
cumva, altfel s-ar epuiza în scurt timp. Oamenii de 
tiin  se întreab  cum este posibil acest lucru. O 

teorie evident  este aceea c  fulgerele refac cumva 
energia pierdut , dar nimeni nu a reu it sa o 
dovedeasc  incontestabil 

 
444 ...    LLL iii ccc aaa rrr iii rrr eee aaa    “““ LLL uuu mmm aaa nnn aaa rrr uuu lll uuu iii ”””       

“Licarirea Lumanarului” reprezint  o 
mic  varia ie a axei de rota ie a mântului, 
descoperit  de astronomul american Seth 
Carol Chandler (Lumanar) în anul 1891. 
Axa de rota ie a Terrei manifest  o 
modificare de 0.7 arc secunde ( 0.7 * 1/3600 
grade) la o perioada de 433 de zile. Altfel 
spus, polii mântului  se deplaseaz  într-o 
mi care circular  neregulat  cu un diametru 
de trei pân  la 15 metri într-o oscila ie. 
Cauza acestui fenomen este necunoscut . 
 

555 ...    LLL uuu nnn aaa    aaa rrr eee    uuu nnn    eee fff eee ccc ttt    ddd eee    mmm aaa rrr eee eee    aaa sss uuu ppp rrr aaa    aaa ttt mmm ooo sss fff eee rrr eee iii       

Luna are un efect de maree asupra atmosferei terestre, a a cum 
are i asupra oceanelor. Conform teoriei, în zonele tropicale, 
presiunea lunar  ar trebui s  exercite oscila ii mai puternice ale 
atmosferei, dar amplitudinea lor dep te rareori, în realitate, cu 
100 microbari presiunea atmosferic  fireasc   de la suprafa  (adica 
0.01% din aceasta 
 

666 ...    LLL uuu nnn aaa    sss eee    îîî nnn ddd eee ppp rrr ttt eee aaa zzz    ddd eee    PPP mmm âââ nnn ttt       

Dup  25 de ani de m sur tori i înregistr ri de date, a devenit limpede pentru oamenii de tiin  
 orbita Lunii î i m re te încet volumul, iar satelitul natural al mântului se îndep rteaz  constant 

de planeta noastr . În cifre mai exacte, satelitul natural al Terrei se îndep rteaz  de noi cu o rat  de 
patru centimetri anual.  
 
777 ...    CCC eee nnn ttt uuu rrr aaa    ddd eee    rrr aaa ddd iii aaa iii eee    VVV aaa nnn    AAA lll lll eee nnn       

Centura de radia ie Van Allen este un câmp plasmatic aflat în jurul mântului, alc tuit din 
particule înc rcate electric, inute laolalt  de câmpul magnetic al planetei. În timpul misiunilor 
Apollo, echipajele umane de la bordul aeronavelor au fost par ial expuse radia iei Van Allen, 
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astronau ilor crescându-le ansa de a dezvolta forme de 
cancer de 5 ori mai mult decât persoanelor obi nuite 

Starfish Prime, un test nuclear care a avut loc la 
mare altitudine, a creat o centur  artificial  de radia ii 
care a avariat sau a distrus o treime dintre sateli ii afla i 
pe orbita joas  a mântului în acea perioad  (1962). 
Aceea i ar fi probabil soarta tuturor sateli ilor de pe 
orbita mântului, dac  s-ar afla sub inciden a centurii 
de radia ie Van Allen. 
 
888 ...    VVV iii ttt eee zzz aaa    ddd eee    rrr ooo ttt aaa iii eee    aaa    PPP mmm âââ nnn ttt uuu lll uuu iii    vvv aaa rrr iii aaa zzz       

Ca rezultat al varia iei for elor gravita ionale sub 
influen a Lunii, a Soarelui i a celorlalte planete din sistemul solar, precum i al altor mecanisme 
cosmice, viteza de rota ie a mântului în jurul propriei axe ajunge s  varieze în timp. Recent, zilele 
au devenit mai scurte cu sutimi de secund , ceea ce sugereaz  c  viteza unghiular  de rota ie a 

mântului în jurul axei sale a crescut. Factorii care induc aceast  sporire de vitez  nu au fost înc  
determina i cu exactitate 
 
999 ...    AAA ttt mmm ooo sss fff eee rrr aaa    eee vvv aaa ddd eee aaa zzz       

Datorita energiei termale, unele dintre moleculele aflate la grani a superioar  a atmosferei 
mântului î i maresc viteza de miscare pana la punctul in care pot evada din sfera de influen  a 

gravita iei terestre. Acest lucru duce la o scurgere lent  dar constant  a atmosferei în spa iu. 
Deoarece hidrogenul nefixat are o greutate molecular  scazut , el poate deprinde viteza necesar  
unei evad ri mai rapide i se poate scurge în spa iul cosmic la o rata superioar . Din acest motiv, 
atmosfera actual  a mântului se oxideaz  mai degrab  decât se reduce, consecin ele acestui fapt 
inând de nivelul naturii chimice a vie ii care s-a dezvoltat pe planet . Atmosfera bogat  în oxigen 

re ine o mare parte din hidrogenul care supravie uie te, blocându-l în molecule de ap . 
 

   111 000 ...    GGG rrr aaa vvv iii ttt aaa iii aaa    nnn uuu    eee sss ttt eee    uuu nnn iii fff ooo rrr mmm    ppp eee    

ttt ooo aaa ttt    sss uuu ppp rrr aaa fff aaa aaa    PPP mmm âââ nnn ttt uuu lll uuu iii       
Se pare c  în anumite locuri de pe mânt, 

ne putem sim i mai grei decât în altele. Acest 
fenomen este explicat prin faptul c , în unele 
regiuni de pe planet , atrac ia gravita ional  
ac ioneaz  cu o for  mai mare decât în 
majoritatea zonelor. Un punct în care gravita ia 
se manifest  cu intensitate scazut  se afl  în 
vecinatatea coastelor indiene, în timp ce, 
fenomenul atrac iei ac ioneaz  mai pronun at 
în Oceanul Pacific de Sud. Cauza acestor 
iregularit i este momentan necunoscut , de 

vreme ce nu aspectul suprafe elor pare s  influen eze aceste reac ii. 
 
BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii aaa :::    
Surse online: http://ro.wikipedia.org 
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Via  pentru mediu , via  pentru om! 

   

MMM ooo ttt ttt ooo :::    

OOO    nnn aaa iii uuu nnn eee    ccc aaa rrr eee    ddd iii sss ttt rrr uuu ggg eee    sss ooo lll uuu rrr iii lll eee ,,, sss eee    ddd iii sss ttt rrr uuu ggg eee    ppp eee    sss iii nnn eee ...    

PPP ddd uuu rrr iii lll eee    sss uuu nnn ttt    ppp lll mmm âââ nnn iii iii    ppp mmm âââ nnn ttt uuu lll uuu iii    nnn ooo sss ttt rrr uuu    ,,,    ppp uuu rrr iii fff iii ccc âââ nnn ddd       

aaa eee rrr uuu lll    iii    ddd âââ nnn ddd    ppp uuu ttt eee rrr eee    ppp rrr ooo aaa sss ppp ttt    ooo aaa mmm eee nnn iii lll ooo rrr    sss iii ...                                               

 

EElleevvuull::  SSaallaakk  GGyyuurrii  
PPrrooff  ccoorrddoonnaattoorr::DDeeaacc  MMaarriiaa  
GGrruupp  ccoollaarr  FFoorreessttiieerr  BBiissttrrii aa  
JJuuddee ::BBiissttrrii aa--NN ss uudd  
 

          Cercetatorii, to i cei care se ocupau de stiin ele naturii, ecologii i nu numai ei, ci i speciali ti 
ingineri, pedologi, urbani ti, medici, au sesizat c  prejudiciile aduse mediului au o singur  cauz  - 

catul originar-dizarmonia intr-un sistem autoreglat .C ci intr-adev r,omul nu se poate sustrage 
legilor naturii, societatea umana, ca orice organism viu,este i ea supus  acestor legi. Astfel se 
consider  c  Mediul Inconjur tor, ca sistem global al Terrei, deschis spre Cosmos prin schimburi de 
materie, energie i informa ie, este alcatuit din MEDIUL NATURAL i MEDIUL ANTROPIC. În 
mediul antropic sunt puse în eviden  în mod distinct MEDIUL ARTIFICIAL i MEDIUL SOCIO-
ECONOMIC. 

MMM eee ddd iii uuu lll    ÎÎÎ nnn ccc ooo nnn jjj uuu rrr ttt ooo rrr  = totalitatea factoriloe 
naturali i a celor crea i prin activitatea omului  
(factori antropici), care în interac iunea lor asigura 
men inerea vie ii pe P mânt. 

FFF aaa ccc ttt ooo rrr iii iii    ddd eee    mmm eee ddd iii uuu    sss uuu nnn ttt :::  ape de 
suprafa ,ape interioare,ape subterane, m ri, 
oceane, flora, fauna, aerul, solul i subsolul, 

durile, zone protejate. 

Mediul înconjur tor este un sistem i deci are toate 
propriet ile caracteristice ale unui sistem,adica: 

                           1.O anumit  alc tuire 

                           2.Structur  

                           3.Func ionare 
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                           4.Organizare 

AAA ...  În  cadrul subsistemului MEDIUL NATURAL intr  mediul neatins de om  sau cel în care 
prezen a omului  este doar accidental  sau temporar .Este alc tuit din mediul abiotic 

(atmosfera,hirdosfera,litosfera) i mediul biotic 
(ansamblul fiin telor vii).Mediul natural are in 
structura sa cele patru elemente combinate.Între 
aceste elemente se stabile te un sistem de rela ii 
bazate pe circuite biogeochimice i pe 
interac iuni biofizice.Între biotic i abiotic sunt 
stabilite rela ii de echilibru ecologic. 

Componentele organice i anorganice ale 
biosferei nu sunt izolate în spa iu.Pe fiecare 
fragment al scoar ei terestre,într-o balt  dup  
ploaie sau în adâncurile m rii sau într-o livada 
de pomi , via a se întrep trunde cu material 
inert ,anorganic  

Hidrosfera=înveli ul de ap  al P mântului  

Litosfera=înveli ul pietros exterior constituind scoar a P mantului 

Atmosfera=înveli ul gazos al P mântului 

Biosfera=înveli ul planetei în care se manifest  via a,cuprinzând hidrosfera,partea extern  a 
litosferei i partea inferioar  a atmosferei 

Geosfera=sfera care reprezint  globul terestru 

Sinergie=asociere a elementelor organice i anorganjce necesare producerii unui eveniment,care 
genereaz  o calitate intergativ  a sistemului,care nu posed  nici unul din elementele luate separat 

Entropie=gradul de dezorganizare a unui sistem,de nedeterminare a unei situa ii. 

Entropia unui sistem se afl  în raport invers propor ional cu cantitatea de informa ie de care dispune 
pentru organizarea acestuia.Din interac iunea continu  a organismelor vii cu mediul fizic , într-un 
anumit spa iu al scoar ei rezult  combina ii ciclice care formeaz  un sistem stabil,respective 
ecosisteme. 

Ecosistemele sunt unita ile func ionale  ale biosferei.Ele sunt combina ii de sisteme organice i 
anorganice în care au loc transform ri ale energiei si materie.Sunt alc tuite din dou  componente 
fundamentale: 

Habitatul sau biotopul = sediul vie ii (un sistem anorganic format din elemente ale 
litosferei,hidrosferei i atmosferei într-o configura ie specific ,un fragment al mediului fizic populat 
de organisme vii). 
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Biocenoza=comunitate de via  (sistem biologic format din elemente ale componentelor organice 
ale biosferei,plante ata ate i adaptate la habitatul dat. 

BBB ...    MMM EEE DDD III UUU LLL    AAA NNN TTT RRR OOO PPP III CCC    

        Mediul socio-economic este alc tuit din 
popula ie ,necesit i i aspira ii, percep ii, atitudini 
si comportamente, mod de organizare, politici i 
strategii, legi si reglement ri etc. Între oameni i 
comunit i se stabilesc rela ii spirituale i materiale. 
Func ionarea sistemului se face prin crestere, 
concentrare, competi ie, organizare, dezvoltare, 
economic , tehnologic i uman . Are loc cre terea 
entropiei. 

Organizarea se efectueaz  diferen iat 
,ierarhizat i de la nivelul sistemelor interna ionale 
(ONU) i regionale (UE),na ionale la cele locale 
ale comunit ilor. 

Mediul Artificial este alc tuit din a ez rile urbane i rurale,emenajarile i construc iile din 
teritoriu destinate circula iei,transportului,extragerii i prelucrarii resurselor de suprafa i 
subterane, terenurile agricole, pepinierele, p durile-parc, plajele amenajate, cursurile i bazinele de 
ap  amrnajate, deci tot cea ce e realizat de om sau prin interven ia sa a fost scos prin artificializare 
din circuitul natural. Se mai nume te si tehnosfer . 

Rela iile dintre componente sunt de ordin fizic spa ial ,func ional i esteticsemnificativ. 

Func ionarea sistemului este caracteristic  prin creare, adaptare, extindere, reonstruc ie, 
postutilizare. Organizarea mediului artificial se face in sisteme i re ele teritoriale, atât func ionale, 
cât si administrative, ierarhizate, independente. 

Prin integrarea sistemica a componentelor sale naturale i antropice,Mediul Înconjur tor este 
amenin at datorit  crizelor create în func ionarea acestora.Reglarea con tient  a întregului sistem 
este esen a principal  a Dezvolt rii Durabile. 

Zonele de interferen  dintre componentele Mediului Înconjur tor au la rândul lor 
caracteristici sistemice.De exemplu,interferen a dintre Mediul Artificial i Mediul Socio-Economic 
cuprinde cadrul conceptual, comportamental, socio-politic i administrativ al activita ilor umane. 

Interdependen a dintre Mediul Natural i Mediul Antropic-Artificial i Socio-Economic-reprezint  
de fapt locuirea în spa iul de existen  al omului. 

Probleme majore ale polu rii: 

La nivel continental,al Europei,exista 56 probleme de mediu,la nivel planetar 12 probleme. 

1. Schimb rile climatice(efectul de ser ) , adica cresterea temperaturii medii a globului i în 
consecin  cre terea nivelului m rilor si oceanelor,se datoreaz  cre terii globale a emisiilor de gaze 
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(CO2,metan,protoxid de azot).M surile care se iau constau în stabilizarea emisiilor la nivelul anului 
1990 în 2000-Protocolul de Kyoto. 

2. Reducerea stratului de ozon: Stratul de ozon este localizat la 10-50 km de suprafa a 
mântului si con ine 90% din ozonul atmosferic.Stratul de ozon protejeaz  via a pe p mânt 

deoarece el absoarbe razele UV-13 radiate de soare i care sunt periculoase pentru organism(cancer 
de piele , cataracte).În ultimii 20 de ani s-a observat o reducere a stratului de ozon cu cca. 3%,iar in 
unele zone ale Europei cu 7% în anii 90.Cauza o constituie concentra iile crescute ale CFC 
(clorofluorcarburi),substante utilizate in industria frigorifica , ventila ie,cosmetice.Ac iuni-
Protocolul de la Montreal,Copenhaga. 

3. Acidifierea:Datorit  emisiilor de substan e ce provoac  ploile acide , SO2 sau oxizii de 
azot-NOx-în special de la arderea combustibililor fosili,devastarea p durilor in Europa Central  si 
Canada, moartea unor lacuri din Peninsula Scandinav i Canada.  

4. Pierderi ale biodiversita ii. 

5. Accidente majore. 

6.  Ozonul  troposferic  i  al i  
oxidan i. 

7. Eutrofizarea apelor dulci. 

8. Degradarea forestier . 

9. Managementul zonelor de 
coast . 

10. Reducerea i managementul 
de eurilor 

11. Stresul urban 

12. Riscul chimic        

   BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee    

1.***,Delega ia Comisiei Europene în România,”Fi  de sector:protec ia mediului”, 
Bucure ti,Ianuarie 2003 

      2.***,Guvernul României,”Programul Na ional de Aderare a României la Uniunea European ”, 
cap.3.6.” Calitatea vie ii si a mediului”,Bucure ti,2000 

      3.***-Materiale documentare Ministerul Apelor i Protec iei Mediului(MAPM). 

      4.***-Legea Apelor 107/1996. 

      5.***-Ordonan a de Urgen  nr.107/5.09.2002 privind înfiin area Administra iei Na ionale” 
Apele Române”, Monitorul Oficial Nr. 691/20.09.2002. 

      6.***-Materiale documentare Administra ia Na ional  “ Apele Române “. 
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CE SE VA ALEGE DE MICU A PLANET  ALBASTR ? 

eelleevv  OOllaarruu  AAnnddrreeeeaa,,    
pprrooff..  îînnddrruumm ttoorr    CCaann   LLuummiinnii aa    

ccooaallaa  nnrr..5500  ““MMaaiiccaa    DDoommnnuulluuii””  ,,  BBuuccuurree ttii  
                                                                                                                                                
 De i nu ne d m seama apa, datorit  c reia tr im, este i ,,medicamentul”ce ne vindec  
trupul. Ce ne-am face f  ea? Dac  ea nu ar mai fi ce-a fost odat ? Sau dac , subit, ea ar disp rea? 
În urm toarele rânduri v  voi prezenta importan a apei în via a uman ,animal i 

                              
bineîn eles in via a plantelor.  
 Folositoare pentru noi este apa dulce, ce se g se te în mici cantit i pe Terra: în 
lacuri,ploi,izvoare subterane.Popula ia uman  cre te în fiecare an îns  cantit ile de ap  nu,ba chiar 
se mic oreaz , ele fiind poluate chiar de c tre cei ce au nevoie de ea. Apa nu este repartizat  în mod 
egal pe planet , în unele regiuni plou  aproape zilnic iar in altele fiind secet  de mai bine de o 
jum tate de an. 
 Pentru a fi l muri i, oamenii trebuie s  cunoasc  motivul pentru care un mare procent din 
apa P mântului este s rata. Sarea din ap  provine mai ales din lava vulcanilor submarini,o mic  
parte este adus  de fluviile ce erodeaz  rocile peste care curg. 
             Am ajuns la concluzia c  a a ne-a fost dat, s  apreciem ce avem abia când se pierde. Deja 
am ajuns într-o situa ie nefireasc : la noi exist  ap  dulce îns  prin aruncarea de eurilor în aceasta 
ea nu mai este la fel de bun i trebuie cur at  îns  ca s  o cur m suntem nevoi i s  ardem 
combustibili, ca s  producem energia electric  necesar  pentru pompe,agitatoare,opera ii de filtrare, 
i astfel polu m aerul. Dac  aerul este poluat, prin ploaie, i apele vor fi poluate i ne învârtim într-

un cerc.  Orice am face acum nu este bine, îns  putem încerca s  nu facem din r u mai r u i s  
avem grij  de ce avem. 
 Apa dulce este existent  în aisberguri. Acum 20 de ani, unele ri aride au dorit s  transporte 
aisberguri pentru necesit ile lor. Ele inten ionau s  remorcheze un aisberg mare din Antarctica 
pentru a-i extrage apa. Dar nu au f cut-o deoarece savan ii au apreciat c  transportul prin oceane al 
unui aisberg de asemenea dimensiuni ar putea r ci apa acestora,afectând viet ile marine poate chiar 
i clima.  

           Alte solu ii s-au g sit de unele ri sau mici insule,cea mai cunoscut  fiind 
desalinizarea apei marine, cum se face de exemplu în Tenerife. 
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          Protejarea apei este ceea ce ar trebui cu adev rat s  ne preocupe i to i ar trebui s tim c : 
            -îngr mintele agricole polueaz  râurile i apele subterane 
 -uzinele deverseaz  apele poluate în m ri i în râuri 
 -din norii inc rca i de noxe cad ploi acide care ard arborii(care î i aduc aportul la cantitatea 
de oxigen din aer) 
 Au început s  apar  semne de îngrijorare! Ghe arii i z pezile eterne au început deja  s  se 
topeasc  pe tot P mântul:la poli,pe Alpi,pe Anzi i chiar în Hymalaia. În Africa,z pezile de pe 
Kilimandjaro s-au redus i risc  s  dispar  complet in anii urm tori. Dac  ghe arii se vor topi 
nivelul apei marilor se va m ri cu 80 m i a a intregi regiuni vor disp rea sub ape. 
             Ce putem face?  
             Trebuie s  fim con tien i c  fiecare pic tur  de ap  este pre ioas i nu trebuie irosit , chiar 
dac  în România nu ducem lips  de ap ,  pentru fiecare pic tur  de ap  se consum  energie pe care 
o putem economisi i astfel reducem poluarea aerului. 
              Apoi, trebuie s  avem grij   ce arunc m în ap  pentru c  multe localit i nu au sta ii de 
cur are a apelor uzate i detergen ii, solven ii, vopselele i multe alte otr vuri ajung direct în râuri 
i afecteaz  fauna, flora adic  via a. 

 
 

      
 
           Viitorul Terrei st  în mâinile oamenilor. tim de acum c  planeta noastr  este fragil .Este 
îns  singurul loc din univers unde putem tr i, a a c  S  O AJUT M! 
                                    BBB III BBB LLL III OOO GGG RRR AAA FFF III EEE    

     Planeta Terra , Enciclopedia pentu copii,  2008 
     www. wikipedia.org  
     Fotografii realizate de eleva Olaru Andreea. 
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Un ocean ca o lacrimă 

 

AAuuttoorr::    PPeettccuu  SSoorriinnaa  

ÎÎnnddrruummăăttoorr::  pprrooff..  SSppiirreeaa  IIooaannaa  

ŞŞccooaallaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII,,nnrr..11  GGrraattiiaa  

JJuuddeeţţuull  TTeelleeoorrmmaann  
 

          Oceanul planetar este egal, cum relevă studii 

recente, cu 70,8 % din suprafaţa Pământului ; un 

volum de 1 338 000 000 kilometri cubi; 75% din 

volumul întregii hidrosfere; o suprafaţă de 361 000 

000 kilometri pătraţi, din care doar a 20-a parte este 

cartografiată cu precizie. O viaţă uimitor de bogată 

freamătă în aceste ape care scaldă uscatul. Iar sub sau 

pe fundurile marine se găsesc zăcăminte uluitoare de 

petrol, gaze natural, fier, cobalt, uraniu, diamante, 

cositor si felurite alte minereuri. Resursele biologice 

ale oceanelor sunt capabile să asigure hrana pentru cel 

putin 30 de miliarde de oameni. Covorul de minerale 

care ar zăcea, potrivit experţilor, sub apele Oceanului 

Pacific stârneşte deja lăcomia multora, iar cursa între 

companiile capabile să culeagă şi să exploateze nodulii 

metalici a început. Rezervele de minereuri aflate pe fundul oceanelor ar fi suficiente pentru sute de 

secole sau chiar sute de milenii. 

           În Marea Baltică se deversează zilnic 2,3 milioane de metri cubi de ape menajere; 

 în partea sa septentrională, deversările lichide provenind din industria hârtiei ating aproximativ 400  

000 de tone pe an, iar deversările de mercur – aproximativ 30 de tone pe an. În Marea Nordului se 

aruncă zilnic 7,3 milioane metri cubi de ape uzate si 4,9 milioane metri cubi de deşeuri 

industriale.În Marea Mediterană, 

incoştienţa umană a atins cote şi 

mai mari : 120 000 de tone de 

minereuri anual, 12 00 de tone 

de fenoli, 60 000 de tone de 

detergent, 100 de tone de 

mercur, 2 400 de tone de crom, 

21 000 de tone de zinc, 320 000 

de tone de fosfor… 

          Oceanele, care ocupă 

doua treimi din suprafaţa 

Pământului, sunt moştenirea 

comună a tuturor. Ele constituie 

o parte integrantă a sistemului 

de supravieţuire a umanităţii, 

procurându-i atât hrană, cât si 

oxigen. Lungul lanţ oceanic al hranei, cu plante microscopice pe fund si o mare varietate de peşti 

deasupra, furnizează umanităţii proteine de înaltă calitate, necesare în mod vital. În acest fel, 

poluarea dăunează atât nutriţiei umane, cât şi vieţii marine. 
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           Prea vaste ca oamenii să le poata măsura, oceanele sunt şi prea vaste ca oamenii să le poată 

distruge. Dar scara activităţii umane a atins un asemenea nivel, încât poate distruge mări în mod 

iremediabil. Deşi nu este în interesul umanităţii să arunce în oceane mai multe gunoaie decât pot ele 

absorbi, beneficiile imediate pentru cel care poluează(fie el o ţară sau o corporaţie) cântăresc mai 

greu decât costurile pe termen lung. Tragedia popoarelor este acum tragedia oceanelor lumii. 

          Sursa majoră pentru hrana omului, ocenele au devenit ultimul receptacol de gunoaie al 

planetei, recipientul pasiv al unor uluitoare cantităţi de reziduri industriale, agricole şi municipale. 

Mii de produse reziduale – unele foarte toxice – poluează oceanele în care a apărut viaţa. Petrol, 

reziduri chimice, gaze letale, reziduri radioactive, deșeuri de metal, resturi organice, produse 

evacuate de automobile, pesticide, detergenţi şi alte reziduri sunt aruncate în mod curent în mare. 

Poluarea cu hidrocarburi –moştenirea 

forarilor off-shore , a operaţiunilor de 

rutină ale tancurilor petroliere şi a 

numărului sporit de tancuri petroliere 

avariate – scăpat controlului. 

          În fiecare an, aproximativ un 

million de tone de petrol se scurg în 

mare din cargoboturi, tancuri petroliere 

şi staţiile de forări off shore. Alte 

milione de tone de produse petroliere 

sub formă de solvenţi de benzină şi 

uleiuri poluează,de asemenea, 

oceanele. Din moment ce prezenţa 

petrolului pe suprafaţa oceanelor 

împiedică fluxul luminii şi al 

oxigenului în mare, petrolul poate face, 

temporar cel puţin , apele de nelocuit. 

Atât cantitatea, cât şi varietatea poluanţilor oceanici se multiplică atât de repede , încât efectele lor 

individuale şi combinate asupra biosferei marine nu pot fi măsurate cu precizie. Este limpede însă 

că poluarea oceanică a atins proporţii alarmante, la scara globală, şi ca  reprezintă o ameninţare 

crescând pentru resursele de hrană oceanice. 

          Omenirea va trebui sa aleagă în curând între a conserva oceanele ca sursă de hrană şi a le 

utiliza ca receptacol pentru reziduri. Pe termen lung , oceanele nu pot îndeplini ambele funcţii. 

Sigur este faptul că poluarea oceanelor se inrăutăţeşte, iar oceanele se vor deteriora încă şi mai mult, 

înainte ca tendinţele actuale să fie răsturnate. 

          Conflictul fundamental în materie de oceane este un conflict între dorinţele şi profiturile pe 

termen scurt şi menţinerea pe termen lung a unei integrităţi biotice. Cântărind argumetenele pro şi 

contra ale forărilor marine pe ţărmul de est al Statelor Unite, biologul George Woodwell nota: 

“Controversa în jurul  puţurilor de petrol şi a zonelor de pescuit oglindeşte conflictul clasic al 

vremurilor noastre – confruntarea dintre cererile unui sistem industrial însetat de petrol şi nevoia de 

a prezerva o resursă fundamentală de viaţă”. Cum susţinea Thor Heyerdahl, observator de o viaţă al 

oceanelor: “Astăzi, mai mult ca oricând, viitorul omenirii ca specie depinde de prosperitatea 

planctonului marin. Datorită exploziei populaţiei tebuie sa obţinem mai multe proteine din mare. 

Fara plancton, nu va exista însă peşte”. 

 

 

BBB III BBB LLL OOO GGG RRR AAA FFF III AAA    

M. Sandu, A. Dobre, Al. Mănescu – Ingineria Mediului Bucureşti, Matrix Rom, 2007 

Stelian Ţurlea, S.O.S Natura în pericol, Editura Politică 1989 Bucureşti. 
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POLUAREA  SOLULUI 

 

EElleevv::  TTuuddoorraaşşccuu  MMaarriiuuss--ccllaassaa  aa  VVIIII  aa  

PPrrooffeessoorr  ccoooorrddoonnaattoorr::  OOAANNCCEE  MMIIHHAAEELLAA  

ŞŞCCOOAALLAA  CCUU  CCLLAASSEELLEE  II--VVIIIIII  NNRR..  11  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII--DDOOLLJJ  

 

             Omul a început să înţeleagă mai ales în ultimele decenii că progresul societăţii umane s-a 

transformat treptat în instrument de distrugere, cu 

efecte dezastruoase asupra naturii. O data cu apariţia 

civilizaţiei umane a apărut şi intervenţia brutală a 

omului prin exploatarea neraţională a naturii şi 

alterarea mediului prin poluarea produsă de activităţile 

industriale, agricole, menajere. Efectul de seră, 

distrugerea stratului de ozon, ploile acide au avut 

consecinţe din ce în ce mai dramatice în ultimii ani. 

        PPP ooo lll uuu aaa rrr eee aaa    nnn aaa ttt uuu rrr aaa lllăăă  - are importanţă 

secundară în condiţiile în care aportul antropic de 

poluanţi devine tot mai grav: 

a) Erupţiile vulcanice elimină gaze, vapori, particule solide, 

care sunt transportate pe mari distanţe de vânt şi curenţii 

de aer. 

       b) Eroziunea solului, eoliană sau cauzată de ploi, este 

cu atât mai intensă cu cât solul este lipsit de vegetaţie, în 

pantă sau într-o zonă cu reţea hidografică bogată 

       c) Reziduurile vegetale şi animale degajă în urma 

descompunerii o serie de substanţe gazoase poluante. 

Polenul sau fungii pot constitui arosoli naturali care să 

influenţeze negativ sănătatea populaţiei umane. 

   

PPP ooo lll uuu aaa rrr eee aaa    aaa rrr ttt iii fff iii ccc iii aaa lllăăă    

         Iniţial produsele poluante erau de natură organică şi uşor biodegradate de bacterii şi ciuperci. Pe 

măsura dezvoltarii industriale şi exploziei demografice au apărut deşeuri nebiodegradabile, pentru care nu 

există în natură enzime capabile să le descompună. Poluarea artificială este de natură: fizică (sonoră, 

radioactivă, termică), chimică, biologică (agenţi patogeni :virusuri, bacterii, fungi). 
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PPP ooo lll uuu aaa rrr eee aaa    sss ooo lll uuu lll uuu iii    

Solul poate fi poluat : 

-direct prin deversări de deşeuri pe terenuri urbane sau rurale, sau din îngrãşãminte şi pesticide aruncate 

pe terenurile agricole; 

-indirect, prin depunerea agenţilor poluanţi ejectaţi iniţial în atmosferã, apa ploilor contaminate cu agenţi 

poluanţi “spălaţi” din atmosfera contaminatã, transportul agenţilor poluanţi de către vânt de pe un loc pe 

altul, infiltrarea prin sol a apelor contaminate. 

 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::    

www.referate.ro 
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Invitaţie la Ziua Pământului 

AAuuttoorruull  lluuccrrăărriiii::  JJiivvaann  IIooaannaa  

ÎÎnnddrruummăăttoorr::  PPrrooff..  PPrreeddaa  CCoossmmiinnaa  

ŞŞccooaallaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII    nnrr..  2222  TTiimmiişşooaarraa--TTiimmiişş  

  

Mă gândesc câtă fericire se 

răspândeşte în lume prin scrisori, 

prin cărţi poştale şi mai ales  

prin invitaţii ce anunţă 

evenimente deosebite. Ziua de 

naştere este un prilej să împărţim 

bucuria cu cei dragi nouă, 

trimiţându-le astfel de invitaţii ca 

să participe la celebrare. 

Oamenii cred că numai 

lor le sunt rezervate zilele de 

sărbătoare pentru că se limitează 

la a-şi oferi unii altora cadouri 

materiale. Ei uită că orice lucru care face parte din viaţa noastră merită sărbătorit, apreciat şi iubit. 

Şi Pământul are o zi a lui, chiar dacă nu este atât de cunoscută. Ziua Pământului se sărbătoreşe, încă 

din anul 1970, pe data de 22 aprilie. Atunci primii care au manifestat interes au fost cei tineri şi 

foarte tineri, adică exact cei care puteau face o schimbare. Iată că această zi de sărbătoare mai 

îndeamnă şi astăzi la stingerea simbolică a luminii în solidaritate cu planeta noastră. Zile la fel de 

importante sunt şi cele alocate apei, pădurilor şi parcurilor. 

Ce ar fi dacă şi acestora ne-am aminti să le facem cadouri de ziua lor? Nu credeţi că s-ar 

bucura, aşa cum ne bucurăm şi noi? Gesturi cât de mici, 

cum sunt economisirea apei la duş, stingerea luminii 

sau reciclarea nu costă nimic şi înseamnă mai mult 

decât un ceas scump sau o maşină. Să luăm aceste zile 

de sărbătoare şi să le înmulţim anual cu 365. 

Protejarea planetei noastre trebuie să ne preocupe în 

fiecare zi. Ziua Pământului şi celebrarea tuturor 

minunilor sale ne-ar intra astfel în obişnuinţă, ceea ce 

pentru planeta nostră ar fi un ajutor extraordinar.  
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Să ne gândim numai că noi nu suntem singuri pe Pământ. Animalele şi plantele sunt în grija 

noastră deoarece ele depind de lucrurile pe care le facem şi nu pot schimba situaţia de fapt. Numai 

noi avem puterea de a raţiona şi de a face bine, în loc să 

fim nepăsători. Pământul ne oferă bogăţiile sale, ne dă 

tot ce are mai bun ca viaţa noastră să fie fericită. Se cade 

ca noi să îi mulţumim şi să ţinem cont de toate acestea, 

să nu mai credem că ni se cuvin necondiţionat. 

Aşa am ajuns să risipim apa, fără să ne dăm 

seama ca nu putem trăi fără ea, să luminăm zi şi noapte, 

altfel decât în scop funcţional, străzile, magazinele şi 

fântânile şi să aruncăm deşeuri în mări şi oceane, ca şi 

când acestea ar trebui să le tolereze şi să le facă să 

dispară prin minune. Să începem prin a schimba modul de 

gândire al oamenilor! 

Neştiinţa şi neputinţa contribuie mai mult decât am 

putea crede la distrugerea treptată dar sigură a planetei 

albastre. Omul simplu pare prea puţin preocupat de ce se 

întâmplă cu urşii polari sau cu stratul de ozon şi trăieşte 

chiar şi toată viaţa într-o regretabilă nepăsare. Ce trebuie 

să facem este să arătăm lumii că există lucruri mici care, 

dacă sunt repetate zilnic şi de cât mai mulţi oameni pot 

atinge scopul spre care tindem, acolo unde  implicarea 

unui singur om este  insuficientă. În timpurile în care 

trăim avem atâtea mijloace de comunicare şi alternative 

prin care putem răspândi atitudinea sănătoasă faţă de 

planetă si faţă de tot ceea ce cuprinde acesta. 

Dacă e să fiu sinceră, mi s-ar părea foarte 

interesant ca, cel puţin în ţara noastră, noi tinerii să ne 

trimitem zilnic, unii altora şi cunoscuţilor, invitaţii la Ziua 

Pământului. Aşa ne-am aminti cu toţii că fiecare zi e specială şi am zâmbi deschizând un plic cu 

scris de mână, cu o frunză de toamnă sau cu o floare de câmp, cu o părticică de suflet şi cu un mesaj 

deosebit de important: Ziua Pământului e azi! ...şi mâine ...şi în fiecare zi! 

   

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::    
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Planetei_Pământ 
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FLORA ŞI VEGETAŢIA  

PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII RODNEI 

 

AAuuttoorr::PPoopp  MMaarriiaa,,  ccllaassaa  aa  XXIIII--aa    

ÎÎnnddrruummăăttoorr::CCaattaarriigg  SSiimmoonnaa  

CC..NN..””GGeeoorrggee  CCooşşbbuucc””NNăăssăăuudd  

JJuudd..  BBiissttrriiţţaa--NNăăssăăuudd  

 

“““NNN aaa ttt uuu rrr aaa    eee sss ttt eee    ooo    sss uuu rrr sssăăă    ccc ooo nnn sss ttt aaa nnn tttăăă    ddd eee    bbb uuu ccc uuu rrr iii eee    şşş iii    rrr eee ggg eee nnn eee rrr aaa rrr eee ,,,    îîî nnn ttt ooo ttt ddd eee aaa uuu nnn aaa    

sss uuu rrr ppp rrr iii nnn zzzăăă ttt ooo rrr    sss iii    ccc aaa rrr eee    nnn uuu ddd eee zzz aaa mmmăăăggg eee şşş ttt eee    nnn iii ccc iii ooo ddd aaa tttăăă ”””    

       

PNMR este situat in partea nordică a Carpaţilor Orientali, pe teritoriul administrativ al judeţului 

Bistriţa-Năsăud(80% din suparafaţa 

parcului) şi Maramureş(20% din 

parc).Parcul are o suprafaţă de 46399 ha, 

suprapunându-se peste marea parte a 

Munţilor Rodnei. Include pe teritoriul său 

una dintre cele mai vechi rezervaţii din 

România, Pietrosu Mare, declarată in 1932, 

care ulterior a fost extinsă şi în 1979 a fost 

desemnată ca rezervaţie a biosferei de 

către Consiliul Internaţional de Coordonare 

a Programului Omul şi Biosfera, MaB-

UNESCO. 

Managementul PNMR are ca scop menţinerea elementelor cadrului fizico-geografic cât mai aproape de 

starea lor naturală, asigurarea protecţiei ecosistemelor, conservarea resurselor genetice, a diversităţii 

biologice şi încurajarea şi susţinerea modului tradiţional de viaţă al comunităţilor locale din zona parcului. 

Pentru a-şi atinge acest scop parcul are o zonare internă cu zone de management ce au regim de protecţie 

diferit: zone de protecţie strictă (rezervaţii ştiinţifice), zone de protecţie integrală, zone de conservare 

durabilă, zone de dezvoltare durabilă şi zone ecologice.Arii protejate îm PNMR, în prezent, rezervaţii 

ştiinţifice: Pietrosu Mare(3300 ha), Piatra Rea(409 ha). Zona de protecţie integrală mai include o serie de 

arii declarate rezervaţii naturale: rezervaţia mixtă “Peştera şi Izbucul Albastru al Izei”(100 ha), rezervaţia 

speologică “Peştera Cobăşel”(1 ha), rezervaţia mixtă “Izvoarele Mihăiesei”(50 ha), rezervaţia mixtă Bila-Lala 

(2568 ha), rezervaţia naturală Izvorul Bătrâna(0,5 ha), rezervaţia Valea Cormaia(50 ha), rezervaţia botanică 

”Poiana cu Narcise din Masivul Saca”(5 ha).  
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       Factorii de mediu au un rol important în formarea diversităţii biologice. PNMR prezintă o diferenţă 

de altitudine de 1700 m, de la 600 m până la 2303 m, altitudine atinsă în vârful Pietrosu Mare, cel mai înalt 

vârf din Carpaţii Orientali. De asemenea, din întregul lanţ carpatic oriental, M.Rodnei păstrează cel mai bine 

amprentele glaciaţiunii cuaternare, cu creste alpine cu aspect de custuri zimţuite şi văi glaciare ce 

adăpostesc lacuri de limpezimea cristalului. Munţii apar sub forma unui horst alcătuit din şisturi cristaline, 

delimitat de falii profunde: Dragoş-Vodă(la nord) şi Rodnei(la sud). M. Rodnei se remarcă prin înălţime si 

masivitate, caracteristici determinate în primul rând de constituţia geologică. Trecând de 2200 m (Vf. Inău-

2279 m, Vf. Inăuţ-2222 m, Vf. Buhăescu Mare-2257 m, Pietrosu Mare-2303 m etc.), aceste vârfuri fromează 

cea mai proeminentă unitate muntoasă din Carpaţii Răsăriteni.  

       Flora micologică este deosebit de interesantă. După 

numărul endemitelor(elemente dacice), masivul Rodnei este al 

doilea după Munţii Bucegi. Numărul total al speciilor de ciuperci 

“micromice” este de 390, aici descriindu-se 4 specii noi pentru 

ştiinţă: Stresseria rhododendri, Melanconium asperelum, 

Pestalotia truncata, Leptosphaeria glicariae-plicata. 

      În urma cercetărilor lichenologice întreprinse în Munţii 

Rodnei s-au semnalat 274 specii şi 26 taxoni inferiori, identificaţi pe stânci, sol, muşchi, scoarţa arborilor, 

dintre care 6 specii endemice: Thelidium gibbosum, Amphoroblastia erumpens, A.rodnensis, Verrucaria 

marmorosica, Involucrothele gzelnikii, I.transsilvanica. 
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      S-au identificat 239 specii, dintre care 55 specii aparţin clasei Hepaticae, iar restul clasei Bryatae.  

Un număr mare de specii semnalate în Munţii Rodnei sunt rare sau foarte rare în brioflora României.Printre 

speciile mai importante de muşchii se numără: Bucegia 

romanica, Moerckia blyttii, Anthelia julacea, Kiaeria 

falcata, Pohlia proligera, etc. 

     Pe baza literaturii de specialiate, s-au 

identificat 1123 specii de fanerogame.În urma analizei 

areal-geografice s-a constatat o predominare a 

elementelor eurasiatice(36,7%), pe fondul cărora s-au 

interferat în diferite etape fitoistorice elementele 

circumpolare(12,7%), central-europene(8,1%) şi un 

contingent redus de elemente mediteraneene(4,6%) şi 

continentale(1,4%). Dintre speciile rare sau foarte rare 

pentru flora României enumerăm următoarele: Salix alpina, S.bicolor, Astragalus penduliflorus, Androsace 

obtusifolia, Laserpitium archangelica, Conioselinum tataricum, Saussurea porcii, Carex atrofusca etc.Dintre 

speciile endemice pancarpatice care vegetează frecvent în fitocenozele de pe substratele calcaroase, din 

etajele subalpin şi alpin ale masivului sunt prezente:Salix kitaibeliana, Erysimus wittmani,  Dentaria 

glandulosa, Saxifraga carpathica, Symphztum cordatum, Euphrasis tatrae, Erigeron macrophyllus, 

Centaurea mollis, Petasites kablikianus, Leucanthemum waldsteinii, Festuca versicolor.În număr mai redus 

se întâlnesc în masiv specii endemice pentru Carpaţii sud-estici:Silene dubia, Silene zawadzkii,  Aconitum 

lasircapum, Ranunculus carpaticus, Papaver corono-sancti-stephani, Hesperis oblongifolia,  etc.Munţii 

Rodeni adăpostesc şi un contingent mare de specii endemice pentru Carpaţii Răsăriteni:Primula officinalis 

carpatica, Pulmonaria filarszkyana, Euphorbia villosa, Poa rehmanii, Heracleum carpaticum,  Phrygia 

carpatica şi speciile endemice pentru Munţii Rodnei: Silene nivalis, Soldanella hungarica, Saussurea porcii. 

Flora Munţilor Rodnei cuprinde relicte glaciare deosebite:Scheuchzeria palustris, Carex limosa, 

C.paupercula, Empetrum nigrum, Vaccinium oxycoccos, 

Salix bicolor. Aici se găsesc si specii dacice (carpatico-

balcanice):Silene heuffeli, Cardamine rivularis, Thlaspi 

kovatsii,Viola dacica, Hypericum richeri grisebachii etc. 

Dintre speciile protejate în Munţii Rodnei:Leontopodium 

alpinum, Gentiana lutea, G.punctata, Angelica 

archangelica, Trollius euroapeus,  Rhododendron 

myrtifolium etc. 

      În Munţii Rodnei se constată o diferenţiere a 

învelişului vegetal pe altitudine în strânsă legătură cu 

factorii climatici şi edafici. Aceste formaţiuni vegetale, 

bine individualizate fizionomic, caracterizează o anumită 

zonă montană şi sunt răspândite pe altitudine sub formă 

de “benzi” late de 300-500 m, alcătuind etajele şi 

subetajele de vegetaţie.Studiul geobotanic a evidenţiat 74 

asociaţii vegetale, din care 22 sunt descrise pentru prima 

dată. 

      Etajul montan este foarte bine reprezentat în 

masiv şi se extinde pe altitudine între 500 şi 1500 m, 
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cuprinzând aproape întreaga zonă forestieră. În cadrul acestui etaj se pot diferenţia sub aspect fizionomic şi 

pedoclimatic, pe baza formaţiunilor vegetale dominante, 

3 subetaje. Subetajul montan inferior(500-650 m), cu o 

vegetaţie caracteristică, constituită din goruneto-

cărpinete şi făgeto-cărpinete, se află în zona marginală 

sud-vestică a masivului. În locul fitocenozelor lemnoase 

se întâlnesc fercvent pajişti mezofile de Agrostis capillaris 

şi Festuca rubra. Subetajul montan mijlociu(650-1100 m) 

se caracterizează atât prin prezenţa pădurilor pure de 

fag, grupate în asociaţiile Symphyto-Fagetum, Phyllitidi-

Fagetum şi Hieracio rotundati-Luyulo-Fagetum, cît şi a 

pădurilor de amestec de fag cu brad(Pulmonario rubrae-

Abieti-Fagetum) şi de fag cu molid(Leucanthemo 

waldsteinii-Piceio-Fagetum). Pe versanţii despăduriţi din 

acest subetaj s-au instalat fitocenozele mezofile ale 

asociaţiei Festuco rubrae-Agrostetum capillaris, 

constituind tipul predominant de pajişte din cadrul 

fâneţelor montane din zonă. Subetajul montan 

superior(1100-1500 m) este individualizat prin prezenţa 

excusivă a pădurilor boreale de molid, grupate sub 

aspect geobotanic în asociaţiile Hieracio rotundati-

Piceetum şi Leucanthemo waldsteinii-Piceetum, răspândite pe toată întinderea masivului. În zonele 

despădurite din acest subetaj se întălnesc în funcţie de factorii pedo-ecologici, fie fitocenozele mezotrofe 

ale asociaţiei Festuco rubrae-Agrostetum capillaris(Nichitaş), fie fitocenozele mezo-oligotrofe ale asociaţiei 

Scorzonero rosae-Festucetum nigricantis(Ştiol, Galaţ, Puzdra). Toate aceste terenuri sunt folosite ca păşuni. 

      Etajul subalpin se extinde pe altitudini mai mari de 1650 m. La aceste altitudini devin 

autostăpânitoare tufişurile de jnepăn, grupate în asociţia Rhododendro myrtifolii-Pinetum mugi, 

caracteristici pentru etajul subaplin al Carpaţilor. Defrişarea masivă a jnepenişurilor în ultimele secole, în 

scopul extinderii suprafeţelor cu păşuni, a redus mult aria lor actuală, rămânând compacte numai în zona 

Pietrosu Mare şi bazinul superior al Văii Lala. Pâlcuri mari de jnepenişuri s-au păstrat însă pe toţi versanţii  

abrupţi ai văilor intramontane, în căldările glaciare şi pe 

unele vârfuri unde defrişarea a fost dificilă, iar terenul 

impropiu păşunilor. Aceste pâlcuri constituie argumente 

sigure că odinioară tufişurile de jneapăm ocupau 

versanţii şi culmile tuturor vârfurilor din masiv până la 

2100 m. După defrişarea lor s-au instalat ulterior pe 

versanţii mai slabi înclinaţi tufişurile scunde ale 

asociaţiei Vaccinio-Rhododendretum myrtifolli şi unele 

buruienişuri înalte.           

      Pe baza informaţiilor colectate din literatura de 

specialitate şi a celor obţinute prin voluntariat ştiiţific 

susţinut de proiectul Darwin(la care am 

participat)”Participarea tinerilor la managementul PNMR”, s-a realizat o bază de date cu 3100 specii, dintre 

care 1123 specii de floră iar restul de faună. In M.Rodnei există 35 specii de cormofite endemice 

carpatice(dintre care 2 endemice pentru Munţii Rodnei) si 40 specii endemice carpatice in ceea ce priveşte 
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fauna. Pe baza acestora s-a realizat o Listă Roşie a speciilor de floră si faună din PNMR care cuprinde 255 

specii protejate prin diverse legi sau convenţii, urmând ca in perioada urmatoare să stabilească statutul 

acestora pe raza parcului(ameninţată, în pericol, rară, vulnerabilă, lipsită de date), localizarea lor prin 

întocmirea hărţilor de distribuţie. 

      Momentan, majoritatea populaţiei locale nu are incă o imagine clară asupra activităţilor, scopului 

Parcului şi nu cunoaşte obiectivele 

acestuia în special cele legate de 

conservarea biodiversităţii. Parcul este 

preocupat de o parte a populaţiei ca fiind 

o restricţie, o piedică în calea promovării 

activităţilor economice care aduc profit. O 

alta parte, mai mica, cu acces mai mare la 

informatie, vede in acest parc o entitate 

de perspectivă, generatoare de resurse 

care să propulseze dezvoltarea durabilă a 

intregii zone. Nivelul de conştientizare 

este mai ridicat în cadrul şcolilor şi liceelor 

din localităţile din zonă pentru că acolo au 

avut loc mai multe campanii de 

conştientizare şi informare, organizate de 

APNMR. Şcolile sunt deschise pentru parteneriat cu parcul, fie datorită nevoilor de suport material şi 

inovator, fie datorită necesităţii unei educaţii ecologice în şcoli. Există un număr de 8 cluburi Darwin 

înfiinţate in 8 şcoli din comunităţile limitrofe parcului. Educaţia ecologică a copiilor are un efect social mai 

larg asupra familiei şi comunităţii. Beneficiile conştientizării sunt promovarea utilizării durabile a resurselor, 

conservarea biodiversităţii, creşterea numărului de turişti în zonă, transformarea elevilor şi profesorilor în 

„ambasadori” ai Parcului.  

 

                                                                                                BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::    

Buta Ana A., Munţii Rodnei, Ghid turistic 

Ciocârlan V., Flora ilustrată a României 

Coldea Gh., Munţii Rodnei. Studiu geobotanic 

Horeanu, Flora şi vegetaţia rezervaţiei natural Tudora 

Mareş, Nădişan I.,Rezervaţia naturală Pietrosul Rodnei, realizări şi perspective 

Ardelean A., Rezervaţii şi monumente ale naturii din România 

Oprea, Plante unice în peisajul românesc 

Pârvu C, Plante şi animale ocrotite în România 

Pop E, Specii relicte în flora României 

Sălăgeanu N, Monumente ale naturii din România 

Puia I, Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător 

Puşcariu V, Importanţa rezervaţiilor naturale pentru cercetările ştiinţifice 
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   Fructe de pădure 

SSttăănneessccuu  MMăăddăălliinnaa  şşii  SSttăănneessccuu  MMiihhaaii  ccllaassaa  aa  VVIIII--aa  AA  

CCoooorrddoonnaattoorr,,  pprrooffeessoorr  VVeenneerraa  GGeeoorrggeessccuu  ––  ŞŞccooaallaa  „„RRaarreeşş  VVooddăă””  PPllooiieeşşttii  
 

   

AAA fff iii nnn eee       

Cu fructul lor ca nişte mărgele negre, brumate, afinele înglobeaza in ele toată energia solară 

căpătată pe platourile muntoase pe care cresc. Sunt fructe specifice 

marilor înaltimi, făcute special, parcă, pentru a completa hrana destul 

de saracă a oamenilor de munte. 

O porţie de afine valorează cât 3-4 casete cu vitamine, cu specificaţia 

ca vitaminele A, E, F, PP şi B (B1 si B2) conţinute de afine sunt mult 

mai uşor de asimilat, deoarece sunt in formula naturală. Cât despre 

acţiunile terapeutice, lista impresionează nu atat prin marime, cat prin 

efectul neobişnuit al acestor medicamente-aliment, care sunt afinele. 

   

   

RRR ooo lll uuu rrr iii :::       

  Fructul proaspăt de afin, dar mai ales cel uscat, ajută la 

regenerarea vaselor de sânge, la normalizarea glicemiei si la 

regenerarea purpurei retinei. 

Creşte sensibilitatea fotoreceptorilor de la nivelul ochiului, 

neutralizează infecţiile din intestin, dilată uşor vasele coronare, 

protejează organismul contra radioactivitaţii. 

 Mirtilina, o substanţă conţinută de fructe si frunze, penetrează celula 

bacteriei şi îi slăbeşte vitalitatea, iar administrată intern, scade glicemia.În afara sezonului se 

consumă o linguriţă de pulbere de afine uscate de trei ori pe zi. Diaree, enterocolita de fermentaţie - 

pulberea de afine uscate este un leac care actioneaza fara gres in aceste afecţiuni.  

 

SSS hhh aaa kkk eee    ddd eee    aaa fff iii nnn eee       

        Ingrediente:  Afine – o ceaşca 

                               Ananas – jumătate de ceaşca 

                               Suc de afine – o ceaşca 

                             Iaurt cu fructe sau vanilie – un sfert de ceaşca  

Mod de preparare:  
1. Pune afinele şi bucatile de ananas intr-un blender. 

2. Adauga sucul de ananas. 

3. Adauga apoi iaurtul. 

4. Amesteca totul in blender.  
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GGG eee mmm    ddd eee    aaa fff iii nnn eee       

Ingrediente:  - 2 kg afine  

                      - 1 kg de zahăr 

                      - 1 linguriţa zeamă de lamâie  

                     

Mod de preparare 
  Se curăţa afinele de codiţe, se spală şi se pun într-o cratiţă, cu 

zaharul, un rând de afine, un rând de zahăr, şi se lasă să stea 

până a doua zi, când se adaugă 200 ml apă şi se pun la fiert.  Se 

fierb la început la foc slab pâna se dizolvă zahărul, apoi la foc 

mai iute, se amestecă din când in când ca să nu se prindă. Când 

este aproape legat, se adaugă şi zeama de lamâie care dă o 

culoare şi un parfum mai accentuat. 

 

   

FFF rrrăăăggg uuu ţţţeee lll eee       

Virtuţile lor de medicament sunt cunoscute înca din  

Antichitate, când erau recomandate de medicii romani ca 

reîntineritoare şi purificatoare. Felcerii din Evul  

Mediu i-au folosit la rândul lor pentru despovărarea  

organismului de toxine, pentru împiedicarea formării  

şi pentru eliminarea pietrelor la bilă şi la rinichi, precum 

şi contra reumatismului şi gutei. 

   

RRR ooo lll uuu rrr iii :::       

Oxiurile - se consumă 500 g de fragi  

dimineaţa la ora 7:00, după care nu se manâncă nimic până la ora 

12:00. Se repetă tratamentul vreme de 10  

zile.  

  În bolile de ficat (hepatita, hepatita cronică, ciroză) - se bea suc 

de fragi, 3 pahare pe zi, pe stomacul gol. Sucul de fragi 

stimulează activitatea ficatului şi îl drenează, favorizează regenerarea 

celulei hepatice. 

Tulburările de tranzit intestinal - se consumă câte 150-200 g de 

fragi înainte de fiecare masă. Contra constipaţiei cronice se asociază 

fragii cu miere de salcâm si, chiar înainte de a trece la masa propriu-zisă, la 

jumatate de oră de la consumarea fragilor, se va bea un pahar cu apă de 

izvor sau apă plata.  

 

SSS uuu ccc uuu lll    ddd eee    fff rrr aaa ggg iii  

               Se prepară foarte simplu: se spală foarte bine fructele si se 

zdrobesc cu o furculita, pâna devin ca o pastă, care se pune într-un 

tifon curat şi se stoarce cu mâna. Se va obţine un suc roşiatic şi foarte 

parfumat, cu efecte terapeutice excepţionale; restul de fruct care rămâne 

după stoarcere poate fi folosit la dulceaţa, prajituri ori înghetată. Sucul 
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de fragi se administrează intern, înainte de masă cu un sfert de oră, pe stomacul gol - un pahar la 

adulţi şi jumătate de pahar la copii. Extern, acest suc se foloseşte in scopuri cosmetice, aşa cum vom 

vedea puţin mai târziu.  

   
CCC eee aaa iii uuu lll    ddd eee    fff rrr aaa ggg iii                                         

Se culeg fragii cu tot cu frunze şi se pun la uscat, foarte răsfiraţi, într-un 

loc călduros şi cu foarte multă lumină (altfel fructele se strică). 

Se pot usca şi separat, fructele la soare şi frunzele la umbra, după 

care se combină in proporţii egale. Ceaiul se obţine prin opărirea, 

vreme de 20 de minute, a unei linguriţe de fructe şi frunze cu o 

cană de apă clocotită, urmată de filtrare. Se administrează 2-

3 căni pe zi. 
 

 

CCC ooo aaa cccăăăzzz eee lll eee    nnn eee ggg rrr eee       

Mai cernite si mai uraţele in comparaţie cu fragii 

si zmeura, lipsite de aroma si straluciri rubinii, coacazele negre 

sunt o veritabilă Cenusareasă a naturii. Abia la sfarşitul poveştii, 

cand prinţul le aşază în picior pantofiorul, arată ce comori se 

ascund sub înfăţisarea lor reculeasă. Puţine alte alcătuiri ale firii 

au atâta forţă de-a vindeca. Coacazele negre conţin un număr 

impresionant de minerale si vitamine, între care vitamina C într-o 

forma care se dovedeste a fi cea mai stabilă dintre toate fructele, 

rezistand la căldură şi oxidare. In plus, este singurul fruct 

de pădure care conţine ulei volatil intr-o proportie destul de mare, 

un ulei cu miros mai puţin plăcut, dar cu efecte cu totul deosebite. 

   

RRR ooo lll uuu rrr iii :::    

  Coacazele negre,  folosite mai ales ca pulbere, revitalizează rapid organismul, ajută la 

reechilibrarea metabolismului,  normalizează activitatea 

nervoasă, măresc acuitatea  vizuală, elimină anemia, 

favorizeaza procesele de crestere si refacere, maresc imunitatea 

naturală a organismului.  

Articulatii umflate, dureroase - sucul şi ceaiul de 

coacăze negre (obţinut cu apă calduţă din fructe si frunze) are 

efecte antiinflamatoare si  depurative ideale, fiind in mod 

deosebit indicat în cure de 21 de zile pentru reumatici.  

  Reumatism cronic degenerativ - se recomandă cură cu 

suc (500-750 ml pe zi) sau, in afară sezonului, un pahar de 

macerat dimineată si doua căni de ceai fierbinte (obţinut din 

fructe si frunze) spre seară.  

              Tulburări specifice debutului menopauzei - pulberea 

de fructe uscate, la fel ca şi ceaiul fierbinte, are efecte uşor 

sedative, opreşte hemoragiile, normalizează activitatea 

endocrina. Se  

beau una-doua cani de ceai pe zi sau se iau trei linguriţe de pulbere pe stomacul gol. 
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SSS uuu ccc    ddd eee    ccc ooo aaa cccăăăzzz eee    nnn eee ggg rrr eee       

Alegi 1 kg de coacăze bine coapte şi le pui apoi la fiert fără zahăr, doar cu o 

cană de apă. Le iei de pe foc atunci când boabele crapă. Strecori apoi sucul 

cu tot cu fructe printr-un tifon şi presezi uşor coacăzele.Pui din nou la fiert 

sucul obţinut şi-l ţii pe foc mic câteva minute, apoi îl torni fierbinte în sticle 

pe care le astupi imediat cu dopuri de plută sau care se înfiletează. Sucul se 

păstrează foarte bine în cămară 
 

   
   

   
ÎÎÎ nnn ggg hhh eee ţţţaaa tttăăă    ddd eee    ccc ooo aaa ccc aaa zzz eee :::  

Ingrediente  
3 ouă 

200  g zahăr 

200  g friscă spumă 

1  plic zahăr vanilat 

350  g coacaze 

1  linguriţa esenţă de rom 

  2  pliculeţe zahăr vanilat 

 

Preparare  
Coacăzele se curaţă şi se spală, apoi se paseaza cu gheara mixerului sau in blender şi se trec printr-o 

sită de inox.Albuşurile se bat  spumă intr-un căzănel de aramă. Se adaugă zahărul, zahărul vanilat, 

sucul de coacaze şi esenţa de rom şi se bat din nou, pe un vas cu apă clocotită, incă 10 minute, păna 

cănd se obţine o compoziţie spumoasă. Se răceşte compoziţia de înghetată pe un vas cu apă cu 

gheaţă, aceste cand prin rasturnare. Când este bine răcită se amestecă cu friscă rece, prin răsturnare, 

pentru ca îngheţată de coacăze sa se pastreze pufoasă. 
 

MMMăăăccc eee şşşeee lll eee       

 

Măceşul este cunoscut înca din 

vechime ca o plantă medicinală. 

Creşte în regiunile de câmpie sau 

de deal, formând tufe acoperite de 

flori roz. Toamna se împodobeşte 

cu fructe de culoare roşie. Este 

cunoscut sub numele de trandafir-

salbatic, rug, cacadar, ruja. 

Fructele sale - Fructus Cynosbati - sunt foarte apreciate 

pentru conţinutul lor bogat în vitamina C şi a cantităţilor mai 

mici din vitaminele A, B1, B2, P, K, acid nicotinic (vitamina antipelagroasă). 

 

   

   



 

 

 
112 

   

RRR ooo lll uuu rrr iii       

Pudra de maceş se poate administra în numeroase feluri - 

în iaurt, supă sau sub forma de infuzie. Datorită conţinutului 

ridicat în vitamina C şi acid dehidroascorbic, ceaiul de maceş 

joacă un rol important în procesele de oxidoreducere, în respiraţia 

celulară, de încetinire a proceselor de regenerare tisulară, din 

cauza acţiunii nocive a radicalilor liberi; prin prezenţă în special a 

vitaminei P, ceaiul de maceş 

contribuie la mentinerea 

normală a permeabilitaţii si 

elasticităţii capilarelor, mărind 

rezistenta acestora si 

normalizând circulaţia sangvină. 

Bogăţia de substanţe bioactive antioxidante, acţiunea de 

potentare antivirală a interferonului face ceaiul de maceş deosebit 

de eficace pentru stimularea imunitaţii; asigura buna funcţionare 

a aparatului digestiv, a sistemului cardiovascular; protejeaza 

circulaţia coronariană şi circulaţia periferică; previne procesele de îmbatrânire precoce etc. Are rol 

de tonifiere, fiind un excelent energizant si vitaminizant, care posedă proprietaţi de revigorare si 

remineralizare. 

   

GGG eee mmm    ddd eee    mmm aaa ccc eee şşşeee    

Ingrediente: 500 g maceşe 

                     250 g zahăr                      

500 ml apă 

Mod de preparare: Se curată maceşele de sâmburi si de 

partea lânoasă.  Se pune apa cu zahăr la fiert şi, când a 

dat  

în clocot, se pun fructele. Totul clocoteşte încet până începe 

 să se lege. 

Se pune gemul în borcane si acestea se pun în camară la rece 

 

CCC eee aaa iii uuu lll    ddd eee    mmm aaa ccc eee şşş    

Efectele benefice ale maceşului sunt cunoscute înca din 

antichitate. Maceşul mai este denumit în unele regiuni trandafir 

sălbatic sau rug. Se stie foarte bine că fructele sale, care se coc la 

începutul toamnei, sunt extrem de bogate in vitamina C, dar şi în 

alte tipuri de vitamine cum sunt vitamina A, vitamina B1, 

vitamina B2, vitamina P, vitamina K si acid nicotinic. 
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