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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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Aplicaţii ale matematicii în chimie şi biologie 

 

AAuuttoorr::  BBeellcchhiiţţăă  DDiiaannaa  MMiihhaaeellaa,,  ccllaassaa  aa  VVIIII--aa  
ŞŞccooaallaa  ŞŞcc..ccuu  ccllss  II--VVIIIIII  VVrrăănneeşşttii  ––VVăălleennii,,  AArrggeeşş  
CCoooorrddoonnaattoorr::  pprrooff..  SSttaannccuu  MMaarriiaa  
 

            Matematica are foarte multe aplicaţii în diferite ştiinţe, dar şi în viaţa 

cotidiană. 

            Aplicaţiile în chimie şi biologie vizează utilizarea cunoştinţelor de 

matematică, de exemplu noţiuni ca proporţia, proprietăţile proporţiei, 

şiruri de rapoarte, regula de trei simplă, procente etc., pentru înţelegerea 

noţiunilor de chimie şi a legilor fundamentale ale chimiei. 

            Referatul prezintă o aplicaţie în chimie şi biologie, pH şi două aplicaţii doar în chim ie în 

probleme de amestecuri şi aliaje.  

III ...    SSS ccc aaa lll aaa    ddd eee    ppp HHH    şşş iii    iii nnn ddd iii ccc aaa ttt ooo rrr iii iii    aaa ccc iii ddd ooo --- bbb aaa zzz iii ccc iii    

           Una din noţiunile chimice cu mare importanţă biologică şi 

industrială este pH, definit ca fiind egal cu minus logaritmul zecimal din 

concentraţia ionilor de hidroniu.7 în condiţii normale de temperatură şi 

presiune. 

           O valoare mică a pH-ului ne indică soluţii de acizi tari, iar o valoare 

mare a pH-ului ne indică soluţii de baze tari. O soluţie este neutră dacă 

concentraţia ionilor de hidroniu este egală cu concentraţia ionilor hidroxil, 

iar pH-ul are valoarea 7, în condiţii normale de temperatură şi presiune. 

III mmm ppp ooo rrr ttt aaa nnn ţţţaaa    bbb iii ooo lll ooo ggg iii cccăăă    aaa    ppp HHH    

       Toate procesele vitale ale organismelor vii se desfăşoară la valori exacte ale pH-ului. 

        Sângele uman are pH-ul cuprins între 7,38 – 7,52, având valori uşor bazice. Numai în aceste 

condiţii celulele sângelui îşi pot îndeplini funcţiile lor. 

       Dacă valoarea pH-ului sângelui nu se încadrează în acest interval există riscul decesului: 

prin comă la pH  7; 

prin tetanizare (contracţii puternice involuntare ale muşchilor) la pH7,8.          

III III ...    AAA mmm eee sss ttt eee ccc uuu rrr iii lll eee    

     Amestecurile sunt rezultate ale curiozităţii oamenilor. Punerea în ansamblu a unor produse, 

obiecte, materiale, substanţe s-a făcut din cele mai îndepărtate timpuri şi omul a remarcat faptul că 

amestecul rezultat are proprietăţi (în sens matematic) diferite de cele ale elementelor introduse în 

ansamblu. 
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     Amestecurile se fac în general cu scopul de a corija anumite proprietăţi (concentraţie, titlu, 

densitate, temperatură, preţ de cost etc.) ale unor materii. 

     Se consideră amestec doar asocierea de mai multe corpuri, obiecte, materiale, produse fără ca 

între ele să existe o reacţie chimică. 

     Realizarea de amestecuri generează două tipuri de probleme: 

Cunoscând cantităţile şi valorile unei anumite proprietăţi pentru 

fiecare element care trebuie să intre în amestec se determină 

valoarea medie (media ponderată ) a proprietăţii amestecului. 

Cunoscând valorile unei anumite proprietăţi a elementelor ce vor 

intra în amestec şi valoarea proprietăţii amestecului de realizat se 

determină cantităţile care vor intra în amestec. 

Exemple: 

Amestecăm 4 kg de cafea cu 100 000 lei kilogramul cu 6 kg de 

cafea cu 120 000 lei kg. Care este preţul unui kg din amestec? 

    Rezolvare 

Preţul unitar este p= 000112
64

12000061000004





lei 

Într-un laborator există soluţii de acid sulfuric cu concentraţia de 90% şi cu concentraţia de 70%. Ce  

cantităţi din cele două soluţii amestecăm pentru a obţine 500 g de soluţie de acid sulfuric cu 

concentraţia 72%? 

Rezolvare 

x=cantitatea de soluţie de acid sulfuric cu concentraţia 90% 

500 – x= cantitatea de soluţie de acid sulfuric cu concentraţia 70% 

 

72%=
500

)500(%70%90 xx 
 sau 500*72%=90%x+70%*(500-x) 

500*72=90*x+70*(500-x) :10 

50*72=9x+7*(500-x) 

3600=9x+3500-7x 

2x=100 

x=50 g soluţie 90% 

450 g soluţie 70% 

   

III III III ...    AAA lll iii aaa jjj eee lll eee    

 Aliajele sunt amestecuri de mai multe metale topite împreună. 
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 Atunci când într-un aliaj intră un metal preţios, de exemplu aur sau argint, aceste aliaje se numesc 

metale fine, iar aliajul are un titlu definit prin raportul: 

      T=
M

m
, unde m=masa metalului preţios, iar M=masa totală a aliajului. 

Exemplu: 

Se dă un lingou de 900 g (argint + cupru) cu titlul de 0,805. Ce cantitate de metal fin cu titlul 0,980 

(argint+ cupru) trebuie adăugată pentru a se obţine un aliaj cu titlul de 0,9? 

Rezolvare 

x= cantitatea de aliaj cu titlul 0,980 

x

x






900

98,0*805,0900
9.0  

0,9*(900+x)=900*0,805+x*0,98 

x=1 068,75 g 

III III III ...    AAA mmm eee sss ttt eee ccc uuu rrr iii lll eee    ccc aaa rrr eee    nnn eee    îîî nnn sss ooo ţţţ eee sss ccc    vvv iii aaa ţţţaaa    

Ne-am născut pe o planetă în care două treimi din suprafaţa ei este acoperită de mare, adică 

o soluţie (amestec) de 28%sare în apă. 

Extragem prin respiraţie oxigenul dintr-un amestec de azot, oxigen şi bioxid de carbon, 

amestec care alcătuieşte atmosfera terestră. 

          Apa şi aerul sunt materii vitale existenţei noastre. Sunt însă şi alte multe amestecuri care au 

jalonat şi jalonează viaţa omului. 

Din amestecul cuprului cu staniul (90% cupru şi 10% staniu) omul a creat bronzul, un aliaj 

de turnat în forme. 

Din amestecul argilei cu apa, s-a obţinut lutul, material utilizat la realizarea vaselor şi 

recipientului de odinioară. 

Dintr-un amestec de nisip, pietriş, ciment şi apă a rezultat betonul.  

Petrolul este un amestec de hidrocarburi. 

Băuturile răcoritoare sunt amestecuri de apă, zahăr. Coloranţi alimentari, 

arome, uneori pulpe de fructe etc. 

Ţesăturile moderne sunt amestecuri de fibre naturale de in, lână, bumbac cu 

fibre de poliamidă, poliester, celofibră etc. 

Amestecurile de legume sau fructe pe care le găsim congelate în orice mare magazin, ne 

sunt de mare folos.  

     Matematica nu este o disciplină abstractă, doar numere, calcule şi formule. Ea este un instrument  

util omului,  o ştiinţă şi o limbă universală. 

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

Caleidoscop de fizică – Editura Albatros, Bucureşti, 1988; 

Dăncilă Ioan – Matematică aplicată, Editura Sigma, Bucureşti, 2000 
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Elemente de combinatoric  

EElleevvaa::  AAnnddrriiooaaiiee  IIooaannaa,,  ccllaassaa  aa  XX--aa  
CC..NN..  ““FFeerrddiinnaanndd  II””  BBaacc uu  
PPrrooff..ccoooorrddoonnaattoorr::  LLiilliiaannaa  UUrrssaacchhee  
 
PPP eee rrr mmm uuu ttt rrr iii    

Fie A o mul ime cu n elemente, n - num r natural nenul.  
Mul imile ordonate formate cu toate elementele lui A se numesc permut ri de n elemente. Num rul 
lor se nume te permut ri de n i se noteaz  Pn. 
Pn = n! (n factorial) = 1 2 3 … n 
Prin conven ie 0! = 1 

 
1) Aranjamente 
Fie A o mul ime cu n elemente, n - num r natural nenul.  
Fie k astfel încât 0  k  n 
Submul imileordonate formate cu câte k elemente din cele n elemente a lui A se numesc 
aranjamente de n elemente luate câte k. 
 Num rul lor se nume te aranjamente de n elemente luate câte k i se noteaz   

=  
!

( )! 

   = ( 1)( 2) … ( +1) 

   

OOO bbb sss eee rrr vvv aaa iii eee    
    Pentru ca aranjamentele s  existe punem condi ii de existen  
 n, k  N (mul imea numerelor naturale) 
 0  k  n 

Prin conven ie  = 1 
 

CCC ooo mmm bbb iii nnn rrr iii    

Fie A o mul ime cu n elemente, n - num r natural nenul.  
Fie k astfel încât 0  k  n 
Submul imile formate cu câte k elemente din cele n elemente a lui A se numesc combin ri de n 
elemente luate câte k. 
 Num rul lor se nume te combin ri de n elemente luate câte k i se noteaz   

=   

=  
!

! ( )! 

=
( 1)( 2) … ( + 1)

1 2 3 …  

OOO bbb sss eee rrr vvv aaa iii eee    

Pentru ca, combin rile s  existe punem condi ii de existen  
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 n, k  N (mul imea numerelor naturale) 
 0  k  n 

Prin conven ie  = 1 
Propriet i 
a) Formula combin rilor complementare  

=   
 
b) Formula de descompunere 

=  +   
 
c) Suma combin rilor  

 +  +  +  … +  = 2  (Num rul tuturor submul imilor unei mul imi cu n elemente) 
 
d) Triunghiul lui Pascal 
 
                   1 
              1   2   1 
          1   3   3    1 
      1    4   6    4    1 
  1    5   10   10   5   10 

 
  

 
2) Binomul lui Newton 
a) Formula de dezvoltare a binomului la putere 

( + )  =  C + C + C +  … + C  
 

OOO bbb sss eee rrr vvv aaa iii iii    

 Dezvoltarea are n+1 termeni 
 Puterile lui a scad i puterile lui b cresc 
 Suma puterilor lui a i b în fiecare termen este n 
 Combin rile se numesc coeficien i binomiali i sunt, în general, diferi i de coeficien ii 

dezvolt rii 
 
b) Formula termenului general 
    =   

   

   AAA ppp lll iii ccc aaa iii iii    rrr eee zzz ooo lll vvv aaa ttt eee :::    

 
1. Calcula i: 
 

 = 5! = 1 2 3 4 5 = 120 
 = 5 4 3 = 60 

=  
5 4 3
1 2 3 =  

60
6 = 10 

=  
( + 2)( + 1)

1 2
=  

 + 3 + 2
2
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=  =  
100 99

1 2
= 4950 

=  
100!
98!

=  
98! 99 100

98!
= 99 100 = 9900 

=  =  =  
( + 2)( + 1)

2
=  

+ 3 + 2
2

 

= 1 
 

2. Câte submul imi cu  cu 4 elemente are o mul ime cu 7 elemente? 
       =   = 35 
 
3. Câte numere de 4 cifre se pot forma cu  2,4,6,8,9? 

 
f : A  B 
A = {a,b,c,d} 
B = {2,4,6,8,9} 
f : {a,b,c,d}  {2,4,6,8,9} 

=  5 = 625 

4. Câte numere de 4 cifre distincte se pot forma cu 2,4,6,8,9? 
       = 5 4 3 2 = 120 

 
5. Determina i num rul termenilor ira ionali ai dezvolt rii ( 3 + 1) . 

a = 3 = 3    b = 1   n = 9 
=   

=  3  ( ) 1  
 N 

1 N  

3  ( )  Q  

3     Q  

       
9,....2,1,0

29
k

k
9,7,5,3,1k  

Dezvoltarea are 5 termeni ra ionali i 10-5 = 5 termeni ira ionali 
 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::    
Marius Burtea, Georgeta Burtea - Manual de matematic , clasa a X-a, Editura Carminis, 
2005 
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Proprietăţile triunghiului aplicate în probleme de 
geometrie 

AAuuttoorrii::  RReebbeeccaa  CCeerrnnaammoorrcceennccoo  &&    MMăăddăălliinnaa  NNiissttoorr    
ŞŞccooaallaa  ::““RRaarreeşş  VVooddăă””  PPllooiieeşşttii  
PPrrooff..  ccoooorrddoonnaattoorr::  DDaanniieellaa  BBaaddeeaa  
                                                           

Motto: Geometria este cea mai bună şi mai simplă dintre 

toate logicile, cea mai potrivită să dea inflexibilitate judecăţii 

şi raţiunii. 

Denis Diderot 

Multe nume importante din istoria lumii au definit într-un mod sau altul matematica. Când 

spunem matematică, ne gândim la ştiinţa luată cu toate ramurile sale. Şi totuşi, cea mai “îndrăgită” 

dintre ramuri a fost geometria. Poeţi, matematicieni, filosofi,  istorici şi oameni de rând încercat-au 

de-alungul timpului să ofere matematicii o definiţie exactă. Alţii doar au ridicat-o în slava. Fiind 

„mama tuturor ştiinţelor” matematica a fost, este şi va rămâne cea mai de preţ ştiinţă din câte a 

cunoscut până acum mintea umană. Matematica face ilogicul să aiba logic, descoperă înţelesul din 

neînţles şi, mai ales, oferă o uriaşa satisfactie morală. Este hrana fără de care mintea noastră s-ar 

stinge încet, dar sigur.  

 Şi noi, chiar dacă nu suntem nişte filozofi  „cu diplomă” sau matematicieni înţelepţi am 

încercat  să cultivăm pasiunea noastră pentru arta exactităţii. În acest referat vom vorbi desigur, 

după cum spune şi titlul, despre triunghiul în geometrie.  Mai cu chiu, mai cu vai, reuşit-am într-un 

sfârşit să dezlegăm o parte din misterul geometriei, şi anume: Prorpietăţile triunghiului. Apoi, ca să 

vedeţi cât de încântate am fost am aplicat aceste proprietăţi în probleme. Dar nu orice probleme, ci 

unele mult mai grele decât cele date la clasa. Nişte probleme „rupte din concret”, cu multă 

personalitate şi, vă asigur, sunt probleme pe care, rezolvându-le, vă veţi încălzi creierul.  

 Să aruncăm un ochi peste problemele alese de noi, consultându-ne bineînţeles cu doamna 

dirigintă, care ne-a explicat anumite lucruri pe care nu le ştiam.  

 Rămâne de văzut! 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm eee    ccc uuu    ppp eee rrr sss ooo nnn aaa lll iii ttt aaa ttt eee    
                                                                                                     

1. În triunghiul echilateral ABC se iau punctele : Mϵ BC, 

Qϵ BA, Pϵ AC, astfel încât QM ∥ AC şi MP ∥ AB. 

a) Să se arate că AM ∩ QP = {E|EA ≡ EM}; 

b) QM+MP= constant. 

   

RRR eee zzz ooo lll vvv aaa rrr eee :::    

 𝑄𝑀 ∥ 𝐴𝐶
𝑀𝑃 ∥ 𝐴𝐵

 ⇒ 𝐴𝑄𝑀𝑃 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 ⇒  

𝑃𝑄 ∩ 𝐴𝑚 =  𝐸 
𝐴𝐸 ≡ 𝐸𝑀
𝐴𝑃 ≡ 𝑄𝑀
𝐴𝑄 ≡ 𝑃𝑀

  

Dar din QM ∥ AC⇒  
∡QMB ≡ ∡BAC 60° 

∡BQM ≡ ∡BAC 60° 
 ⇒ 
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 ∆MBQ echilateral ⇒ QB ≡ QM
Dar şi AQ ≡ PM

 ⇒ 

⇒ AQ + QB = QM+ PM= latura triunghiului echilateral   

 

2. Fie ABCD un patrulater convex şi E un punct interior segmentului AB astfel încât EA≡BC şi 

EB≡AD . Arătaţi că ∆DCE este echilateral dacă şi numai dacă ∡DAB ≡ ∡CBA= 60 ° 

 

RRR eee zzz ooo lll vvv aaa rrr eee :::    

∆DCE echilateral ⇔  ∡ DAB ≡ ∡CBA ⇒ 

 
∡B ≡ ∡A(1)
∡E1 ≡ ∡C2

∡D2  ≡ ∡E3

  

                                  ⇒  LLL  

∆EAD ≡ ∆CBE 

 Dar: ∡E1 + ∡E2 + ∡E3 = 180°

∡E2 = 60°
 ⇒ 

⇒    
E1 + E3 = 120°

Cum: ∡E1 ≡ ∡C2
 ⇒  ∡C2 + ∡E3 = 120° ⇒ 

 ⇒ ∡B = 60°

Din (1) ⇒ ∡B ≡ ∡A
 ⇒ ∡B ≡ ∡B = 60° 

⇐  ∆ EAD ≡ ∆CBE ⇒ ED ≡ CE 1′  

 
    ∡E1 + ∡E2 + ∡E3 = 180

∡C2 + ∡E3 = 120°

∡E1 ≡ ∡C2

 ⇒ ∡E1 + ∡E3 = 120° ⇒ E2 = 60°  

Care împreună cu relatia  1′ duce la ∶ 

∆ECD − echilateral.  

 

3. O condiţie necesară şi suficientă ca un triunghi să fie isoscel este ca bisectoarea exterioară a 

unuia dintre unghiurile sale să fie paralelă cu latura opusă. 

RRR eee zzz ooo lll vvv aaa rrr eee :::    

Dacă Ax-bisectoarea exterioară a ∡ A şi Ax ∥ BC,atunci  ∆ABC-isoscel. 

 Ax ∥ BC
AB secantă

 ⇒ ∡A1 ≡ ∡B(alt. int. ) 

                          
Ax ∥ BC

AC secantă
 ⇒  ∡A2 ≡ ∡C coresp.    

         Ax- bisectoarea exterioară a  ∡A  ⇒ ∡  A1 ≡ A2            

            ⇒ ∡B ≡ ∡C ⟺  ∆ABC − isoscel.  

" ⇐ " Dacă Ax bisectoarea exterioară a ∡ A, ∆ABC-isoscel 

atunci Ax ∥ BC. 

 
Fie Ay − bisectoarea interioară a ∡ A
Cum Ax − bisectoarea exterioară a∡A

şi ∡Aext + Aint . = 180°

 ⇒ Ax ⊥ Ay 1  

 ∆ABC − isoscel
Ay − bisectoare

 ⇒ Ay − înalţime ⇒Ay ⊥BC (2)  

Din (1)  si (2) ⇒Ax ∥ BC 
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4. În triunghiul ABC notăm cu D şi E mijloacele 

laturilor AB resprectiv AC. Fie [Cx o semidreaptă 

astfel încât [Cx ∩ DE={F}.  

Să se demonstreze că ∡ AFC este drept dacă şi 

numai dacă [Cx este bisectoarea ∡ACB. 

  

Fie Cx-bisectoarea ∡C, D,E mijl. AB şi AC, Cx 

∩DE={F} ⇒ ∡AFC= 90 °. 

∡C1 şi  ∡C2(1); DE-linie mij.⇒DE ∥ BC ⇒

∡C1 ≡  ∡F1 ⇒  ∆FEC isoscel ⇒ EF ≡ EC =  
AC

2
 

şi cum FE mediana în ∆AFC, avem că ∆ AFC dreptunghic ⇒ ∡AFC = 90°. 

 

Dacă ∡AFC = 90°; D, E mijl. AB şi AC ⇒ Cx − bisectoarea  ∡ C. 

 ∡AFC = 90° ⇔ ∆AFC dreptunghic,
FE − mediană

 ⇒FE=
AC

2
=EC ⇒ ∆FEC − isoscel ⇒ ∡F1 ≡

                                                                                                                   ∡C2(1) 

De − linie mijlocie ⇒ ED ∥ BC ⇒  ∡F1 ≡  ∡C1(2); Din (1) şi (2) ⇒ ∡ C1 ≡ C2 ⇔ Cx −

bisectoare. 

OOO bbb sss eee rrr vvv aaa ţţţ iii eee :::   Deomnstraţiile rămân valabile şi pentru Cx- bisectoare exterioară. 

 

5. Fie triunghiul ABC, ascuţitunghic. Bisectoarea 

unghiului ACB întalneşte înălţimea din B în M şi 

mediatoarea laturii BC în N (M≠N). Dacă P este 

punctul de intersecţie al înălţimii cu mediatoarea, 

atunci: 

a) Determinaţi natura triunghiului MNP 

b) Dacă BC=1 cm şi 

∢ACB =

30°, determinaţi perimetrul patrulaterlui EFCP şi natura lui . 

               (E şi F sunt picioarele înălţimii, respectiv 

mediatoarei)  

 

a) În ∆ CFN: ∡FNC=90°-∡FCN 1  

∆ CEM: ∡EMN = 90° − ∡ECM 2  

Dar: ∡FCN ≡ ∡ECM 

Deci: ∡FNC ≡ ∡EMN, şi cum: ∡FNC ≡ ∡PNM(op. La vârf) , avem: ∡PNM ≡

EMN; Aşadar:∆ PMN este isoscel. 

 

b) Se deduce că ∆PBC este echilateral. EF este linie mijlocie în ∆PBC, deci EF  ∥ PC; EFCP 

este deci un trapez isoscel în care baza mică ste congurentă cu laturile neparalele şi egala cu 

jumătatea bazei mari. 

PEFCP = 5FC; PEFCP  =
5

2
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Aplica ii la patrulatere inscriptibile 

AAuuttoorr::  AAnnddrreeeeaa  CCoommaann    ccllaassaa  aa  VVIIII--aa        
ccooaallaa  ::„„RRaarree   VVoodd ””  PPllooiiee ttii    

PPrrooffeessoorr  îînnddrruumm ttoorr::  DDaanniieellaa  BBaaddeeaa  
                                                                 

  Motto:,,Geometria este cea mai bun i mai simpl  dintre toate logicile, cea mai 
potrivita s  dea inflexibilitate judeca ii i ra iunii’’ 

  

        Matematica  a patruns tot mai mult în zilele noastre de aceea ea a ajuns una dintre cele mai 
cautate  materii pentru via a de zi cu zi!!! 

       În aceast  prezentare va voi ar ta cum  s  aplica i patrulaterele inscriptibile in probleme. 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    111 :::    

      În ABC  cu 060Am , fie punctul M mijlocul laturii BC si B`, C` picioarele în imilor din 
B, respectiv C. 

   a) S  se arate c  `C̀MB  este echilateral; 

   b) Dac  AC = b, iar B este variabil, s  se determine minimul lungimii laturii `C̀MB . 

   

SSSooollluuu iiiaaa   111:::    

a) MB` median  în BCB` dreptunghic în B`
2

` BCMB . Analog în BCC`  

avem mediana 
2

` BCMC , de unde C`M = B`M `C̀MB isoscel. 

În CMB` isoscel CmMmCMBmCm 2180` 0
1  

În `MBC isoscel avem BmMm 21800
2  

Se ob ine astfel 0
21

0
3 60180 MmMmMm  ,  

deci `C̀MB este echilateral. 

b) Deoarece 
2

` BCMB , lungimea laturii (MB`) este minim  atunci când lungimea laturii BC este 

minim . Cum AC = b i 060Am  deci fixe, atunci i punctul C` va fi fixat deoarece 
2

` bAC , 
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iar punctul este mobil pe dreapta AC`. Lungimea lui BC este minim  când se confund  cu 

perpendiculara CC`. Minimul cerut 
4

3
2

` bCC . 

SSS ooo lll uuu iii aaa    222 :::          

a)Patrulaterul BCB`C` este inscriptibil deoarece 090`` BCCCBBm ,  

cercul circumscris având diametrul BC i MB` = MC` =
2

BC = R.  

Conform teoremei referitoare la m sura unghiului cu vârful în 

 exteriorul cercului,  

 
00

0

602180

``
2

``180
2

``

Am

CBmCBmCBmBCmAm

 

Atunci 060``MCBm i `C̀MB este echilateral.

    

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    222 :::    

   În interiorul unui unghi de 600 se consider  un punct M, ale c rui distan e la laturile unghiului 
sunt respectiv 2 cm i 11 cm. S  se afle distan a de la punctul M la vârful unghiului 

   

SSS ooo lll uuu iii aaa    111 :::       

Fie P i Q proiec iile punctului M pe laturile Ox  

respectiv Oy ale unghiului xOy de 600 i OxMQA .  

În MPA  dreptunghic  avem 030Am ,  

deci AM = 2MP = 22 cm. Rezult  c   AQ = 24 cm 

 Din AOQ dreptunghic în Q avem   

OQ = AQ·tg300 = 38 cm 

 iar din teorema lui Pitagora aplicat  în OMQ rezult  OM = 14 cm. 

 

   SSS ooo lll uuu iii aaa    222 :::    

Fie P i Q proiec iile punctului M pe laturile Ox respectiv Oy ale  
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unghiului xOy de 600 .  Patrulaterul MQOP este inscriptibil  

0120Mm .   

Cercul circumscris are diametrul OM. Fie D proiec ia punctului Q pe  

dreapta MP. Aplic m teorema lui Pitagora generalizat  în PMQ i  

ob inem MDPMMPQMQP 2222 , unde MD = QM·cos600 = 
1cm 

De unde 37QP cm. În POQ  

 conform rela iei (1) 

 7
60sin2 0

QPR cm. 

      

                                    PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    333 :::    

 

Fiind dat cercul C i tangenta in A la cerc, se consider  punctul C diametral opus lui A i un punct 
M pe cerc. 

Ducem din M perpendiculara MN pe tangenta AT.Fie P intersec ia dintre CN iC , iar M’ punctul 
diametral opus lui M. Dac  :M’P AT={B}, s  se demonstreye ca punctele: C,M,B sunt coliniare.  

 

SSS ooo lll uuu iii eee :::    

       m( AMC) = 90°; PMA C1 = AP
2

 

PMBN-inscriptibil=> C1 N1 i N1 B1 

PMA= B1 ,dar BMP+ B1=90°
BMP+ PMA= 90° 

Cum i AMC=90°, înseamn  c  : BMA+ AMC=180° 

i deci B , M , C sunt coliniare. 

                                                                                                                              

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

Culegere de matematic – C. Co ni , F. Turtoiu – Ed. Tehnic  Bucure ti 1971 

Revista elevilor din Timi oara – 1982, 1984 
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Tangram 

PPaarraa  AAlleexxaannddrraa,,  ccllaassaa  aaIIVV--aa  
ccooaallaa  NNrr  117744  „„CCoonnssttaannttiinn  BBrrâânnccuu ii””BBuuccuurree ttii  

IInnsstt..  NNeecchhiittaa  IIrriinnaa  
 
 
 

Tangram este un joc chinezesc foarte vechi. E cunoscut i sub numele de puzzle chinezesc, 
tratul magic, p tratul Tangram, placheta în elepciunii sau placheta celor apte iretlicuri. 

Este format dintr-un p trat, împ it în 7 figuri geometrice din care se decupeaz  cele 7 piese – 
numite tan-uri: cinci triunghiuri dreptunghic-isoscele, un p trat i un paralelogram. 

  Diferen a dintre Tangram i un puzzle normal este c , în timp ce la puzzle piesele sunt 
ezate într-un singur fel, dup  un anumit model, la Tangram modelele 

sunt infinite – po i a eza piesele cum vrei, rezultând tot felul de 
figuri: flori, siluete, obiecte. 

  
Regulile acestui joc sunt deosebit de simple: toate figurile se a eaz  
una lâng  alta, f  a se suprapune.  

Acest joc solicit  ingeniozitate, logic , perspicacitate i perseveren . 
În  China  se  spunea  despre  el  c  dezvolt  spiritul  i  mintea.  „Planul 
ingenios al celor apte buc i ” era îndr git atât de copii cât i de adul i. Este un joc pe care odat  
întâlnit nu te po i plictisi. Are o mul ime de variante i po i crea multe altele. Despre acest joc 

circul i o legend : 

„În vremurile vechi, un împ rat a chemat la palatul 
u mul i me teri înv i, pentru a-i f uri fiului s u cea 

mai minunat  juc rie. Me terii au confec ionat multe 
juc rii frumoase, dar copilul se plictisea foarte repede de 
fiecare dintre ele. În cele din urm , la curtea 
împ teasc  a sosit un înv tor, spunând c i el are 
pentru fiul împ ratului o juc rie i a scos din traista sa un 
simplu p trat de hârtie. Crezând c i bate joc de el, 
împ ratul a poruncit ca omul s  fie biciuit. Îns , 
înv torul a t iat repede p tratul în mai multe buc ele i 
l-a chemat pe copil s  se joace. În cele din urm , atât 
copilul, cât i împ ratul, împreun  cu to i curtenii s i, au 

fost vr ji i de aceast  juc rie simpl , dar interesant .” 

Ce  este foarte interesant la acest joc este faptul c  toate imaginile au aceea i suprafa , 
fiind alc tuite din acelea i figuri geometrice. Unele imagini sunt în el toare, dând impresia c  
unele sunt mai mari decât altele: 
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Am realizat, de-a lungul timpului nenum rate imagini, dar i litere sau cifre, înc  din clasa 
I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De i pare un joc pentru copii, mul i matematicieni  "s-au jucat" cu figurile geometrice. 
Astfel, în 1942 doi matematicieni chinezi- Fu Traing Wang i Chuan-Chih Hsiung- reu eau s  
formeze 13 poligoane, realizare ce a ap rut în revista The American Mathematical Monthly sub 
titlul "O teorem  a tangramului". În imaginea de mai sus apar 12 dintre aceste poligoane, 
hexagonul fiind cel mai dificil dintre ele.  

De la acest joc au mai ap rut i alte variante ce difer  prin modul în care se împarte 
tratul, dar i variant 3D – Pangramul. 
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Povestea num rului PI  

AAuuttoorr::  GGeeoorrggeessccuu  DDaannaa,,ccllaassaa  aa  VVIIII--aa        
ccooaallaa  aarrîînnggaa  --  PPiieettrrooaasseellee  jjuudd..  BBuuzz uu    

PPrrooff..  îînnddrruumm ttoorr::  MMaannddaa  PPâârrvvaann    
 

Matematicienii, fizicienii i filozofii din toat  lumea i din toate timpurile au 
încercat s  descifreze enigma din jurul aparent banalei constante matematice 
Pi. Num rul ira ional Pi reprezint , în geometria  euclidian , raportul dintre 
circumferin a unui cerc i diametrul s u. Pi se mai nume te i „constanta lui 
Arhimede” (dup  numele savantului grec care a calculat primul valoarea de 
3,14 a lui Pi, pe care o folosim în mod frecvent ast zi). Litera greceasc  Pi 
reprezint  ini iala cuvintelor din aceea i limb  “perimetros” (perimetru) i 
“periferia” (periferie), folosite de Arhimede în lucrarea sa despre cerc.        

Pi apare peste tot: în matematici, în ecua ii care nu au nimic de-a face cu cercurile, iar în 
tiin  în general, Pi este nelipsit când este vorba de a m sura orice, de la valurile oceanelor la 

economia statistic . De asemenea, el poate fi g sit în m sur torile marii piramide egiptene Giza i 
chiar în Vechiul Testament când sunt descrise m sur torile templului lui Solomon. 

            Povestea lui Pi începe în urm  cu aproximativ 
4.000 de ani. Cu dou  milenii înainte de Hristos, 
babilonienii foloseau Pi ca o constant  matematic  cu 
valoarea de 3,125 – o constant  ob inut  prin calcularea 
perimetrului unui hexagon înscris într-un cerc. Papirusul 
Rhind (aproximativ anul 1650 î.Hr.) – o lucrare ampl i 
fundamental  din Egiptul antic cu probleme i tabele 
matematice – arat  c  vechi egipteni foloseau o valoare 
de aproximativ 3,16045.  

Aveau îns  s  treac  1400 de ani pentru ca o minte luminat  s  g seasc  o metod  prin care s  
determine  valoarea lui Pi pe care o cunoa tem ast zi. În anul 250 î.Hr., matematicianul grec 
Arhimede a descoperit câteva numere din irul de dup  virgula care succede cifra 3.                                

      Secole de-a rândul, matematicieni din China, India i Arabia au descoperit noi zecimale ale 
constantei.    

      La începutul secolului al XVII-lea, matematicianul olandez Ludolph van Keulen (1540-1610) 
din Leyda, a ob inut, în 1596, valoarea lui Pi cu 35 de zecimale, num r care a fost gravat pe 
mormântul lui, germanii numind i ast zi simbolul Pi num r ludolphian. La sfâr itul secolului al 
XVII-lea este introdus , în matematica european , no iunea de „serii infinite”, ea fiind folosit  în 
aceast  perioad  pentru calcularea zecimalelor lui Pi. Isaac Newton s-a folosit de teoria sa 
binominal  pentru a determina 16 zecimale ale lui Pi. La sfâr itul secolului al XIX-lea, numero i 
matematicieni au c utat s  calculeze, cu creionul i hârtia în fa , cât mai multe zecimale pentru Pi. 
Cel mai neobosit calculator s-a dovedit matematicianul englez William  Shanks,  care,  de-a  lungul  a  
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peste 20 de ani, a reu it s  calculeze 707 zecimale, numai c , dup  inventarea calculatorului, în 
1945, s-a constatat c  Shanks gre ise cea de-a 528-a zecimal , iar toate celelalte care 
urmau erau i ele, evident, eronate. La începutul secolului al XX-lea, matematicianul 
indian Srinivasa Ramanujan a g sit o nou  metod  de calcul al lui Pi. Pân  la 
sfâr itul secolului trecut, calculele executate de sistemele computerizate au reu it s  
determine... 200.000.000.000 de zecimale ale lui Pi. Pentru c  este un num r 
ira ional (care nu poate fi raport a dou  numere întregi), Pi a c tat repede o utilizare comun  
pentru calculele de zi cu zi. Abia în secolul al XVIII-lea a fost popularizat simbolul constantei lui 
Arhimede – , de c tre matematicianul elve ian Leonhard Euler.   

                                                              

       În zilele noastre, japonezul Shigeru Hondo a calculat, cu 
ajutorul  unui  computer  construit  chiar  de  el,  cinci  trilioane  de  
zecimale ale celebrului Pi. Un trilion reprezint  o mie de 
miliarde. Vechiul record apar inea francezului Fabrice Bellard 
care în ianuarie 2010, reu ise s  calculeze 2,7 trilioane de 
zecimale ale num rului Pi, utilizând computerul personal, 
opera iunea fiind realizat  în 131 de zile. 

                                                   

        Pentru a putea memora mai u or cât mai multe zecimale ale num rului Pi, s - au întocmit, în 
diferite limbi, tot felul de fraze, zicale, poezii care dau, prin num rul de litere ale cuvintelor, luate în 
ordine, cifrele zecimale respective. În limba român , propozi ia: „ A a e u or a scrie renumitul i 
utilul num r”, d  valoarea lui Pi cu 8 zecimale. În limba german  este un catren care d  23 de 
zecimale, în limba englez  exist  un poem de form  circular  în care, la fel, num rul de litere al 
fiec rui cuvânt reprezint  o zecimal  a lui Pi:  
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În limba francez  sunt 4 versuri alexandrine care dau primele 30 de zecimale ale num rului Pi:  

 

Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages. 

 3  1  4   1   5       9     2    6      5    3    5 

Immortel Archimède, artiste ingénieur, 

    8        9         7        9 

Qui de ton jugement peut priser la valeur  

 3  2   3     8      4     6    2    6 

Pour moi ton problème eut de sérieux avantages.  

 4    3   3     8      3  2     7        9  

 

   Acesta este aproape de recordul absolut, pentru c  mai departe nu se poate, deoarece a 32-a 
zecimal  este 0.  

         În limba român  performan a este de 25 de zecimale, dat  de dou  poezii. Prima:  

         „ Dar o tim, e num r important ce trebuie iubit  

           Din toate numerele însemnate diamant neasemuit,  

           Cei ce vor temeinic asta pre ui  

           Ei ve nic bine vor tr i.”  

 
        A doua:  

          „ Sus e lun ;  

          O zei  fermecat ,  

          Ca nebuna  

          Peste ape trece sup rat .  

          Cântecele toamnei parfumate 

          Mor de dor;  

          Leg nate u or 

          Visuri de iubire  
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          Spre cer zbor.”     

                           
Adoratorii num rului Pi au o dat  de predilec ie pentru a se 
întâlni în fiecare an: ziua a 14-a din a treia lun , 3,14. În 
aceast  zi, discipolii virtualei biserici Pi î i dau întâlnire la o 
or  special  1.59, din devotament bineîn eles pentru 
zecimalele urm toare ale num rului Pi (3,14159).  

În SUA, locurile obi nuite pentru întâlnirile fanilor acestui 
num r intact de la Arhimede sunt diverse: la Cambridge, în 
apropiere de Boston, unde se afl  celebrul Massachusetts 

Institute  of  Technology (MIT)  care,  timp de  mai  mul i  ani,  s-a  amuzat  s  anun e  admiterile  la  14  
martie, la Exploratorium-ul din San Francisco, pentru a degusta pl cinte ('pie' în englez  se 
pronun  ca 'Pi'), purtând bijuterii în form  de Pi (a 16-a liter  din alfabetul grec) sau superbe 
coliere în care fiecare perl  are o culoare specific  unei cifre i este dispus , bineîn eles, în ordinea 
num rului Pi Participan ii se adun  în jurul unei fel de loc sacru dedicat lui Pi, o plac  din cupru pe 
care sunt gravate primele 100 de cifre ale num rului. Mul i dintre ace ti pasiona i cunosc, de altfel, 
pe de rost, primele 100 de zecimale. Neimpresionat, inând cont c  unul dintre modurile în care î i 
petrec timpul liber const  în a se provoca în a recita cat mai multe zecimale. La acest joc, un chinez 
de ine recordul. Chao Lu, un student la chimie a recitat pe de rost primele 67.890 de zecimale ale 
num rului Pi în 2005. Aceast  performan  a durat peste 24 de ore i a necesitat peste 26 de casete 
video, care au transmise apoi spre validare C ii recordurilor Guinness.  

      Îns  chiar i aceast  reu it  este departe de cea a supercalculatoarelor, care au identificat peste 
1.000 de miliarde de zecimale, f  s  elucideze îns  misterul acestui num r ciudat, cu multe taine, 
care mai poate oferi surprize i care fascineaz  matematicienii de secole Cei care studiaz  constanta 
afirm  c  ea ar putea reprezenta cheia de descifrare a Universului.   

 

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

 

1. Florica T. Câmpan, Pove ti despre numere m iestre, Editura Albatros, 1981  

2. Num rul Pi – Curiozit i matematice, www.artacunoasterii.ro  
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În lumea lui PITAGORA- 

EElleevv::  LLoogghhiinn  CCoossmmiinn,,  ccll..  aa  VVIIII--aa    
LLiicceeuull  ccuu  PPrrooggrraamm  SSppoorrttiivv,,  IIaa ii  
PPrrooff..  îînnddrruumm ttoorr  ::  AAnnttoonn  CCaarrmmeenn--DDaanniieellaa  
 

Despre via a faimosului matematician i filosof idealist grec, Pitagora (Pythagoras), se 
cunosc foarte pu ine lucruri. Se crede c  el a tr it între anii 580 – 500 
î.e.n. Era originar de pe insula Samos i a fost ideolog al aristocra iei 
sclavagiste. Stabilindu-se în ora ul Crotona (în sudul Italiei), el a 
creat o uniune politic  reac ionar , Uniunea pitagoreic , care a fost 
nu numai o coal  filosofico-matematic , ci i o confrerie politico-
religioas . Pitagora considera num rul drept esen  a lucrurilor, iar 
Universul – un sistem armonios de numere i de rela ii dintre ace 
stea. Cercetând numai partea cantitativ  a lucrurilor, faimosul savant 
mistifica lumea real . 

Scrierile sale nu s-au p strat, de aceea descoperirile i ideile 
sale (care se crede c  i-au influen at pe Platon, Euclid i Aristotel) 
nu pot fi deosebite cu exactitate de cele ale discipolilor. Prin tradi ie, 
lui i se atribuie urm toarele descoperiri tiin ifice importante: în geometrie – vestita teorem  a lui 
Pitagora, precum i construirea unor poligoane i poliedre regulate; în astronomie i geografie – 
ideea c  P mântul este o sfer  care se rote te în jurul propriei axe i c  exist i alte lumi asemenea 
lui; în muzic  – c  de lungimea coardei sau a flautului depinde sunetul pe care îl produc acestea. De 
asemenea, Pitagora a descoperit tabla de înmul ire i a introdus metoda de demonstrare în 
geometrie. 

Ideea filosofic  principal  a pitagorismului este c  numerele reprezint  esen a lucrurilor, iar 
universul este un sistem ordonat i armonios de numere i raporturi numerice. 

Punctul de plecare al teoriei pitagoriciene despre principiul numeric al lumii este unitatea sau 
monada (he monas). Monada este principiu, esen  a lucrurilor, deoarece orice lucru este Unu (este 
o unitate). În acest sens, Unitatea nu este num r, ci generatoare a numerelor. 

Propriet ile fundamentale ale num rului fiind paritatea i imparitatea, Unitatea le con ine, în 
sine, pe amândou . Ceea ce este impar este considerat limitat, finit, iar ceea ce este par este 
considerat nelimitat, infinit. Argumentul este c , reprezentând numerele prin puncte dispuse în plan, 
seria numerelor nepereche genereaz  un p trat, considerat figur  perfect i finit , iar seria 
numerelor pereche  –  un dreptunghi, socotit figur  imperfect i nedefinit . 

Din unitate, se nasc numerele i, din acestea, lucrurile; de aceea, unitatea mai este numit  
„mama lucrurilor“. 

Al doilea principiu cosmologic este doimea sau diada nedeterminat  (duas aoristos). Aceasta 
este nedeterminat , fiindc  are o natur  par , deci nelimitat , nedefinit . Nici ea nu este num r, ci 
principiu al numerelor. 
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Din aceste dou  principii, monada i doimea nedefinit , iau na tere numerele. Monada, ca 
principiu activ, introduce determinarea în duas aoristos i, astfel, apare num rul doi. Celelalte numere 
se nasc prin ad ugarea succesiv  a unit ii.  

 

NNN uuu mmm rrr uuu lll    ppp eee nnn ttt rrr uuu    ppp yyy ttt hhh aaa ggg ooo rrr iii eee nnn iii    

 

În acest fel, mi carea unit ii creeaz  toate numerele, pân  se ajunge la 10, care este suma 
primelor patru numere (1 + 2 + 3 + 4 = 10). Din acest motiv, num rul zece este numit tetrad  sau 
tetraktys (for  eficient ), deoarece func ioneaz  ca baz i odat  cu el, reîncepe num toarea, prin 
ad ugarea succesiv  a unit ii. Astfel, num rul zece este considerat num rul perfect, iar membrii 
ordinului pitagoreic jurau pe acest num r. 

Astfel, iau na tere numerele.  

Num rul, pentru pythagorieni, reprezenta o colec ie de unit i; prin urmare, pot fi numai numere 
întregi pozitive. Unit ile care alc tuiesc num rul au fost considerate indivizibile i au fost 
reprezentate prin puncte, situate în felul unor figuri geometrice regulate. În acest mod, pythagorienii 
au ob inut iruri de numere „triunghiulare“, „p tratice“, „pentagonice“. Fiecare ir reprezenta, în 
sine, sumele consecutive ale unei progresii aritmetice.   

Un exemplu este „tetrada sacr “, care reprezenta num rul 10. Acesta este 
format din 1+2 +3+4, dispuse sub form  de patru iruri de puncte într-un 
model triunghiular, un punct aflându-se în vârf, dou  în irul urm tor i a a 
mai departe. Ad ugând alte iruri de puncte, ei au descoperit c  suma 
oric rei serii de numere, începând cu 1, poate fi întotdeauna dispus  sub 
forma unui triunghi.  

 

Pe  desenul  de  mai  sus,  sunt  ar tate  numerele  „triunghiulare“:   1,   1  +  2  =  3,   1+2+3=6,  
1+2+3+4=10; reprezentarea lor generalã fiind urm toarea:  

 

 

 

O serie similar  de numere impare formeaz  un p trat i o serie de numere pare 
produce un oval. 

 

            Pe desenul precedent, sunt eviden iate numerele „p tratice“: 1, 1+3=4, 1+3+5=9, forma lor 
general  fiind urm toarea: 
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1 
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 Numerele „pentagonice“: 1, 1+4=5, 1+4+7=12, ilustrate pe desenul de mai 
sus, au urm toarea reprezentare general :  

 

 

În acela i mod, pythagorienii au eviden iat numerele „cubice“: 1, 8, 27, ...; numerele „piramidale“ – 
sumele celor „triunghiulare“:  

 

 

Studiind propriet ile numerelor, primii, pythagorienii au atras aten ia asupra legilor de 
divizibilitate. Ei le-au împ it pe toate în pare i impare, în simple i compuse. Numerele compuse, 
ce se descompun în produs de doi factori, pythagorienii le numeau „numere plane“ i le reprezentau 
sub form  de dreptunghiuri. Iar numerele compuse, ce se descompun în produs de trei factori – 
„numerele corporale“, le reprezentau sub form  de paralelipipede. Numerele simple, ce nu se 
descompun în produs de factori, au fost numite „numere liniare“. Pythagorienii au creat astfel 
primele no iuni despre numerele pare i impare, care din pozi ie contemporan , pot fi considerate ca 
ini iatoare ale teoriei divizibilit ii prin 2.  

 

EEE xxx eee mmm ppp lll eee    rrr eee zzz ooo lll vvv aaa ttt eee    :::    
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BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee    :::       

-Revista de matematic  “Carmen Sylva” nr. 18, 2010 – 2011. 
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Geometria eclipselor 

PPooppeessccuu  AAnnttiimm,,  eelleevv,,  ccllaassaa  aa  VVII--aa  
PPrrooff..  ccoooorrdd..::  HHuumm   EElleennaa  
LLiicceeuull  ccuu  PPrrooggrraamm  SSppoorrttiivv  PPiiaattrraa  NNeeaamm     

 
De-a lungul timpului, unii dintre cei care au urm rit eclipsele s-au speriat, al ii nu, dar to i 

vor s  în eleag  de ce se produc i când au loc. 

Suntem obi nui i ca în fiecare diminea  r ritul Soarelui s  ne aduc , în mod firesc, lumina 
i c ldura de care avem atâta nevoie. 

Sistemul solar este alc tuit din Soare i 
ansamblul de corpuri cere ti legate de acesta prin 
for a gravita ional : cele opt planete, cei 162 de 
sateli i naturali ai acestora, cinci planete pitice, i 
alte corpuri mai mici (fig.1). Pluto a fost 
considerat  cea de-a noua planet  a sistemului 
solar, pân  când Uniunea Astronomic  
Interna ional  i-a schimbat statutul, pe 24 august 
2006, din planet  în planet  pitic . 

Soarele este corpul principal din sistemul 
nostru  solar  –  el  este  de  altfel  singurul  corp  cu  
lumin  proprie. Toate celelalte planete, corpuri i 
sateli i devin str lucitoare atunci când sunt luminate de Soare, reflectând lumina, deci toate sunt 
corpuri luminate. El este i cel mai mare corp din sistemul nostru solar, de aceea el dirijeaz  
mi carea planetelor pe care le oblig , datorit  for ei gravita ionale, s  se roteasc  în jurul s u. La 
rândul lor, sateli ii planetelor se rotesc în jurul acestora. Drumul pe care îl parcurge un corp în jurul 
Soarelui se nume te orbit , având o form  de elips . 

Soarele s-a n scut acum 5 miliarde de ani, din materie cosmic . La început era mult mai 
luminos i mult mai fierbinte. Pe m sura ce îmb trâne te, cantitatea de c ldur  emanat i 
intensitatea luminii se diminueaz  deoarece materia din 
care este alc tuit se consum  prin ardere. Între P mânt i 
Soare este o distant de 150 milioane de kilometri. 

Luna, singurul satelit natural al P mântului, 
efectueaz  o rota ie complet  în jurul Soarelui i în jurul 
propriei sale axe, într-un interval de timp de 27,3 de zile. 
Datorit  rota iei în jurul axei proprii, Luna arat  

mântului mereu aceea i fa . Din aceast  fa , este 
vizibil  doar aceea parte care este luminat  de Soare. 
Astfel se explic  formarea fazelor lunii (fig.2). 

Figura 1 

Figura 2 
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 Luna Nou  apare atunci când ea se interpune între P mânt i Soare, fiind iluminat discul de 
pe fa a nev zut .  

Primul P trar apare când Luna este la o dep rtare de 90° Est fa  de Soare; atunci vedem 
doar jum tate din discul lunar iluminat (jum tatea din dreapta).  

Luna Plin  este vizibil  atunci când ea se afl  la 180° de Soare; vedem atunci tot discul 
lunar iluminat (când Luna se afla în faza de Lun  Plin , r sare când apune Soarele i apune când 

sare Soarele). 

Ultimul P trar se observ  atunci când Luna se afl  la o dep rtare de 90° Vest, fa  de Soare; 
vedem iluminat  jum tatea din stânga a discului lunar. 

De multe ori privim umbrele pe care le las  diferite obiecte din jurul nostru i modul cum 
acestea  se modific  atunci când Soarele se ridic  pe cer. 
Forma geometric  a umbrelor seam  foarte mult cu 
forma obiectelor luminate. O sfer  are o umbr  sub 
forma unui con care este cu atât mai mare cu cât sfera 
este mai mare i mai apropiat  de sursa de lumin . 
Astfel, atât soarele cât i P mântul las  în spa iu câte un 
con de umbr , mult mai mare în cazul P mântului care 
are raza de 3,7 ori mai mare decât cea a Lunii. 

 consideram o sursa punctiform , deci foarte 
mic  în raport cu distanta pân  la obiect; în acest caz, 
orice obiect opac produce "separarea" spa iului în doua 
zone: una prin care se propaga lumina provenita de la sursa data si alta in care aceasta lumina nu 
poate p trunde (fig. 3). 

Por iunea f  lumin  a spa iului este delimitat  de corpul însu i i de o suprafa  formata 
din reuniunea tuturor semidreptelor care trec prin surs i sunt tangente corpului opac. O astfel de 
suprafa  se nume te "pânz  conic ", iar domeniul cuprins în interiorul ei se nume te "con"; 
semidreptele amintite se numesc "generatoare" ale conului. 

Deci, orice corp opac luminat de o sursa punctiform  este înso it, in partea opus  sursei, de 
un “con de întuneric” al c rui vârf este in sursa 
luminoasa i ale c rui generatoare sunt tangentele duse 
din surs  la corpul respectiv. Daca obiectul opac este 
sferic, pânza conic  se nume te "circular "; iar conul 
de întuneric va fi un con circular. Pentru "conul de 
întuneric" al unui obiect se mai utilizeaz i denumirea 
de "con de umbr ".  

În   practic , în conul de umbr  al unui obiect poate 
trunde lumina de la alte surse decât cea "principal " pe care am luat-o în considerare mai sus. De 

exemplu, noaptea ne afl m în conul de umbr  al P mântului, deci la noi nu ajunge (cel pu in direct) 
lumina Soarelui; totu i, putem vedea lumina - mult mai slab  - provenit  de la al i a tri. De aceea, în 
practic , nu identific m umbra cu "întunericul". 

Figura 4 

Figura 3 
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Dac  sursa de lumin  nu este punctiform  , între zona luminat i umbr  se formeaz  o zon  
slab luminat  , numit  penumbr  (fig. 4).  

Eclipsele au loc când Luna se afl  într-o pozi ie de 
aliniere direct  cu Soarele i cu P mântul. Exist  doua tipuri 
fundamentale de eclips  – lunar i solar . În timpul rota iei 
Lunii în jurul P mîntului, conul de umbr  al Lunii poate c dea 
pe suprafa a P mântului i se produce o eclips  de Soare (fig. 
6). Dac  Luna trece prin conul de umbr  al P mântului atunci 
se produce o eclips  de Lun  (fig.5). 

Aproape to i am v zut cel pu in o eclips  total  de 
Lun . Aceasta are loc când întreaga Lun  trece prin umbra 

mântului. În acest caz Soarele i Luna se afl  în p i 
opuse P mântului. Când asist m la o eclips  total  de Lun  
observ m cum str lucitorul disc al Lunii se înnegre te - câteodat   cap  o culoare ro u-ar mie – 
pentru o perioad  de o or  sau mai mult. 

De i eclipsele solare sunt mai numeroase decât cele de Lun , totu i putem vedea mai multe 
eclipse lunare. Acest lucru se datoreaz  faptului c  Luna întunecat  poate fi v zut  de oriunde de pe 
jum tate din suprafa a P mântului în timpul eclipsei. 

Eclipsa de Lun  nu egaleaz  nici pe departe m re ia oferit  de rarele i minunatele eclipse 
totale de Soare care au loc când Luna trece direct printre Soare i P mânt. În acele momente se 
poate observa cum Luna se “suprapune” peste Soare, partea întunecat  a acesteia obscurând total 
Soarele. 

Eclipsele de Soare sunt posibile datorit  faptului c  
Soarele, care are diametrul de 400 de ori mai mare decât 
Luna se afl  la o distan  de 400 de ori mai mare decât 
Luna fa  de P mânt. Aceste dimensiuni geometrice permit 
Lunii s  acopere Soarele. Dac  diametrul Lunii (2160 de 
mile) ar fi fost cu 140 de mile mai mic atunci Luna nu ar fi 
fost destul de mare pentru a acoperi Soarele i o eclips  
total  de Soare nu ar fi fost niciodat  vizibil  de oriunde de 
pe P mânt.  

O eclipsa totala de Soare începe aproape 
insesizabil. Luna î i începe trecerea peste fata 
Soarelui i un mic punct apare pe partea vestica a 
marginii acestuia. În ultimele minute premerg toare întunericului, lumina Soarelui dispare foarte 
repede. Dintr-o dat  cerul se înnegre te i umbra Lunii, care se mi  cu câteva mii de mile pe or  
aduce odat  cu ea noaptea. Cerul, aproape de orizont, apare înc  luminos i acest fapt cauzeaz  o 
lumin  ro ie i un neobi nuit efect de umbr .  

În centrul acestui cer întunecat are loc spectacolul eclipsei: coroana Soarelui. Aceast  
coroan  str luce te în toate direc iile în jurul discului solar întunecat. De un milion de ori mai slab  
decât adev rata lumin  a Soarelui, coroana este vizibil  doar in timpul unei eclipse totale de Soare. 

Figura 5 

Figura 6 
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Întunericul eclipsei se face sim it i in lumea plantelor i a animalelor. Pas rile înceteaz  s  
mai zboare, florile î i închid petalele ca i când noaptea s-ar fi instalat cu adev rat iar temperatura 
scade.  

Pe teritoriul rii noastre, cea mai veche eclips  de Soare men ionat  într-un document scris 
este cea din “Cronica lui Azarie” , produs  in 1386: ”S-au întunecat soarele i în acel an au mers 
împ ratul Murat împotriva Plocnicului”. În aceea i cronic , mai este men ionat i eclipsa din 1433.  

În   “Letopise ul” lui Miron Costin sunt pomenite eclipsele din 1648 i 1656: ”S-au 
întunecat soarele în acel an în luna iunie,cu mare groaz ,cât pierise soarele, nu pu in, cu toat  
lumina, tocmai amiaza i mul i oameni, ne tiind a se ferire de întunecate ca acia i privind la soare 
mult, au pierdut vederea în toat  via a lor”. Ultimul cronicar, Ioan Neculce, vorbe te i el despre 
eclipsa din anul 1700. Pe o carte bisericeasc  este consemnat  eclipsa total  de Soare care a avut loc 
la 8 noiembrie 1816 (pe stil vechi). 

Eclipsa total  de Soare de la 11 august 1999 a fost considerat ,din mai multe puncte de 
vedere eclipsa secolului. Teritoriul rii noastre a fost cuprins de eclipsa total , Bucure tiul fiind 
singura capital  european  situat  exact pa linia central  a benzii de totalitate.  

Mun ii Parâng i Retezat au asigurat cele mai mari în imi de pe care s-a putut observa 
eclipsa; la Mangalia probabilitatea de cer senin a fost de 83%, la cote asem toare fiind i în 
Bucure ti, Arad i Timi oara. Pe teritoriul românesc s-a produs i cea mai mare acoperire a 
Soarelui, de 103%, adic  umbra lunii a acoperit o zon  pu in mai întins  decât discul Soarelui, Tot 
aici a fost i cea mai mare în ime a Soarelui, de 59 grade. Ora optim  a fost ora 14 i 4 minute iar 
durata maxim  a totalit ii –perioada de întuneric total – 2 minute si 23 de secunde. Tot la noi s-a 
manifestat i cea mai mare l ime a benzii de totalitate, adic  112 kilometri. 

Eclipsa a str tut Europa de la nord-vest pana la sud-est. Ea a traversat mai multe state 
europene si anume: Anglia, Fran a, Germania, Austria, Ungaria, Iugoslavia, Romania, Bulgaria si 
Turcia.  Urm toarea eclipsa totala de Soare, vizibil  de pe teritoriul rii noastre va avea loc în anul 
2236. 

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

  EElleevv::  BBăăllăăşşeessccuu  MMiirreell,,  ccllaassaa  aaVVIIII--aa  
  ŞŞccooaallaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII  ““GGhh..  PPooppeessccuu””  MMăărrggiinneennii--SSlloobboozziiaa,,  jjuudd..  OOlltt  
  PPrrooff..    îînnddrruumm..  IIuulliiaannaa  TTrraaşşccăă  
 

                         

 

     Numărul iraţional Pi, egal, în varianta scurtă, cu 3,14, reprezintă, în geometria euclidiană, 

raportul dintre circumferinţa unui cerc şi diametrul său. Pi se mai numeşte  "constanta lui 

Arhimede” (savantul grec fiind primul care a calculat cu acurateţe valoarea de 3,14 a lui Pi, pe care 

o folosim astăzi în mod frecvent).      

Povestea lui Pi începe însă în urmă cu aproximativ 4.000 de ani. Cu două milenii înainte de 

Hristos, babilonienii foloseau Pi ca o constantă matematică 

cu valoarea de 3,125 – o constantă obţinută prin calcularea 

perimetrului unui hexagon înscris într-un cerc. Papirusul 

Rhind (aproximativ anul 1650 î.Hr.) – o lucrare amplă şi 

fundamentală din Egiptul antic cu probleme şi tabele 

matematice – arată că vechi egipteni foloseau o valoare de 

aproximativ 3,16045. aveau însă să treacă 1400 de ani 

pentru ca o minte luminată să găsească o metodă prin care 

să determine cu acurateţe valoarea lui Pi pe care o 

cunoaştem astăzi.În anul 250 î.Hr., matematicianul grec 

Arhimede a descoperit câteva numere din şirul de după 

virgula care succede cifra 3. Secole de-a rândul, matematicieni din China, India şi Arabia au 

descoperit noi zecimale ale constantei. La începutul secolului al XVII-lea, matematicianul german 

Ludolph van Ceulen reuşise să determine 35 de zecimale ale lui Pi. La sfârşitul secolului al XVII-

lea este introdusă, în matematica europeană, noţiunea de "serii infinite”, ea fiind folosită în această 

perioadă pentru calcularea zecimalelor lui Pi. Isaac Newton s-a folosit de teoria sa binominală 

pentru a determina 16 zecimale ale lui Pi. În 1873, matematicianul englez William Shanks a anunţat 

că, după 20 de ani de calcule, a aflat 707 zecimale ale constantei lui Arhimede (ulterior s-a dovedit 

că doar primele 527 de zecimale fuseseră corect calculate). La începutul secolului al XX-lea, 

matematicianul indian Srinivasa Ramanujan a găsit o nouă metodă de calcul al lui Pi. Până la 

sfârşitul secolului trecut, calculele executate de sistemele computerizate au reuşit să determine... 

200.000.000.000 de zecimale ale lui Pi.  

    Pentru că este un număr iraţional (care nu poate fi raport a două numere întregi), Pi a căpătat 

repede o utilizare comună pentru calculele de zi cu zi. Abia în secolul al XVIII-lea a fost 

popularizat simbolul constantei lui Arhimede – π, de către matematicianul elveţian Leonhard Euler.  

Francezul  Fabrice Bellard , în ianuarie 2010,  a folosit un simplu PC, pentru această operaţiune 

fiindu-i necesar circa 131 de zile, cu tot cu verificările necesare. Noua versiune a constantei ocupă 

peste un terabyte de spaţiu.Vechiile recorduri au fost realizate folosindu-se supercomputere, dar 

Bellard susţine că metoda sa este de 20 de ori mai eficientă. 
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     Fostul record de 2,6 miliarde de zecimale a fost obţinut în 

august 2009 de către Daisuke Takahashi, la Universitatea Tsukuba 

în Japonia, în doar 29 de ore, dar a fost nevoie de un 

supercomputer de 2000 de ori mai puternic şi mai scump decât cel 

folosit de Bellard.   Ziua Mondiala a numarului Pi, numita Pi Day: 

14 martie (adica 03.14).Adoratorii numărului Pi au o dată de 

predilecţie pentru a se întalni în fiecare an: ziua a 14-a din a treia 

lună, 3,14, relatează Associated Press, recepţionată de Rompres. În 

această zi, discipolii virtualei biserici Pi îşi dau întalnire la o oră 

specială 1.59, din devotament bineînţeles pentru zecimalele 

următoare ale numărului Pi (3,14159).   În SUA, locurile obişnuite 

pentru întalnirile fanilor acestui număr intact de la Arhimede sunt 

diverse: la Cambridge, în apropiere de Boston, unde se află 

celebrul Massachusetts Institute of Technology (MIT) care, timp de mai mulţi ani, s-a amuzat să 

anunţe admiterile la 14 martie, la Exploratorium-ul din San Francisco, pentru a degusta plăcinte 

('pie' în engleză se pronunţă ca 'Pi'), purtand bijuterii în formă de Pi (a 16-a literă din alfabetul grec) 

sau superbe coliere în care fiecare perlă are o culoare specifică unei cifre şi este dispusă, bineînţeles, 

în ordinea numărului Pi.   Participanţii se adună în jurul unei fel de loc sacru dedicat lui Pi, o placă 

din cupru pe care sunt gravate primele 100 de cifre ale numărului. Mulţi dintre aceşti pasionaţi 

cunosc, de altfel, pe de rost, primele 100 de zecimale. Neimpresionat, ţinand cont că unul dintre 

modurile în care îşi petrec timpul liber constă în a se provoca în a recita cat mai multe zecimale.   

La acest joc, un chinez deţine recordul. Chao Lu, un student la chimie a recitat pe de rost primele 

67.890 de zecimale ale numărului Pi în 2005. Această performanţă a durat peste 24 de ore şi a 

necesitat peste 26 de casete video, care au transmise apoi spre validare Cărţii recordurilor Guinness. 

Însă chiar şi această reuşită este departe de cea a supercalculatoarelor, care au reuşit să identifice 

peste 1.000 de miliarde de zecimale, fără să elucideze însă misterul acestui număr care fascinează 

matematicienii de secole.  

     Carl Louis Ferdinand von Lindemann, matematician german,  a dovedit că numaăul pi este 

transcendental, adică nu satisface nici o ecuatie algebrică cu coeficienţi raţionali. Problema de a 

construi un pătrat având aceeaşi arie cu a unui cerc dat, utilizând doar compasul şi rigla, a 

reprezentat una dintre problemele clasice ale matematicii greceşti. In 1873, anu l în care Lindemann 

a primit doctoratul, Hermite (matematician francez) a publicat dovada sa cu privire la teza potrivit 

căreia numarul e este transcendental. La scurt timp după aceasta, Lindemann l-a vizitat pe Hermite 

la Paris şi au discutat metodele pe care cel din urmă le-a folosit pentru a dovedi teza sa. Utilizând 

metode similare cu cele ale lui Hermite, Lindemann a 

stabilit in 1882 că şi numărul pi este transcendental. 

     Stiaţi că … în calculul profilului aripii unui avion 

apar sute si chiar mii de formule care conţin numarul  

pi , şi că proiectanţii din domeniu nu au voie să 

folosească pentru aproximarea lui  mai puţin de 14 

zecimale exacte? ! 

     Cercetări efectuate de-a lungul secolului 20 au scos 

la iveală faptul că Marea Piramidă dovedeşte 

cunoasterea de către preoţii şi arhitecţii egipteni antici 

a numărului Pi (3,14), până la cinci zecimale; că 
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Arhimede s-a inspirat din aceste calcule egipetene şi că arhitectul antic Sostrate s-a bazat şi el pe 

descoperirile matematicienilor-preoţi egipteni, caâd a construit "Oglinzile incendiatoare" ale Farului 

de la Alexandria.  

       Arhimede înscrie cercul într-un poligon de 96 de laturi şi înscrie în cerc un alt poligon având tot 

96 de laturi. Pornind de-aici, el stabileşte pentru raportul dintre lungimea cercului şi diametrul 

cercului o valoare cuprinsă între 3+1/7 si 3+1/71, interval în care se află celebrul număr, pi.  

   

   

MMM eee ttt ooo ddd eee    ddd eee    aaa ppp rrr ooo xxx iii mmm aaa rrr eee    aaa    nnn uuu mmm ăăă rrr uuu lll uuu iii    PPP III    

   

   

   

 

foarte rapidă: pi=3.141592653288... după16 iterări  ( François Viète 1593) 

destul de rapidă : pi=3.1415797...după 16 iterări 

( Leonhard Euler) 

foarte lentă: pi=3.050... după 16  iterări   (John Wallis 1655 ) 

extrem de lentă  : pi=3.079... după 16  iterări , şi este nevoie de 136.121 

iterări pentru a avea  4 şi  5 zecimale, şi 2.886.751  pentru 6  

MMM eee ttt ooo ddd aaa    lll uuu iii    AAA rrr hhh iii mmm eee ddd eee    ppp eee nnn ttt rrr uuu    ccc aaa lll ccc uuu lll uuu lll    lll uuu iii    PPP iii    

   Arhimede(287-212 îHR.)  utiliza figuri geometrice regulate înscrise şi circumscrise pentru a 

calcula o aproximare a suprafeţei unui cerc. 

Este suficient să se încadreze cercul între două poligoane de dimensiuni cunoscute , obţinând o 

încadrare a ariei discului între cele două arii de poligoane . 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee    
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Şirul lui Fibonacci şi triunghiul lui Pascal 

AAuuttoorrii::BBooggddaann  RRaarreeşş  şşii  TTuuddoorraacchhee  AAnnddrreeii,,  ccllaassaa  aa  XX--aa  
CCoolleeggiiuull  ““SSppiirruu  HHaarreett””  PPllooiieeşşttii  
PPrrooffeessoorr  CCoooorrddoonnaattoorr::BBrreeaazzuu  NNiiccoollaaee  

     

Leonardo Fibonacci s-a născut în jurul anului 1170, tatăl 

lui fiind Guglielmo Fibonacci, un negustor italian înstărit. În 

tinereţe, Leonardo obişnuia să călătorească cu tatăl său pentru a-l 

ajuta şi astfel el a învăţat despre sistemul numeral hindus-arab.  

Recunoscând că aritmetica cu ajutorul cifrelor hindu-

arabe este mai simplă şi mai eficientă decât cea cu cifrele 

romane, Fibonacci a călătorit prin mai toate ţările de pe ţărmul 

Mării Mediterane pentru a studia cu profesori de seamă de 

origine arabă din acele vremuri. Leonardo s-a întors din 

călătoriile sale în jurul anului 1200. În 1202, la vârsta de 32 ani, 

el a publicat ceea ce a învăţat în Liber Abaci (Cartea lui 

Abacus sau Cartea de calcul) şi astfel a introdus cifrele hindu-

arabe în Europa. 

În secolul al 19-lea, a fost ridicată o statuie a lui 

Fibonacci care a fost dezvelită în oraşul Pisa. Astăzi statuia 

este găzduită de galeria occidentală din  Camposanto din 

cimitirul istoric situat în Piazza dei Miracoli. 

Blaise Pascal (n. 19 iunie 1623, Clermont-

Ferrand, Franţa - d. 19 august 1662,  Paris) a fost 

un matematician, fizician şi filosof francez având 

contribuţii în numeroase domenii ale ştiinţei, precum 

construcţia unor calculatoare mecanice, consideraţii asupra 

teoriei probabilităţilor, studiul fluidelor prin clarificarea 

conceptelor de presiune şi vid. 

În onoarea contribuţiilor sale în ştiinţă, 

numele Pascal a fost dat unităţii de măsură a  presiunii, 

precum şi unui limbaj de programare. 

Vom urmări în continuare o legătură inedită între studiile acestor doi mari savanţi: 
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În anul 1202, Fibonacci cerceta felul în care iepurii se pot înmulţi, dacă ar trai în condiţii 

ideale (fără boli, cu hrană potrivită etc). A pornit de la o pereche de iepuri nou-născuti, presupunând 

că femela va da naştere unei alte perechi, formată şi ea dintr-o femelă şi un mascul. Presupunând că 

toti iepurii traiesc şi că toate femelele produc o pereche de pui în fiecare lună, Fibonacci caută să 

afle câte perechi se nasc într-un an. 

Evident, în prima lună, ar fi doar prima pereche. În a doua lună, această pereche dă naştere 

încă unei perechi (cf. regulii că femela naşte 2 pui, o femelă şi un mascul). La începutul celei de-a 

treia luni, vor fi perechea originală, primii lor pui care vor 

avea şi ei pui şi aşa mai departe. 

   Schema este redată mai jos 

Şirul 1,1,2,3,5,8,13,21,...., numit şir al lui Fibonacci 

se regăseşte peste tot în natură! 

Plecând de la acesta, se poate face o clasificare a 

florilor în funcţie de numărul de petale astfel : 

-flori cu o petală : cala 

-flori cu 2 petale ( sunt foarte rare) : laptele câinelui 

-flori cu 3 petale : crin , iris 

-flori cu 5 petale : piciorul cocoşului , trandafir sălbatic , nemţişor 

-flori cu 13 petale : cineraria 

-flori cu 21 petale : susanul cu ochii negri, bănuţei 

-flori cu 34 petale : bănuţei de câmp 

Şirul lui Fibonacci poate fi regăsit în anatomia omului, 

astfel lungimile oaselor unui deget sunt proporţionale cu primii 

termeni ai acestuia:  

Din şirul lui Fibonacci se obţin în continuare lucruri 

extraordinare. Raportul dintre doi termeni succesivi 

aproximează aşa-numita secţiune de aur sau PHI şi are 

valoarea: 1,618033989 ... 

Să luăm 2 numere din şirul lui Fibonacci: 8 şi 5. 8/5 = 1,6. Alte 2 numere: 13 şi 8. 13/8 = 

1,625. 21/13 = 1,615384... etc. 

Secţiunea de aur reprezintă unitatea de bază după care au fost construite multe lucruri din 

natură sau cea mai mare creaţie a naturii: omul. 

Parthenonul din Atena a fost construit după aşa numitul dreptunghi de aur care respectă 

principiul proporţiei de aur (sau secţiunea de aur). 
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TTT rrr iii uuu nnn ggg hhh iii uuu lll    lll uuu iii    PPP aaa sss ccc aaa lll    

Triunghiul lui Pascal este un aranjament geome-tric al coeficienţilor binomiali, numit astfel 

în onoarea matematicianului francez Blaise Pascal. Două din laturile triunghiului conţin cifra 1, iar 

fiecare număr de pe linia n reprezintă suma a 2 numere de pe linia superioară n-1.  (fig.1) 

 

 

 

 

 

 

                                         

fig.1 

ŞŞŞ iii rrr uuu lll    lll uuu iii    FFF iii bbb ooo nnn aaa ccc ccc iii    şşş iii    ttt rrr iii uuu nnn ggg hhh iii uuu lll    lll uuu iii    PPP aaa sss ccc aaa lll ...    

În figura 2, suma elementelor de pe cea de a n diagonală reprezintă cel de -al n-lea element 

din şirul lui Fibonacci:                                                                                               

 

                                                           

 

Dar această inedită prezenţă nu 

este unică. În acest triunghi 

regăsim şirul numerelor naturale   

(fig.3)... 
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... sau numerele pătratice (fig.4), adică numerele care adunate generează pătrate perfecte: 1+3=4;         

3+6=9;   6+10=16 etc. 

                   fig.3                        Forma generală a lor  este dată de 

               formula: 1 + 3 + 5 + ... + (2n-1) = n
2

        fig.4      

Numerele triunghiulare: 1, 1+2=3, 1+2+3=6, 1+2+3+4=10, etc., 

sunt şi ele prezente (fig.5) , 

generarea acestora lor fiind 

dată de formula cunoscută: 

 

   

 

 

 

     Pe diagonala numerelor  triunghiulare găsim şi numerele  hexagonale   

               fig.5    ;  (fig.6) construite cu   formula: H(n) = n(2n-1),  unde n este număr natural  nenul.  

                                       

fig.6 

 

 

 

 

 

Cu puţină imaginaţie se pot descoperi şi alte grupe de cifre care au o legătură interesantă . În fig.7 

am evidenţiat poziţionarea unora sub formă de crosă de hockey: “vârful“ dă mereu suma cifrelor de 

pe tijă.  

 

Dar să revenim la geometrie. Aparent banal, triunghiul de numere ascunde inedite conexiuni ce 

amintesc de construcţiile cu rigla şi compasul. 

Aşezând pe cerc puncte la egală distanţă unele de altele, numărând segmentele determinate, 

triunghiurile etc, vom regăsi o jumătate din această construcţie aparent pur algebrică: 

 n n 1
1 2 3 ... n

2
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1 

 

Aflând aceste interesante implicaţii ale unui şir şi ale unui binom, nu putem să nu ne întrebăm ca şi 

în alte situaţii: oare au putut gândi cei doi mari savanţi că rezultatele căutărilor lor vor fi atât de 

prezente în viaţa cotidiană? Suntem capabili azi să facem asemenea construcţii matematice pe care 

viaţa să le confirme? Dacă cercetăm cu atenţie, cu siguranţă vom reuşi! 
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Probleme… cu zâmbetul pe buze 

NNuummee::  MMaarriinnooiiuu  AAnnddrreeeeaa  &&  PPooddeeaannuu  TTeeooddoorraa  
ŞŞccooaallaa  ““IIooaann  GGrriiggoorreessccuu””  PPllooiieeşşttii  
PPrrooffeessoorr  îînnddrruummăăttoorr::  GGaavvrriillooiiuu  MMiihhaaeellaa  
 

 

Cu toţii ştim că de obicei orele de matematică de la şcoală sunt monotone, mult prea exacte şi 

uneori plictisitoare. Dar atunci când profesorul spune şi o mică glumă parcă totul devine mult mai 

captivant. Eh, aşa ne-am gândit şi noi şi iată, a luat naştere proiectul nostru: Probleme…cu zâmbetul 

pe buze. Pentru că matematica nu este o ştiinţa monotonă si plictisitoare, ci din contră, este hrana 

cea mai de preţ a minţii. Am cules probleme întâlnite pe parcurs care ni s-au părut mai “cu 

personalitate” şi le-am “cusut” micului nostru referat. Sper ca acest referat să vă aducă zâmbetul pe 

buze, amintindu-vă cu drag mai apoi că matematica este o ştiinţă distractivă.  

 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    111    

Vom considera, convenţional,că dacă omul nu mănâncă 7 zile (o zi – 24 de ore) sau nu doarme 

7 zile, atunci el va muri. Fie că un om o săptămână n-a mâncat şi n-a dormit. Ce el trebuie să facă în 

primul rând către sfârşitul celei de a şaptea zi: să mănânce sau să doarmă, ca să rămână în viaţă? 

(Deşi problema poartă un caracter glumeţ, ea are o soluţie strictă şi unică). 

Soluţia Problemei 1  

Omul nu poate simultan şi dormi şi mânca. De aceea termen de 7 zile după somn şi după 

mâncare vine în timp diferit. Deci, omul trebuie să facă fix aceea, ce el făcea o săptămână în urmă: 

a dormit sau a mâncat.  

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    222    

Au fost adunate împreună 7 stoguleţe de fân şi încă 11 stoguleţe. Câte stoguleţe de fân s-au 

obţinut? 

Soluţia Problemei 2  

S-a obţinut un stog mare.  

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    333    

Trenul electric merge de la est spre vest. Accelerând mersul, trenul face 60 km pe oră. În aceeaşi 

direcţie, de la est spre vest, suflă vântul, dar cu viteza 50 km pe oră. În ce direcţie va fi dus fumul 

trenului? 

Soluţia Problemei 3  

În nici o direcţie. Trenul electric nu face fum. 
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PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    444    

Gândiţi-vă la un număr şi îl scrieţi. Înmulţiţi acest număr cu 2 şi adunaţi 1. Apoi înmulţiţi cu 5 şi 

scădeti 5. Numărul obţinut împărţiţi prin 10. Rezultatul scrieţi-l lângă primul număr gândit. Ce aţi 

obţinut? 

Soluţia Problemei 4  

Numărul gândit.  

Rezolvare: Notez cu x numărul. 

 
 𝑥 ∙2+1 ∙5−5

10
=

10∙𝑥 +5−5

10
=

10𝑥

10
= 𝑥  

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    555    

Pe o casă sunt patru coşuri de fum, pe casa vecină – trei, iar pe casa următoare – două. Ce 

obţinem ca rezultat? 

Soluţia Problemei 5  

Ca rezultat vom primi fum. 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    666    

Cum se zice corect: "9 şi 7 va fi 15" sau "9 plus 7 este egal cu 15" ? 

Soluţia Problemei 6  

9+7=16.  

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    777    

Un băiat a avut tot atâtea surori cât şi fraţi. Dar fiecare soră a avut fraţi de două ori mai mulţi, 

decât surori. Câţi copii în total au fost în familie? Câţi din ei au fost băieţi şi câte fete? 

Soluţia Problemei 7  

7 copii: 4 băieţi şi 3 fete. 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    888    

Un om spune prietenului: "Eu am prins mulţi peşti mari, dar cei mici de două ori mai puţin. În 

total am avut 16 peşti". Spune oare adevarul? 

Soluţia Problemei 8  

Omul minte, deoarece 16 nu se împarte fără rest prin 3.  

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    111 000    

Într-o zi toridă de vară, când văzduhul zângăneşte de gâze, pe o pajişte mică şi verde cu aria 3,5 

hectare pasc doi cai de aceleaşi culoare şi prăsilă, care diferă între ei numai prin faptul că coada 

unuia e legată. Pajiştea are formă de paralelogram şi un cal mănâncă iarbă, mişcându-se pe 
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diagonala acestuia, iar celălalt – pe laturi. Care din aceşti cai va mânca mai multă iarbă într-o oră, 

dacă au poftă de mâncare egală şi pătura vegetală a pajiştei este la fel pe toată suprafaţa? 

Soluţia Problemei 10  

Mai multă iarbă va mânca acel cal a cărui coadă e legată: el nu va fi sustras de la mâncare 

pentru ca să alunge musculiţele. 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    111 111    

Un morar a venit la moară. În fiecare din cele patru colţuri ale încăperii el a văzut trei saci de 

făină. Pe fiecare sac s-au aşezat trei mâţe, iar fiecare mâţă a avut pe lângă dânsa trei motănaşi. Se 

întreabă, câte picioare au fost la moară? 

Soluţia Problemei 11  

Două picioare ale morarului, deoarece mâţele şi motănaşii au lăbuţe. 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    111 222    

Cum se poate cu un sac de grâu, măcinându-l să umpli doi saci, care au aceeaşi mărime ca şi 

sacul în care se află grâul? 

Soluţia Problemei 12  

Se pune unul dintre sacii goi în interiorul celuilalt şi astfel se pot umple ambii saci cu grâu.  

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa 111 333    

Doi pe drum s-au întâlnit şi trei cuie au găsit, 

Patru se vor întâlni – câte cuie vor găsi? 

Soluţia Problemei 13  

Cel mai probabil, că nimic nu vor găsi. 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    111 444    

Zburau nişte raţe: una înainte şi două în urmă, una în urmă şi două înainte, una-i printre două şi 

trei în rând. Câte raţe au zburat în total?  

Soluţia Problemei 14  

Au zburat trei raţe, una după alta. 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    111 555    

Doi taţi şi doi feciori au prins trei iepuri, dar fiecărui ia revenit câte un iepure. Se întreabă, cum 

aşa s-a întâmplat? 

Soluţia Problemei 15 

Au fost bunelul, feciorul lui şi nepotul. 
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PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    111 666    

Astăzi afară temperatura este de 0 grade Celsius. Mâine va fi de 2 ori mai cald. Ce temperatură 

va fi mâine? 

Soluţia Problemei 16  

Se va măsura temperatura în Fahrenheit; 

0 grade celsius = 32 grade Fahrenheit, de două ori mai cald va fi 64 Fahrenheit deci 17,78 de 

grade Celsius. 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    111 777    

Cât este 1/2 din 2/3 din 3/4 din 4/5 din 5/6 din 6/7 din 7/8 din 8/9 din 9/10 din 1000? 

Soluţia Problemei 17  

2 din 1/2 se reduce cu 2 din 2/3, 3 din 2/3 cu 3 din 3/4, ..., 9 din 8/9 se reduce cu 9 din 9/10, în 

final rămâne 1/10 din 1000 = 100. 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    111 888    

Dacă am 3 mere şi tu iei 2, câte mere mai ai? 

Soluţia Problemei 18  

2, doar ce le-ai luat, nu? 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    111 999    

Acum este 11 noaptea. Afară e frig, e urât şi plouă. Ce credeţi, peste 72 de ore vremea se va 

schimba, va fi frumoasă cu soare? 

Soluţia Problemei 19  

Peste 72 de ore va fi tot noapte, asa ca nu are cum sa fie soare. 

PPP rrr ooo bbb lll eee mmm aaa    222 000    

Ai 1000. Adaugă 40. Adaugă 1000. Adaugă 30. Şi încă 1000. Plus 20. Plus 1000. Şi plus 10. 

Care este totalul ? 

Soluţia Problemei 20  

Probabil că făcând calculele în gând rezultatul este 5000. Dar este greşit! Făcând calculele cu un 

minicalculator veţi vedea că de fapt rezultatul este 4100. 

 

Acum, în încheiere iată un mic motto de-al lui Grigore Moisil:  “Matematica va fi limba latina a 

viitorului, obligatorie pentru toti oamenii de stiinta. Tocmai pentru ca matematica permite 

accelerarea maxima a circulatiei ideilor stiintifice.”  
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Sisteme de numeraţie  

  EElleevv::  CCoocceeaann  IIssaabbeellllaa,,  ccllaassaa  aa  VVII--aa  
  ŞŞccooaallaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII  „„MMiirroonn  RRaadduu  PPaarraasscchhiivveessccuu””  ZZiimmnniicceeaa                                                                                                                                          
  CCoooorrddoonnaattoorr::  PPrrooff    ::BBuuzzaattuu  BBooggddaann  
 

      

Sistemul de numeraţie provine din limba latină numeratio - numărătoare, sistem de reguli, 

denumiri şi simboluri care permit exprimarea vorbită şi scrisă a numerelor întregi. Numeraţia 

vorbită stabileşte regulile cu ajutorul cărora, folosind un număr restrâns de  cuvinte, pot fi rostite 

diferite numere. Numeraţia scrisă stabileşte regulile cu ajutorul cărora , folosind un anumit număr 

de simboluri ( numite cifre ), să poată fi scris orice număr. Aceste cifre, in sistemul de numeraţie 

adoptat, au valori diferite în funcţie de poziţia lor în numărul respectiv ( sistem poziţional ). Un 

număr natural N este scris în baza b ( b număr natural, diferit de 1 ) , dacă : 

       N =  𝑎𝑛𝑏
𝑛  + 𝑎𝑛−1𝑏

𝑛−1 + ⋯ +  𝑎1𝑏 + 𝑎0  unde n este un număr întreg nenegativ, iar  0< 𝑎𝑛  <

𝑏   , 0≤ 𝑎𝑛−1 < 𝑏 , … , 0≤ 𝑎0 < 𝑏 ; 𝑎𝑛  ,𝑎𝑛−1, … , 𝑎1 ,𝑎0 fiind numere întregi .            Numerele 

întregi 0,1,2,…,b-2 ,b -1 se numesc cifre în baza b .Cel mai mic număr care are n cifre, în baza b, 

este egal cu 𝑏𝑛−1, iar cel mai mare 𝑏𝑛 -1. Trecerea unui număr din sistemul de numeraţie zecimal 

într-unul cu baza b se face prin împărţiri succesive: numărul dat se împarte la b, câtul lor se împarte 

iar la b ş.a.m.d.- câturile (în ordinea obţinută ) sunt cifrele de ordinul întâi , al doilea etc . 

 Pentru a trece un număr cu baza b la numărul cu altă bază 𝑏,, se transcrie numărul dat în 

baza 10, apoi se trece de la acesta la numărul în baza 𝑏, . 

 EEE xxx eee mmm ppp lll uuu  :(111011)2= 1*25+1*24 +1*23 +0*22+1*21 +1*20=(59)10= (2012)3 

În afara sistemului de numeraţie zecimal (b=10), folosit în mod curent , utilizarea 

calculatoarelor a impus sistemul de numeraţie binar ( b=2) în care 1- adevarat iar 0- fals.Sistemul 

binar a fost imaginat de L . Fibonacci (1202) , fiind dezvoltat apoi de L.Pacioli (1494) , J.Neper 

(1617) şi mai ales de G.Leibniz (1703). Primele sisteme poziţionale de scriere a numerelor se 

întâlnesc la babilonieni (sec. 4 î.e.n.) şi, ulterior, la indienii maya, acestea fiind sisteme improvizate, 

neperfecţionate. Forma definitivă a sistemului poziţional zecimal şi folosirea simbolurilor speciale 

pentru numerele de la 0 la 9 (care au condus la formarea acestuia) este realizarea indienilor, astfel 

încât în secolul 7 sistemul poziţional capătă aspectul actual, însuşit de arabi, prin intermediul cărora 

pătrunde în Europa (întâi în Spania , sec ,10) .  

 Clasele sistemului zecimal de numeraţie, fiecare dintre grupele de câte trei cifre (considerate 

de la dreapta la stânga) ale numerelor întregi cu mai multe cifre . Cele trei cifre ale unei clase 

desemnează câte un ordin: al unităţilor, al zecilor şi al sutelor, iar clasele sunt denumite astfel:prima 

- clasa unităţilor, a doua - clasa miilor, a treia -clasa milioanelor, a patra - clasa bilioanelor (a 

miliardelor), a cincea – clasa trilioanelor, apoi clasele cvadrilioanelor, cvintilioanelor, 

sextilioanelor, septilioanelor, octilioanelor, nonilioanelor, decilioanelor etc. ale căror denumiri se 

formează din denumirea latină a numărului de ordine al clasei respective micşorat cu două unităţi 

(ce se referă la clasa unităţilor şi a miilor), urmată de sufixul ilion, după propunerea lui N.Chuquet 

(Le triparty en la science des nombres, 1484)  
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OOO ppp eee rrr aaa ţţţ iii iii    ccc uuu    nnn uuu mmm eee rrr eee    bbb iii nnn aaa rrr eee    

 Adunarea numerelor în baza 2 – se adună cifrele de la dreapta spre stânga , începând cu cele 

mai puţin semnificative şi se ţine seama de transportul care apare când suma cifrelor depăşeşte baza 

de numeraţie folosită .  

   Exemplu de adunare zecimală şi binară 

                                                     1 1                                       

129 +                                  10000001+               

  43                                     00101011                                      

 

 172                                    10101100 

Deci (173)10 = (10101100)2  

Operaţia de scădere se poate face asemănător .Pentru un sistem numeric este mai convenabil 

să se utilizeze o operaţie echivelentă , numită adunarea cu complementul faţă de doi .Este mai uşor 

de efectuat o adunare la care trebuie să ţinem seama de transport decât o scădere la care trebuie să 

ţinem seama de împrumut de la una din cifrele de rang superior .  Complementul unui număr de n 

cifre scris în baza b faţa de numărul în baza b  se obţine prin scăderea numărului din  𝑏 𝑛  . Dacă 

notăm numărul cu D atunci complementul lui faţă de b este C = 𝑏 𝑛  - D. Operaţia de scădere poate 

fi evitată dacă scriem rezultatul sub forma C ((𝑏𝑛 -1)- D)+1. 

 Înmulţirea şi împărţirea se pot face prin adunări sau scăderi repetate . Dacă se foloseşte 

reprezentarea în complement faţă de doi , trebuie să avem în vedere un număr suficient de biţi 

pentru reprezentarea operanzilor . 

EEE xxx eee mmm ppp lll uuu   : (13)10 = (1101 )2 şi (9)10 = (1001)2 

Calculăm 13x 9 = 117 

                 1101 x 

                 1001 

                 1101 

               0000 

             0000   

           1101   

           1110101  

(1110101)2   =   117 
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EEE xxx eee mmm ppp lll eee    ddd eee    îîî mmm ppp ăăă rrr ttt iii rrr eee    :::       

 

43 5 

40 8 

R3  

 

 

 

31 

30 

5 

6 

R1 

 

 

AAA ppp lll iii ccc aaa ţţţ iii iii    :::    

 

  1) Să se determine numerele de forma 9472𝑎𝑏𝑐             divizibile cu 37 . 

 Soluţie :  9472𝑎𝑏𝑐             =9472000 +𝑎𝑏𝑐      observăm că 9472000 = 37∙28∙103 → 𝑎𝑏𝑐      trebuie să fie 

divizibil cu 37 deci 𝑎𝑏𝑐      = 37∙n , nє N cu o ≤ 37∙n ≤ 999  → n= 0,27        

Mai mult A = 𝑎1𝑎2𝑎3…𝑎𝑛−3𝑎𝑛−2𝑎𝑛−1𝑎𝑛  divizibil cu 37 <=> 𝑎1𝑎2𝑎3…𝑎𝑛−3 +𝑎𝑛−2𝑎𝑛−1𝑎𝑛  

divizibil cu 37 . Notam B= 𝑎1𝑎2𝑎3…𝑎𝑛−3 si C = 𝑎𝑛−2𝑎𝑛−1𝑎𝑛  deci A= 1000B + C = 999B + (B+C)  

=> B+C divizibil cu 3 

 
2 ) Să se determine trei numere prime consecutive a căror suma este 1959 . Bogdan Buzatu  

 Soluţie: Ştim că ultima cifră a unui număr prim poate fi 1, 3 , 7 , 9. Deoarece sunt trei 

numere consecutive acestea vor fi de forma 36x  , 76y , 96z . Atunci 36x  + 76y + 96z  = 1959 devine 

603 + 607 + 609 +10x +10y +10z =1959 deci 10 (x+y+z) =140  => x + y + z =14 

Singura posibilitate este x,y,z є {4 ,5 ,5 } deci numerele căutate sunt 647 ,653 , 659 . 

3)  Să se determine un număr natural care se poate scrie simultan sub formele   
7abc

şi 
5bca

.                                                                          

  SSS ooo lll uuu ţţţ iii eee  : Din 
7abc

= 
5bca

avem 49a +7b +c =25b + 5c +a rezultă 48a  = 18b + 4 c 

prin împărţirea relaţiei cu 2 , 24a  = 9b +2c   deci b este număr par b < 5  

  Cazul I: Dacă b = 2 avem  24a =18 +2c de unde 12 a =9 + a deci a =1 si c = 3 

101011 1000 

1000 101 

001011  

     1000  

         11  

      111111 

101 

101 

110 

     101 

     101 

 

            1 

            0 

            1 
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 Cazul II: Dacă b =4 rezultă 24a = 36 + 2c => 12a =18 +c, c par .Se verifică pentru valorile 

c=2 si c=4 şi obţinem că nu avem soluţii a,b,c numere naturale.    Numărul căutat este 7123 = 

5bca = 66 

4)  Aflaţi numerele naturale de forma abcd  ştiind că cddcbabc 3 . 

   SSS ooo lll uuu ţţţ iii aaa    111 :::    

 dcbcdcbacddcbabc 1030010100101003  

3009911100  dcba         

Dacă 20099111  dcba  

  Dacă 200110  cbd  

  Dacă 19212;9101111  abcdcbcbd    

  Dacă 10222;02112  abcdcbcbd    

  Dacă  abcddd 200993  

Dacă 10099112  dcba  

  Dacă 29101;9100110  abcdcbcbd    

  Dacă 20111;01111  abcdcbcbd    

  Dacă  abcddd 100992  

Dacă 30000099113  abcddcbdcba    

Dacă  abcdaa 3001003  

Deci  3000;2910;2011;1921;1022abcd       

   SSS ooo lll uuu ţţţ iii aaa    222 :::    

 Dacă   3000;2011;10223
0









abcdcadc

bccb

dbc
             

 Dacă  










abcd

bccb

dbc

1
       

 Dacă   







abcdcdc

bccb

dbc
10

0

1
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 Dacă  1109
911011

101









dcdc

bccbccb

dbcdbc
  

        2910,19210,2,1,1,2  abcddada     

Deci  3000;2910;2011;1921;1022abcd        

5)  Numărul de trei cifre abc se divide prin 37 . Să se demonstreze că suma numerelor  cab şi bca

se divide de asemenea prin 37 . 

       SSS ooo lll uuu ţţţ iii eee  : Fiindcă 111 se divide la 37 , atunci şi numărul abc + cab +bca = 111( a+b+c ) se 

divide la 37 . 

Din ipoteza numărul abc se divide la 37 deci şi suma cab +bca = 111(a+b+c) - abc se divide la 37 . 

6)  Fie S(N) suma cifrelor numĂrului natural N. Să se găsească toate numerele N pentru care N+ 

S(N)= 1999 . 

 SSS ooo lll uuu ţţţ iii eee  : Evident numărul căutat este un număr de patru cifre abcd , N= 

1000a+100b+10c+d  

1001a+101b+11c+2d = 1999 , unde 1 ≤ a ≤ 9 , o ≤ b ,   c, d ≤ 9 . Atunci a=1  

101b+11c+2d=998 b=9 11c+2d =89c=8 ,2d=1 ceea ce este imposibil , sau c=7 , 2d= 12 

d=6 .Numărul căutat este 1976 . 

7) Există numere de două cifre ab şi cd , astfel încât ab cd = abcd  ?  

 Soluţie : nu există , deoarece ab cd ≤ ab 99 < ab 100 < 00ab + cd = abcd  . 

8)  Există cifrele a,b, c ,două câte două diferite şi nenule ,astfel încât ab ⋮ 𝑐 , bc ⋮ 𝑎 , ca ⋮ 𝑏 ? 

 Soluţie . Nu există , dacă una dintre cifrele a,b,c este impară atunci sunt impare toate ( un 

număr impar nu se divide printr-un număr par) .De aceea , dacă una dintre cifrele a,b,c este pară , 

atunci toate sunt pare . În acest caz tripletul de cifre 
𝑎

2
 ,

𝑏

2 
 ,

𝑐

2
 de asemenea satisface cerinţa problemei 

.De aceea ,dacă există un exemplu de triplet care satisface cerinţa problemei atunci există şi un 

exemplu format din cifre impare . Mai departe dacă una dintre cifre este egală cu  5 , atunci celelalte 

cifre se divid prin 5 ,deci ele sunt egale cu 5 . Dar acest lucru este imposibil întrucât cifrele trebuie 

să fie două câte două diferite. Astfel cifrele a,b,c pot să fie 1,3,7,9 . În plus dacă o cifră se divide 

prin 3 , atunci suma celorlalte se divide prin 3 .Dar suma a două dintre cifrele indicate se divide prin 

3 numai dacă aceste cifre sunt 3 şi 9 . Întrucât toate cifrele coincid cu 3 şi 9 iar se contrazice faptul 

că trebuie să fie diferite .  

 

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

1) Gazeta matematică – editie eletronică 

2) D. Buşneag , F . Chirtes , D.Piciu – Complemente de aritmetică şi teora elementară a numerelor  

3) G.Agahanov , O.Podlipsky Olimpiade matematice ruseşti 1993- 2002 ed.Gil 2002 
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Matematica iubirii 

EElleevvuull::  BBuuzziinnccuu  AAnnddrreeii,,  ccllss  aa  VVIIII--  aa  
LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  PPeecciiuu  NNoouu  
PPrrooff..ccoooorrddoonnaattoorr::  CCaattiiţţaa  LLuucchhiinn  
 

            Cu mult timp in urmă ,Ţara Matematici era împărţită în mai multe ţinuturi. Cele mai mari şi 

mai puternice erau Ţinutul Algebric si Ţinutul Geometric . 

Fiecare dorea să îl stăpânească pe celălalt iar lupta pentru 

putere a tot continuat fără nici un rezultat .  Ţara 

Matematicii era un loc minunat , desprins din basme în 

care toate lucrurile erau legate între ele , conectate  parcă 

printr-o reţea miraculoasă iar pentru că pacea şi armonia 

să domnească peste tot cele două Ţinuturi  , acestea 

trebuiau să realizeze că fac parte dintr-un întreg şi că se 

completează reciproc.  

             Într-o zi răcoroasă de primăvară Prinţesa Piramida se plimba 

prin Pădurea Infinitului readusă în sfârşit la viaţă după o iarnă lungă şi rece. În timp 

ce păşea pe covorul de  iarbă, încă presărată cu stropi de rouă , şi contempla florile care răspândeau 

în aer o mireasmă îmbietoare , observă o umbră printre trunchiurile copacilor. Fiind curioasă din 

fire se apropie să vadă cine e . Atunci a fost clipa în care îl zări pentru prima dată pe Prinţul Trei . 

După ce au făcut cunoştintă au început să vorbească despre ceea ce le plăcea lor cel mai mult : 

Matematica. Fără a-şi da seama de trecerea timpului au început să vorbească despre diferite lucruri , 

teoreme , relaţii matematice şi încetul cu încetul au început să realizeze ca punându-şi împreună 

cunoştiinţele obţineau o grămadă de lucruri despre care 

niciunul nu mai auziseră dar care păreau foarte logice şi 

folositoare. 

          Zilele treceau şi fiecare aştepta cu nerăbdare 

momentul în care se  vor întâlni . Era mereu acelaşi loc 

şi aceeaşi oră iar părinţii celor doi începuseră să se 

îngrijoreze de aceste ieşiri secrete şi bizare.  Puţin câte 

puţin simpatia dintre cei doi se transforma în iubire care 

creştea pe zi ce trece . Fiecare zi o petreceau aşteptând 

să se întâlnească şi se trezeau în fiecare dimineaţă unul 

cu gândul la celălalt.  

         Totul era minunat până când într-o zi , tatăl prinţesei îngrijorat de purtarea neobişnuită a ficei 

sale îşi trimise unul dintre servitori să o urmărească pentru a afla unde se duce , ce face sau cu cine 

se întâlneşte. 

         Când regele află ce se întâmplă  cu adevărat interzise prinţesei să se mai întâlnească cu prinţul 

Trei şi pentru a se asigura că  nu i se va încălca cuvântul o închise într-un turn. Această frică a 

regelui era explicabilă deoarece el nu dorea ca fiica lui să îşi împărtăşească preţioasele cunoştinte cu 
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un locuitor al Ţinutului Algebric . Prinţul Trei petrecuse deja câteva zile fără să ştie nimic din partea 

Prinţesei Piramidă. Era îngrijorat şi nu ştia ce să mai facă . Următoarea zi venise din nou la întâlnire 

cu speranţa că ea va veni în sfârşit , însă Prinţesa trimise o pasăre care avea un bileţel scris in codul 

secret pe care cei doi îl alcătuiseră . 

          Reuşiseră  să îşi scrie câteva scrisori prin intermediul  acestei păsări şi hotărâseră să fugă 

împreună departe de ură şi neînţelegerile care creşteau pe zi ce trece între cele două popoare în 

principiu din cauza părinţilor lor . Însă înainte de a pleca au scris o carte în care cei doi şi-au pus 

cunoştinţele împreună alcătuid o lucrare complexă despre multitudinea lucrurilor pe care cei doi le-

au descoperit folosind atât elemente ale Ţinutului Algebric cât şi ale Ţinutului Geometric.  

          Cei doi indrăgostiţi au părăsit ţara Matematicii şi au fugit spre infinit,  cu durere în suflet dar 

în acelaşi timp cu speranţa şi încrederea că vor găsi un loc în care iubirea lor nu va mai fi 

ameninţată de nimeni şi vor reuşi să trăiască în pace. 

           Din momentul în care cei doi au plecat familiile lor şi-au unit forţele pentru a-i găsi însă nu 

au reuşit niciodată . De asemenea ura dintre cele două popoare a început să dispară treptat iar 

părinţii lor au tot continuat să spere că într-o zi copiii lor se vor întoarce  şi îi vor ierta că nu au ştiut 

să le înţeleagă iubirea .  

           După o scurtă perioadă de timp a fost găsită Cartea  pe care cei doi o scriseseră şi cu toţii au 

fost uimiţi că nu până acum nu au reuşit să îşi dea seama de aceste lucruri şi că împreună puteau 

deveni mult mai puternici  , înţelepţi  , cu mult mai multe cunoştinţe decât atunci când erau 

despărţiţi. 

           În ciuda acestui fapt  Prinţesa Piramidă şi Prinţul Trei, 

spre dezamăgirea şi durerea părinţilor lor , nu au mai fost văzuţi 

niciodată. Mulţi spun că dacă mergi în pădure la locul lor de 

întâlnire poţi auzi vântul cum şopteşte cuvintele de dragoste  

, teoreme şi formule pe care noi le aflăm azi. 

          Chiar şi după foarte mult timp de la această 

întâmplare legendară , copiii sunt trimişi de către părinţi în” 

pădure” cu gândul că vor reuşi să înveţe matematica  , să o 

înţelegă şi să reuşească să o aplice într-o bună zi. 

            Matematica a supravieţuit mult timp după plecarea celor doi şi încă mai trăieşte prin fiecare 

om care o învaţă  şi prin toţi oamenii care o folosesc şi cărora le este indispensabilă. Matematica 

este una dintre cele mai frumoase şi mai complexe ştiinţe fără de care multe lucruri în ziua de azi , 

cu ajutorul cărora oamenii au reuşit să evolueze , nu ar exista şi fiecare copil ar trebui să 

conştientizeze cât de frumoasă si magică este. 
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          Matematica-Stiinţă şi Limbă Universală 

CCoossttaacchhee  AAlleexxaannddrruu  
PPrrooff..  ccoooorrdd..::MMuuşşaatt  CCllaauuddiiaa  
ŞŞccooaallaa  ““MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu””  PPllooiieeşşttii                                                                                                                                                    
                      

 

      Nu este vorba despre un nou dialect descoperit de curând, ci despre matematica. Numită de cele 

mai multe ori limba universului, matematica este fundamentul tuturor lucrurilor din aceasta lume. 

Peste tot pe unde mergem,matematica este prezentă,de la aparatele din bucătărie,la sateliti si 

televiziune. Insă câţiva oameni au reuşit tot în viata pe baza acestei "limbi universale", matematica: 

PPP iii ttt aaa ggg ooo rrr aaa    

Trăind între anii 570-495 î.Hr,fondatorul cultului pitagoreic pe care Aristotel l-a considerat un cult 

exclusiv al matematicii,matematicianul grec Pitagora este considerat de unii primul mare 

matematician. Tot el este realizatorul "Teoremei lui Pitagora". 

AAA nnn ddd rrr eee www    WWW iii lll eee sss    

Un matematician care mai trăieşte şi astăzi,precum mulţi alţii,este Andrew Wiles. El a demonstrat 

"Teorema lui Fermat",care se referă la o metoda de a găsi punctele de maxim si de minim ale unei 

funcţii derivate,valoarea derivatei fiind 0. Aportul său adus matematicii nu este atât de signifiant ca 

cel al marilor matematicieni, rezolvarea acestei teoreme demonstrează pasiunea sa asupra acestui 

domeniu atât de vast şi arid, pentru unii. 

III sss aaa aaa ccc    NNN eee www ttt ooo nnn    sss iii    WWW iii lll hhh eee mmm    LLL eee iii bbb nnn iii zzz    

Cei doi mari oameni pot fi puşi împreuna pentru că ei au "inventat" calculele infinitezimale. Leibniz 

a introdus în limbajul matematic semnul integral, el făcând descoperiri notabile în campul 

topologiei. Geniul Isaac Newton este cel care a stat la baza calculelor in general. 

RRR eee nnn ééé    DDD eee sss ccc aaa rrr ttt eee sss    

Filosoful, fizicianul si matematicianul francez, René Descartes este cel mai bine cunoscut pentru 

filosofia sa "gândesc, deci exist". Descartes a continuat descoperirile făcute de Newton în ceea ce 

priveşte tehnicile de calcul moderne,şi a pus bazele geometriei carteziene si calculelor algebrice. 

GGG ...    FFF ...    BBB eee rrr nnn hhh aaa rrr ddd    RRR iii eee mmm aaa nnn nnn    

Născut intr-o familie săracă in 1826, a devenit cea mai proeminentă figură în domeniul matematicii 

din secolul al XIX-lea. A adus nenumărate contribuţii mai ales geometriei: "Geometria 

Reinmann","Suprafetele Reinmann" sau "Integralele Reinmann" sunt doar câteva din lucrurile care 

l-au evidenţiat pe Bernhard in matematică. 

 

Matematica poate face "casă bună" şi cu creaţia literară. Marele poet al 

culturii noastre, Mihai Eminescu a fost puternic atras de cunoştinţele 

ştiinţifice ale timpului său, acestea devenind uneori chiar izvor al propriei 

creaţii. Manuscrisele eminesciene impresionează prin varietatea domeniilor 

abordate, dar şi prin gradul de elaborare a informaţiilor ştiinţifice, cuprinzând 

însemnări referitoare la matematică, fizică,  astronomie sau ştiinţe naturale. 

S-au găsit scrieri care ilustrează preocupările lui pentru studiul, înţelegerea şi 
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interpretarea unor concepte importante ale matematicii. El afirmă că matematica este „Limba 

universală, limba de formule, adică de fracţiuni ale celor trei unităţi : timp, spaţiu şi mişcare ”.                                                                   

De asemenea, poetul a învăţat si depre fracţii, multiplicarea fracţiilor, operaţii cu fracţii. El este 

preocupat de înţelegerea fenomenului matematic şi chiar a matematizării celor mai variate domenii 

ale activităţii umane. Referindu-se la numărul 1 spune că „cine a zis 1 a zis toată seria infinită a 

numerelor”. Despre algebră spune că „Algebra n-a putut să se ivească decât după ce literele au fost 

descărcate de rolul de-a însemna numere concrete”. În opinia lui, „Matematica este o abstracţiune a 

mecanicii”. 

 

În capitolul „Elemente de calcul diferenţial”, ocupându-se de raportul dintre finit şi infinit, face o 

serie de însemnări caracteristice profunzimii gândirii sale. De exemplu: 

  „Orice mărime finită faţă cu infinitul este zero. De aceea sentimentul de adîncă nimicnicie care ne 

cuprinde faţă cu Universul”. 

  „O mărime concretă adunată c-o mărime infinită dă o mărime infinită”. 

  „O mărime concretă din care se scade o mărime infinită dă un rest negativ în infinit”.  

  „O mărime concretă multiplicată c-o mărime infinită creşte în progresiunea mărimii infinite”. 

  „O mărime concretă divizată printr-o mărime infinită dă zero”. 

      

     În „Teoria ecuaţiunii” interpretează fenomenele umane prin ecuaţii matematice astfel: 

 - „Orice moment din viaţa universului e ecuaţiunea momentului următor”. 

 - „Orice moment din prezent e ecuaţiunea momentului trecut”. 

 - „Nu cunoaştem decât raporturi dintre finit şi finit-ecuaţiunea”. 

 - „ecuaţiunea fizică: frumuseţea” 

 - „ecuaţiunea socială: echitatea” 

 - „ecuaţiunea psihologică: lupta şi economia” 

 - „ecuaţiunea intelectuală: omnilateralitatea, cultura ” 

 - „ecuaţiunea comercială: preţul fix,dobânda legală” 

Năzuinţa sa supremă este „ Teoria ecuaţiunii universale". 

 

Matematica este utilizată în întreaga lume ca un instrument 

esenţial în multe domenii, inclusiv ştiinţele naturii, inginerie, 

medicină şi ştiinţe sociale. Matematici aplicate, ramură a 

matematicii în cauză, cu aplicarea de cunoştinţe matematice la 

alte domenii, inspiră şi face uz de noi descoperiri matematice şi, 

uneori, duce la dezvoltarea de noi discipline matematice în 

întregime, cum ar fi statisticile şi teoria jocurilor.  

Dacă ne uităm la matematica ca o lume imaginara cu nici o 

legătură cu realitatea, putem face încă ştiinţă. Dacă în schimb 

avem pretenţia că matematica este limbajul naturii, atunci putem 

explora natura prin matematică, şi, din nou, este ştiinţă legitimă. 

De la calculul procentual al părtilor componente al unui 

medicament la zborul pe Lună; de la calculul unui regim alimentar 

sănătos la cate celule nervoase are omul,totul este matematica, cea mai folosita limba: indiferent ce 

limba vorbim 1+1=2 totdeauna! 
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Matematica vedică 

AAuuttoorr::  ŞŞttiiaacc  AAddiinnaa  ––  GGeeoorrggiiaannaa,,  ccllaassaa  aa  IIXX--aa    
LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  ““SSffiinnţţiiii  KKiirriill  şşii  MMeettooddiiii””--TTiimmiişş  
DDuuddeeşşttiiii--VVeecchhii,,    
CCoooorrddoonnaattoorr::  pprrooff..  BBoobbooiicciioovv  AAddrriiaannaa  
 

EEE ttt iii mmm ooo lll ooo ggg iii eee    

Cuvântul veda înseamnă „înţelepciune” sau 

„cunoaştere”. În termeni mai generali înseamnă 

„Cunoaştere sacră, învăţătură sfântă, scripturile 

hinduşilor”. Monier-Williams o defineşte mai exact ca 

„Un număr de opere apreciate, care constituie baza 

primei perioade a religiei hinduse”. Este derivat de la 

„vid-”, „a şti” în sanscrită.  

Este posibil ca Vedele să fie cele mai vechi 

scripturi care au supravieţuit şi care sunt încă folosite. Majoritatea indologilor consideră că o 

tradiţie orală a existat cu mult înainte ca unele învăţături să fie notate, în secolul al doilea î.e.n.. 

Textele vedice au fost compuse şi apoi transmise oral, în sanscrită, cu multe secole înainte de a fi 

trecute în scris. Manuscrisele cele mai vechi care au supravieţuit datează din secolul XI î.e.n.. 

Matematica Vedică se ocupă cu metode rapide de calcul aritmetic, ce au fost formulate 

cu mii de ani in urmă de oamenii de ştiinţă hinduşi. Formulele si metodele Matematicii 

Vedice simplifică înmulţirea, divizibilitatea, numerele complexe, ridicarea la pătrat şi la cub, 

extragerea rădăcinilor pătrate şi cubice. Matematica Vedică se ocupă chiar si de fracţiile zecimale 

periodice. Matematica Vedică este predată într-unele dintre cele mai prestigioase instituţii din 

Anglia si Europa. 

 

UUU ttt iii lll iii ttt aaa ttt eee aaa    mmm aaa ttt eee mmm aaa ttt iii ccc iii iii    vvv eee ddd iii ccc eee :::       

Metodele si formulele matematicii vedice simplifică mult 

calculele aritmetice costisitoare (in timp si efort). Principiile 

Matematicii Vedice sunt utilizate de cercetătorii de la NASA în 

domeniul inteligenţei artificiale, iar programatorii de la Microsoft 

utilizează principiile si metodele acestei matematici pentru a realiza 

programe complexe. 

 

III sss ttt ooo rrr iii ccc :  

Jagadguru Shankaracharya Shri Bharati Krishna Tirthaji 

Maharaja (1884 – 1960), părintele  Matematicii Vedice. 

 

Matematica Vedică se bazează pe 16 sutre* (sau aforisme), ce 

atribuie un set de calităţi unui număr sau unui grup de numere. Aceste sutre au fost prezentate la 
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începutul secolului 20 de matematicianul şi învăţatul hindus Bharati Krishna Tirthaji Maharaja, care 

afirmă că a găsit aceste sutre după ce a studiat ani întregi Vedele. 

Născut în India în 1884, Tirthaji era considerat un geniu – până la vârsta de 20 de ani a 

studiat la mai multe colegii si universităţi din India, obţinând 7 mastere, printre care: în limba 

sanscrită (pe care o stăpânea la perfecţie), în filosofie, engleză, matematică, istorie şi ştiinţe (la 

Colegiul American de Ştiinţe). 

În jurul anului 1911, Tirthaji a studiat câteva secţiuni din Atharva-veda, părţi care fuseseră 

respinse de indologi, deoarece erau considerate ca fiind lipsite de sens. Dar Tirthaji făcea parte 

dintr-un grup de învăţaţi indieni care credeau ca Vedele sunt un “izvor nesecat de înţelepciune 

profundă”. Tirthaji afirmă că erau în Atharva-veda câteva părţi intitulate “ganita sutras” (adică 

“formule matematice“), părţi care nu conţineau nici o referinţă la matematică. Încercând să afle 

legătura dintre matematică şi sutrele acestea, Tirthaji s-a izolat timp de câţiva ani pentru studiu si 

meditaţie. După 8 ani, Tirthaji a pretins că a descifrat 16 sutre matematice fundamentale în Vede, 

sutre care au devenit baza Matematicii Vedice. Tirthaji a afirmat că aceste sutre acoperă fiecare 

ramură a matematicii, de la aritmetică la conuri geometrice. 

După descifrarea sutrelor, Tirthaji a prezentat Matematica Vedică în India, Statele Unite şi 

Anglia. De asemenea, Tirthaji a scris şi 16 volume – câte unul pentru fiecare sutră – ce explică 

aplicaţiile acestora. Din nefericire, manuscrisele acestor volume au dispărut înainte de a fi publicate. 

Înainte să moară, Tirthaji a rescris primul din cele 16 volume pe care le compusese. Acest  volum – 

numit simplu “Matematica Vedica” – a fost publicat in 1965 si a devenit bază pentru tot studiul din 

acest domeniu. 

 

   SSS uuu ttt rrr eee lll eee    ((( fff ooo rrr mmm uuu lll eee lll eee ,,,    aaa fff ooo rrr iii sss mmm eee lll eee )))    sss iii    sss uuu bbb --- sss uuu ttt rrr eee lll eee    ((( ccc ooo rrr ooo lll aaa rrr eee lll eee ))) :::    

Matematica vedică se bazează pe 16 sutre şi 13 sub-sutre, care sunt un fel de instrucţiuni 

criptate pentru rezolvarea diferitelor probleme matematice. Iată câteva exemple de sutre şi 

subsutre, traduse din limba sanscrită în română: “cu unu mai mult decât anteriorul”, “toţi din 9 şi 

ultimul din 10″, “vertical şi în diagonală”, “dacă unul este în raport, atunci celălalt este zero”, “prin 

adunare şi prin scădere”, “doar ultimii termeni”, “prin eliminare (alternativă) şi reţinere (a celor mai 

mari şi a celor mai mici puteri)”. 

ÎÎÎ nnn mmm uuu lll ţţţ iii rrr eee aaa    ccc hhh iii nnn eee zzz eee aaa sss cccăăă :::    

Această metodă rapidă de înmulţire face 

parte din Matematica Vedică – o formă de 

matematică practicată în India Preistorică, ce se 

ocupă cu metode rapide de calcul aritmetic. 

Această metodă rapidă de înmulţire se bazează 

pe faptul că linii paralele intersectează alte  linii 

paralele în n x m puncte. 
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Astfel, pentru fiecare număr ce se înmulţeşte, se consideră câte un grup de drepte paralele – 

corespunzătoare cifrei unităţilor, a zecilor, sutelor etc. Punctele de intersecţie a dreptelor paralele 

vor indica rezultatul astfel: 

 cifra unităţilor e dată de numărul de puncte din intersecţia dreptelor ce arată unităţile; 

 cifra zecilor e dată de intersecţia zecilor cu unităţile; 

 cifra sutelor e dată de intersecţia dreptelor ce indică zecile. 

       

      CCC ooo nnn ttt rrr ooo vvv eee rrr sss eee :::    

Întrucât niciuna dintre sutrele pe care Tirthaji le-a prezentat nu se găseşte in literatura 

vedică existentă, se crede că aceste sutre au fost inventate (compuse) de însuşi Tirthaji. Unii sunt de 

părere că aceste sutre i-au fost comunicate direct lui Tirthaji în mod spiritual, în timpul 

unei revelaţii. 

Confuzia în legătură cu “vedicitatea” matematicii lui Tirthaji este sporită şi de faptul că 

termenul “vedă” are 2 înţelesuri. Primul sens este dat de traducerea cuvântului sanscrit “vedă”, care 

înseamnă “cunoaştere“, deci e posibil ca aceste sutre să prezinte toată cunoaşterea matematică (sau 

numai o parte a ei). Al doilea sens este cel mai cunoscut şi se referă la vechea literatură sacră a 

Hinduismului – “Vedele”, care sunt o colecţie de imnuri, poezii şi formule ceremoniale hinduse. 

Întrucât Tirthaji nu a precizat clar la care înţeles se referă atunci când denumeşte matematica 

propusă de el ca fiind “vedică”, s-a ajuns la concluzia că se referă la ambele sensuri, adică 

“matematica vedică” propusă de Tirthaji are la bază surele inventate de el (de genul celor din 

Vede), iar aceste sutre, având aplicaţii în multe ramuri ale matematicii, conţin astfel o parte din 

cunoaşterea matematică. 

 

*sutra = tratat indian ori culegere conţinând proză aforistică, reguli de ritual, de morală, de 

filozofie sau referitoare la viaţa zilnică. 

**Vede = denumire dată unor culegeri de texte religioase şi poetice, scrise in sanscrita veche, 

reprezentând primele documente literare ale Indiei. 

   

   

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

 

http://www.artacunoasterii.ro/curiozitati/matematica-vedica 

http://translate.google.ro/translate?hl=ro&langpair=en|ro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bh

arati_Krishna_Tirtha's_Vedic_mathematics 

http://translate.google.ro/translate?hl=ro&langpair=en|ro&u=http://www.vedicmaths.org/ 

 
 

 

http://www.artacunoasterii.ro/curiozitati/matematica-vedica
http://translate.google.ro/translate?hl=ro&langpair=en|ro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bharati_Krishna_Tirtha's_Vedic_mathematics
http://translate.google.ro/translate?hl=ro&langpair=en|ro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bharati_Krishna_Tirtha's_Vedic_mathematics
http://translate.google.ro/translate?hl=ro&langpair=en|ro&u=http://www.vedicmaths.org/
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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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Albina şi mierea în medicină 

 

CCeerrnnaammoorrcceennccoo  RReebbeeccaa  ––  ccllaassaa  aa  VVII--aa    

ŞŞccooaallaa  „„RRaarreeşş  VVooddăă””  PPllooiişşttii  

PPrrooff..  ccoooorrdd....::  VVeenneerraa  GGeeoorrggeessccuu    

    

                                                    
AAA lll bbb iii nnn eee lll eee     

Numeroasele familii de albine au fascinat lumea 

dintotdeauna, stârnind curiozitatea prin interesanta şi 

aglomerata lor “viaţă socială”. Albinele sunt nişte insecte 

foarte solidare, chiar dacă au durata de viaţă foarte scurtă. 

Fac parte din ordinul Hymenoptera, fiind una dintre cele mai 

avansate grupe de insecte. Funcţiile sunt foarte bine stabilite, 

fiecare făcând câte ceva. 

FFF aaa mmm iii lll iii aaa    ddd eee    aaa lll bbb iii nnn eee :::    

Familia de albine este alcătuită din matcă, albine lucrătoare şi trântori. Numărul cel mai mare îl 

ocupă albinele lucrătoare, tot ele având şi cele mai multe atribuiri. 

MMM aaa ttt ccc aaa :::       

 Este singura albină care poate depune ouă. Ea se 

împerechează de în mod obişnuit cu până la 10 trântori.  Din 

oule fecundate depuse de matcă vor ieşi albine lucrătoare sau 

mătci, iar din cele nefecundate trântori. Prin mărime şi formă 

se deosebeşte de albinele lucrătoare. Corpul ei este mai lung, 

capul mai mic şi abdomenul mai dezvoltat, fiind acoperit până 

la jumătate de aripi. Matca, sau "regina", dupa cum mai este 

numită, trăieşte 3 până la 5 ani. Entomologii au ajuns la 

concluzia că şi regina emite unele sunete, care reprezintă un 

fel de provocare la lupta pentru rivalele ei. De obicei există o singură matcă într-un stup.  

AAA lll bbb iii nnn eee lll eee    lll uuu ccc rrr ăăă ttt ooo aaa rrr eee    Teoretic sunt incapabile să se reproducă, însă în lipsa îndelungată a mătcii 

pot depune ouă , acestea fiind sterile şi putând rezulta doar trântori. Lucrătoarele ocupă 90% din 

suprafaţa stupului. De asemenea, ele realizează toate muncile în stup, împărţindu-şi treburile.  

Astfel, unele albine aerisesc stupul, altele pleacă în căutarea polenului, altele ingrijesc larvele etc. 

Numarul acestora este variabil, osciland de la 10000 in perioada de iarnă, până la 40000-80000 în 

vară. Au talia mai mică(12-14 mm), o greutate de aproximativ 100mg şi aripile sunt de aceeaşi 

lungime cu abdomenul. Ea ajunge strângătoare de hrană, aducând la cuib polen şi nectar, pe care le 

depozitează în faguri ca rezervă pentru iarnă.  
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Atunci cănd se întoarce de la cules încărcată cu polen şi nectar, o 

lucrătoare este înconjurată de celelalte care îi iau povoara. 

Lucrătoarele fac şi celulele cuibului pe care le construiesc din 

ceară, substanţa produsă de o glandă situată în partea de jos a 

abdomenului. Albinele iau foi subţiri de ceară pe care o înmoaie 

cu gura până cănd este destul de moale pentru a fi folosită la 

construcţie. 

O albină culegătoare, zboară după nectar şi se aşează pe o floare. 

Aici, ea suge nectarul cu ajutorul trompei  şi îl depozitează în 

guşa pe durată transportului spre stup.Din acest moment, începe 

prelucrarea mierii:o parte din apa continută în nectar se elimină prin pereţii guşei  şi intră  în acţiune 

fermenţii specifici care influenţează transformarea nectarului în miere. 

TTT rrr âââ nnn ttt ooo rrr iii iii       

După cum am spus mai înainte, trântorii ies din ouă nefecundate. Ei nu posedă ac şi 

nici adaptări pentru a produce miere. Ei au doar rolul de a-i aduce 

mătcii lichid seminal  şi de împerechere. Către sfârşitul verii, începând 

cu iulie-august, când albinele se pregătesc pentru iernare, trântorii sunt 

izgoniţi din stup de către albinele lucrătoare şi, dacă pe perioada 

sezonului activ erau primiţi în orice altă familie, aveau liberă-trecere, 

acum nu le mai este permisă intrarea.  

DDD eee zzz vvv ooo lll ttt aaa rrr eee aaa    fff aaa mmm iii lll iii eee iii    ddd eee    aaa lll bbb iii nnn eee       

Într-un an calendaristic familia de albine are o dezvoltare diferită,numărul indivizilor crescănd sau 

scăzând funcţie de anotimp sş implicit de condiţiile de mediu.Practic viata familiei de albine 

cuprinde patru mari perioade.  

PPP rrr iii mmm aaa    ppp eee rrr iii ooo aaa ddd ăăă : Se caracterizează prin înlocuirea albinelor bătrâne care au iernat, cu albina 

tânără,nou ieşită din celule primăvară.Pe la sfârşitul lui februarie,matca începe să depună ouă în 

celulele fagurilor din mijlocul ghemului,acolo unde  regimul termic permite creşterea de puiet.După 

ce albinele fac zborul de curăţire,matca depune din ce în ce mai multe ouă.Pe măsură ce timpul se 

încălzeşte ,ponta mătcii ajunge la 1000 de ouă pe zi,albinele bătrâne care se uzează fiind înlocuite 

treptat. Procentul albinelor tinere creşte mereu şi se ajunge în situaţia ca la sfârşitul lunii aprilie 

toată albina să fie înlocuită. Se ştie că o albină tânără are o putere mare de îngrijire a larvelor,putând 

hrăni 2,3 sau chiar 4,ritmul dezvoltării familiei fiind foarte mare.  

PPP eee rrr iii ooo aaa ddd aaa    aaa    ddd ooo uuu aaa : Se mai numeşte şi perioada de creştere. 

Nectarul şi polenul se găsesc din abundenţă şi îşi fac apariţia 

trântorii.Matca este hrănită puternic, depune peste 2000 de 

oua/zi,numărul de albine doici creşte şi se ajunge în situatţa în 

care 3-4 doici îngrijesc o larvă.Când acest fenomen se suprapune 

cu alţi factori favorizanţi(lipsa de spaţiu, ventilaţie insuficientă 

etc.),apar frigurile roirii.  
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Albinele construiesc botci de roire,în care matca depune ouă la interval de câteva zile.La urdiniş se 

observă "bărbi de albine" cauzate de marea aglomeraţie ce există în 

stup.Dupa 1-3 zile de la căpăcirea primelor botci,are loc prima 

roire,matca cu o parte din albinele tinere,însoţite de mulţi trântori 

părăsind stupul.Acest roi care se numeşte roi primar şi care conţine 

aprox. 50% din populaţia stupului se aşează după câteva minute de zbor 

pe o creangă sau alt suport, de unde o să zboare apoi spre o altă 

destinaţie.  

PPP eee rrr iii ooo aaa ddd aaa    aaa    ttt rrr eee iii aaa  : Este numită şi perioada formării albinelor de 

iernare.În mod natural toată albina care a participat la culesurile de vară 

piere.Ea este î  nlocuită de albina apărută în luna august,albina care 

neparticipând la cules are un organism neuzat.Generaţiile de albine ieşite 

toamna,mai cu seamă la sfârşitul lunii august,septembrie şi octombrie,trăiesc până în primăvara 

următoare,asigurând creşterea noilor larve.  

PPP eee rrr iii ooo aaa ddd aaa    aaa    ppp aaa ttt rrr aaa :::  Este perioada iernării şi începe când temperatura scade sub 13 grade C. În 

toamnă, la apariţia primelor nopţi reci,albinele se străng în ghemul lărgit pe fagurii din dreptul 

urdinişului.O caracteristică a iernării este aceea ca temperatura din interiorul ghemului nu scade 

niciodată sub 14 grade C,nici în perioadele cele mai geroase.Trebuie ca toţi stupării să ştie că 

albinele nu încălzesc incinta stupului,ele menţinând căldura numai în interiorul ghemului. Albinele 

din partea exterioară a ghemului sunt mai apropiate unele de altele şi formează o "coajă" stând 

nemişcate,iar cele din interior (mai tinere) sunt mai răsfirate şi prin mişcări din 

aripi,abdomen,picioare produc căldura necesară. 

   

DDD aaa nnn sss uuu lll    aaa lll bbb iii nnn eee lll ooo rrr       

Pentru a comunica între ele, albinele folosesc "limbajul" lor 

propriu. Acestea se exprimă prin diferite mişcări şi dând din 

aripi. Când o "fiică harnică" a stupului descoperă un câmp cu 

flori le anunţă pe celelalte albine din stup printr-un dans în 

forma literei opt , indicând astfel direcţia spre care trebuie să 

zboare celelalte albine. 

   

MMM III EEE RRR EEE AAA    ŞŞŞ III    III MMM PPP OOO RRR TTT AAA NNNŢŢŢAAA    AAA CCC EEE SSS TTT EEE III AAA    ÎÎÎ NNN    

MMM EEE DDD III CCC III NNNĂĂĂ    

 

Mierea, un aliment folosit încă de la începuturile omului, are 

numeroase atribuţii în sănătate şi în general în domeniul sănătăţii. Se 

spune că mierea a fos primul medicament din istorie, dovezile folosirii acesteia datând de acum 

10.000 de ani, deşi, este mai mult ca sigur faptul că proprietăţile acesteia erau cunoscute cu mult 

mai mult timp înainte.  
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În Egiptul antic, adică acum aproximativ 5000 de ani, mierea a fost folosită pentru prima dată in 

medicină. Intr-un tratat atribuit celui pe care tot mai multi istorici il considera adevaratul parinte al 

medicinei, Imhotep.  

Aceasta descrie amănunţit tratamentele cu miere aplicate pe răni deschise muncitorilor egipteni, pe 

care îi coordona în construcţia primelor piramide. Reţetele sale, preluate de medici de-a lungul 

timpului, aveau să rămână general valabile până aproape de zilele noastre. În timp, mierea devenise 

atât de valoroasă şi apreciată încât în Roma antică era folosită ca monedă de schimb în locul aurului 

; obicei pastrat in unele tari, inclusiv Ţările Române, pana spre sfarsitul Evului Mediu.  

  Mierea a rezistat la loc de cinste multă vreme, însa pe la începutul secolului XX a fost înlocuită cu 

de antibioticele obţinute pe cale artificială. Dar medicii 

început-au să observe lipsa miraculoaselor prorpietăţi a  

le acestui “aliment minune”, astfel readucând mierea 

pe treptele cele mai înalte ale medicinei. Până in 

prezent mierea este unul dintre cele mai de preţ 

medicamente. Folosită pentru tratarea diabetului sau în 

intervenţii chirurgicale, ea se anunţă folositoare mult 

timp de acum înainte. Atât vitaminele cât şi mineralele 

variază în funcţie de nectarul folosit de albine şi în ultima instanţă 

variază în funcţie de resursele solului pe care cresc plantele respective.  

 

ŞŞŞ ttt iii aaa ţţţ iii    cccăăă :::       

Cea mai veche imagine a unor culegători de miere, datează de acum 10.000 de ani, şi a fost 

descoperită într-o peşteră din Spania, în apropierea oraşului Valencia.  

Cele mai mari ţări producătoare de miere sunt China, Turcia şi Statele Unite ale Americii  

În Grecia Antica, orice tânară mireasă trebuia să îşi înmoaie degetele în miere şi să ungă pragul 

casei cu aceasta. Se spunea că acest ritual ajuta la buna înţelegere dintre soţi şi ducea la relaţii bune 

cu soacra.  

În Egiptul antic, 100 de vase cu miere erau echivalentul unui taur matur.  

S-a dovedit faptul că mierea este singurul aliment care nu se strică niciodată. Cu toate acestea, 

mierea trebuie ţinută în vase închise ermetic, de culoare închisă, şi la temperaturi între +4 şi –10 

grade. Lumina zilei distruge ezimele albuminoase antibacteriene din miere.  

Mierea este printre singurele alimente care conţin majoritatea vitaminelor cunoscute.  

Din miere se fabrică inclusiv băuturi alcoolice. Dacă în trecut, din miere se obţinea miedul; în 

prezent, mai multe soiuri de bere au ca ingredient principal mierea.  
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Pădurea - “Plămânii verzi” ai Planetei 

AAuuttoorr::  CCuuccuu  DDeelliiaa  

ŞŞccooaallaa::  ““AAnnddrreeii  MMuurreeşşaannuu””  

PPrrooff..ccoooorrdd..::  SSǎǎccǎǎlluuşş  AAddrriiaannaa  
 

Pǎdurea reprezintǎ un mediu de viaţǎ natural, terestru, complex şi variat, în care vegetaţia 

naturalǎ şi animalele sǎlbatice vieţuiesc fǎrǎ ajutorul omului. Pǎdurile acoperǎ aproximativ o treime 

din suprafaţa uscatului şi sunt de mai multe feluri, în funcţie de climǎ, sol, altitudine, dar şi de 

activitatea umanǎ. Fiecare tip de pǎdure are structurǎ, florǎ şi faunǎ specificǎ, distribuite în trepte. 

  PPPǎǎǎddd uuu rrr eee aaa    ddd eee    fff ooo iii ooo aaa sss eee  este o pǎdure luminoasǎ 

şi deschisǎ şi un loc prielnic pentru plante şi animale. 

Arborii de aici (stejar, fag, frasin, tei, paltin) îşi pie rd 

toamna frunzele. Primǎvara, când primesc din nou 

suficientǎ luminǎ, cǎldurǎ şi umezealǎ frunzele se 

formeazǎ din nou. Aici trǎiesc insecte, pǎsǎri (fazanul, 

sturzul, cucul, privighetoarea) , mamifere (iepuri, 

cǎprioare) , şopârle. Arborii mai mici (carpenul, arţarul) 

şi arbuştii din luminişuri oferǎ adǎpost pentru 

ciocǎnitori, ulii. Animalele mai mari (râsul, jderul, lupul) se ascund în locurile întunecate din 

pǎdure. Stratul de humus din care se hrǎnesc plantele adǎposteşte şi animale precum gândacii, 

râmele, melcii.Pǎdurile de foioase cresc în zonele temperate, în care verile sunt calde şi iernile reci. 

Ele se întind pe vaste suprafeţe din America de Nord, Europa , China, Australia şi Japonia.  

PPPǎǎǎddd uuu rrr eee aaa    ddd eee    ccc ooo nnn iii fff eee rrr eee , alcǎtuitǎ din brazi, pini, molizi 

este întunecatǎ şi deasǎ. Aici,  lumina este slabǎ, vântul 

bate cu putere din cauza altitudinii şi temperaturile sunt 

scǎzute.Aceste cauze determinǎ adaptarea frunzelor , care 

prezintǎ forma unor ace.  Coniferele nu fac flori,ca alte 

plante, totuşi produc seminţe. Acestea  cresc în conuri 

(florile arborilor), de aici denumirea de conifere . Pǎsǎrile 

care trǎiesc aici  sunt piţigoii şi ciocǎnitorile.Puţine plante 

cresc pe sol, din cauza stratului gros de ace, care 

putrezeşte cu greutate şi a lipsei de luminǎ: ferigile, ciupercile, muşchii, brânduşele. 

 Aici sunt condiţii prielnice animalelor ca ursul, vulpea, cerbul, veveriţa. În ţara noastrǎ sunt douǎ 

feluri de pǎduri: de foioase în zonele de câmpie, deal şi munte şi de conifere doar la munte. 

 În regiunile calde şi umede din jurul Ecuatorului cresc pppǎǎǎddd uuu rrr iii lll eee    ttt rrr ooo ppp iii ccc aaa lll eee ...  

Aici copacii sunt în majoritate veşnic verzi şi au frunze late. Cei mai mulţi dintre aceştia au 

peste 30m înǎlţime , trunchiuri groase şi frunzele lor se unesc, formând o boltǎ. În Malaezia, o 

suprafaţǎ de 23 hectare de pǎdure tropicalǎ are 375 de specii de arbori cu trunchiuri mai groase de 

91 cm.  Plante mici, numite plante aeriene, precum orhideele, ferigile, bromeliile, cresc pe ramurile 

acestor arbori. Ele au rǎdǎcini scurte pentru a putea fi fixate pe ramuri şi adunǎ apa de care au 

nevoie în cupele formate de frunzele lor.  
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Cei mai frecvenţi arbori sunt: mahonul, acajuul, 

abanosul, palisandrul, arborele de cauciuc, palmierul de 

ulei, bananierul, arborele de cacao, arborele de chinină 

etc. 

Numeroase specii de animale sunt perfect 

adaptate la condiţiile mediului în  care trǎiesc. Corpul lor 

este în aşa  fel alcǎtuit încât sǎ se poatǎ strecura uşor 

printre copaci sǎ sarǎ şi sǎ se caţare. Cele mai bine 

dezvoltate simţuri sunt auzul şi mirosul. Pentru a se 

proteja de duşmani, multe dintre animalele pǎdurii 

ecuatoriale iau culoarea mediului. 

În pǎdurile ecuatoriale trǎiesc maimuţe de diferite mǎrimi (cimpanzeul, urangutanul, gorila, 

cercopitecul, pavianul), şerpi de mari dimensiuni, şopârle, pǎsǎri viu colorate (papagali multicolori, 

pasǎrea colibri, pasǎrea paradisului), furnici, ţânţari şi pǎianjeni uriaşi. În Africa trǎieşte musca ţeţe. 

Înţepǎtura ei omoarǎ vitele, iar la om provoacǎ boala somnului. La marginea pǎdurii trǎiesc elefanţi, 

rinoceri, hipopotami şi jaguari. 

PPPǎǎǎddd uuu rrr iii lll eee    mmm uuu sss ooo nnn iii ccc eee  se întâlnesc în sudul Asiei, acolo unde bat musonii şi unde, într-un an, 

existǎ doar douǎ anotimpuri, unul ploios şi altul secetos. Pǎdurile musonice se deosebesc de cele 

ecuatoriale. În anotimpul secetos, cei mai mulţi dintre arbori îşi pierd frunzele. De asemenea 

pǎdurea musonicǎ este mai puţin deasǎ şi este întreruptǎ de porţiuni de savanǎ. Arborii au trunchiuri 

masive, cu inele de creştere şi scoarţǎ asprǎ. Curios este cǎ, odatǎ cu pierderea frunzelor, arborii 

înfloresc. Ca şi în pǎdurea ecuatorialǎ, pe trunchiurile copacilor se caţǎrǎ liane, dar ele sunt mai 

puţine şi au lungimi mai mici.  

 Arborii care alcǎtuiesc pǎdurile musonice sunt: abanosul (cu lemn negru), teckul (cu un 

lemn foarte tare, folosit la construcţia navelor), santalul (cu lemn parfumat), palmierul. 

 Pǎdurile musonice sunt populate de maimuţe 

(giboni, macaci), elefanţi indieni, tigri, pantere, 

şerpi, şopârle, veveriţe zburǎtoare şi diferite specii 

de pǎsǎri.Copacii şi majoritatea plantelor din pǎdure 

se dezvoltǎ în cicluri anuale. Şi viaţa animalelor 

pǎdurii urmeazǎ un ciclu anual, în strânsǎ legǎturǎ 

cu viaţa plantelor. Între vieţuitoarele pǎdurii existǎ 

relaţii de hrǎnire, de exemplu:   în plantele ierboase 

din pǎdure trǎiesc lǎcuste, şopârle, iar cu acestea se 

hrǎneşte uliul.   

 Pǎdurile protejeazǎ solul, menţin nivelul de 

oxigen în atmosferǎ, regleazǎ precipitaţiile şi vântul, menţin diversitatea speciilor de plante şi 

animale.Copacii reduc poluarea, frunzele lor capteazǎ particulele de praf ce plutesc în aer, în acest 

fel evitǎm sǎ inhalǎm acest praf. Frunzele copacilor elibereazǎ vapori de apǎ ce rǎcoresc aerul şi îl 

fac mai umed. Un copac matur este echivalentul a 10 aparate de aer condiţionat ce funcţioneazǎ în 

10 camere timp de 20 de ore pe zi. Pǎdurea realizeazǎ şi o epurare microbianǎ, remarcatǎ mai cu 

seamǎ la cea de conifere. Spre exemplu, pe bulevardele Parisului s-au determinat aproximativ 570 

mii bacterii/m
3
 aer, iar în unele magazine chiar 4-8 milioane bacterii/m

3
 aer, în timp ce în pǎdurea 

Fontain bleau din apropiere se înregistrau numai 50-55 bacterii/m
3
 aer. 
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Pǎdurile sunt în acelaşi timp şi surse de materii prime în construcţii şi industrie. Oamenii îşi 

iau o mare cantitate de lemn din pǎduri. Din circa 70 %, cât deţinea pǎdurea în perioada preistoricǎ, 

proporţia a scǎzut în prezent la 30 %.În fiecare minut o 

suprafaţǎ a pǎdurii tropicale , de mǎrimea unui teren de 

fotbal este defrişatǎ pentru lemn. În urmǎtorii 100 de 

ani s-ar putea ca toate pǎdurile tropicale sǎ fie distruse. 

Pǎdurile produc bunuri materiale deosebit de utile, 

cum ar fi: lemn pentru construcţii, pentru  industria 

mobilei, a instrumentelor muzicale, celulozei, hârtiei, 

lemn pentru foc ş.a. Fauna pǎdurii oferǎ vânat pentru 

carne şi blǎnuri, dar şi variate fructe şi ciuperci, 

apreciate mult pentru valoarea lor nutritivǎ. 

În acţiunea distructivǎ a fondului forestier, un rol însemnat îl are şi poluarea aerului, care 

produce fenomenul de uscare al arborilor. În Europa, de 

exemplu, pe aproximativ 10 milioane hectare de pǎdure, s-

a semnalat uscarea arborilor de molid, brad, stejar şi 

gorun, iar în ţara noastrǎ, asemenea fenomen a afectat 

1,6 % din suprafaţa totalǎ a pǎdurilor. La uscarea 

arborilor a mai contribuit, de asemenea, poluarea de 

mare altitudine, cât şi cea produsǎ de industriile 

chimice şi petroliere, de fabricile de ciment, 

combinatele metalurgice şi miniere. 

Putem ajuta pǎdurile sǎ supravieţuiascǎ plantând mai mulţi 

copaci şi reciclând hârtia. Stilul de viaţǎ al omului trebuie adaptat, astfel încât 

pǎdurea sǎ fie ocrotitǎ, iar resursele sale sǎ nu fie risipite. Ocrotind pǎdurea avem grijǎ de noi! 

De- a lungul timpului, frumuseţea pǎdurii a fost cântatǎ de mulţi scriitori , în operele lor: Mihai 

Eminescu, George Topârceanu, Alexandru Macedonski. 

“-Ce te legeni, codrule, 

Fără ploaie, fără vânt, 

Cu crengile la pământ? 

- De ce nu m-aş legăna, 

Dacă trece vremea mea! 

Ziua scade, noaptea creşte 

Şi frunzişul mi-l răreşte. 

Bate vântul frunza-n dungă - 

Cântăreţii mi-i alungă; 

Bate vântul dintr-o parte 

Iarna-i ici, vara-i departe. 

Şi de ce să nu mă plec, 

Dacă păsările trec! 

Peste vârf de rămurele 

Trec în stoluri rândunele, 

Ducând gândurile mele 

Şi norocul meu cu ele. 

Şi se duc pe rând, pe rând, 

Zarea lumii-ntunecând, 

Şi se duc ca clipele, 

Scuturând aripele, 

Şi mă lasă pustiit, 

Vestejit şi amorţit 

Şi cu doru-mi singurel, 

De mă-ngân numai cu el! " 

( "Ce te legeni..."-Mihai Eminescu”) 

BBB iii bbb lll iii ooo ggg rrr aaa fff iii eee :::   -Enciclopedia ştiinţificǎ pentru 

copii- Editura Aquila '99 

 - Revista "Arborele lumii"- 1999 

 -Internet 
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Educaţie şi voluntariat 

VVooiinniicciiuucc  SSiimmoonnaa  ,,  VViizziitteeuu  RRaalluuccaa,,  AAggaacchhee  CCaatteerriinnaa    
  ŞŞccooaallaa  NNrr..  1111  BBoottooşşaannii  
PPrrooff..  CCoooorrdd..  RRoozzaalliiaa  GGrroozzaa  ŞŞccooaallaa  NNrr..  1111  BBoottooşşaannii  
 

Societatea în tranziţie este întotdeauna o societate plină 

de lipsuri, în care o mare parte a populaţiei le simte 

consecvent. Activitatea de voluntariat este importantă 

într-o societate aflată în perioada de tranziţie, iar 

implicarea tinerilor în astfel de activităţi în vederea 

educării spiritului de ajutorare reciprocă creează o 

stabilitate psiho-socială a persoanelor defavorizate. 

Voluntariatul este o componentă fundamentală a 

societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii 

ale omenirii – pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa 

şi justiţia pentru toate persoanele. 

Misiunea noastră este aceea de a promova voluntariatul, 

de a implica colegii din şcoală în activităţi frumoase şi utile pentru semenii lor, nu doar ca o 

alternativă a petrecerii tim pului liber, ci ca o modalitate de a învăţa şi a trăi adevăratele valori care 

ne fac mai buni, pentru o societate mai bună. Într-adevăr e mare lucru să ştim să oferim un zâmbet, 

un salut, o îmbrăţişare, o vorbă bună, puţin din timpul nostru, care aparent nu costă nimic, dar 

valorează enorm dacă îl folosim pentru a aduce un strop de fericire celor de lângă noi. 

 Dacă tot mai mulţi oameni ar afla despre acest fel de activităţi, cu siguranţă puterea exemplului i-ar 

determina să îşi privească altfel semenii. 

Din activităţile pe care le-am desfăşurat, dar mai ales , din chestionarele pe care le-am distribuit 

colegilor noştri din şcoală, ca voluntari ai ONG „Salvaţi copiii”, am aflat că cea mai grea lecţie este 

aceea a omeniei. Iată câteva ideii desprinse din aceste chestionare privind acţiunile caritabile de 

voluntariat: „Dacă nu deprinzi de mic obiceiul de a ajuta, de a dărui ceva din ce ai celor necăjiţi, nu 

o vei mai face niciodată.” „E mare lucru să ştim să oferim un zâmbet, un salut, o îmbrăţişare, o 

vorbă bună, puţin din timpul nostru”. Mulţi colegi ne-au mărturisit că nu trebuie să găseşti un prilej 

special pentru a-ţi aminti de cei aflaţi în nevoie, trebuie doar să îţi pese sincer de ei şi e de ajuns.  

Astfel, aceste idei generoase au devenit de câţiva ani, un fel de deviză a şcolii noastre, de vreme ce, 

în ultima perioadă tot mai multe veşti despre acţiunile caritabile iniţiate de elevii şcolii noastre, au 

avut ecou în întreg municipiul. Totul este să îţi doreşti să faci bine, să fii alături de oamenii necăjiţi, 

în momente grele. În unele cazuri, iniţiativa a venit de la doamna profesoară, în alte cazuri de la noi.  

Nu a fost  deloc greu ca această idee să o permanentizãm .Şi astfel a luat naştere proiectul de 

acţiune comunitară “BUCURIA DE A DĂRUI”, proiect ce se derulează în şcoala noastră de  

aproape 5 ani. 
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SSS ccc ooo ppp uuu lll    ppp rrr ooo iii eee ccc ttt uuu lll uuu iii :::    

- Educarea elevilor în  spiritul toleranţei, a implicării şi responsabilizării lor la nivelul comunităţii  

- Implicarea elevilor în programe sociale, în vederea promovării voluntariatului  

- Accentuarea laturii educativ-filantropice; 

- Sensibilizarea sufletului copilului pentru iubire, bunătate şi milostenie; 

- Creşterea eficienţei activităţilor în grup; 

   

EEE ccc hhh iii ppp aaa    ddd eee    ppp rrr ooo iii eee ccc ttt    aaa    iii ddd eee nnn ttt iii fff iii ccc aaa ttt    şşş iii    mmm ooo nnn iii ttt ooo rrr iii zzz aaa ttt    :::    

- 20 de elevi ai şcolii noastre cu situaţie financiară precară şi 15 elevi sinistraţi ai Şcolii Nr. 2 

Botoşani; 

- un  caz medical extrem; 

- 80 de bătrâni asistaţi din centrul de îngrijire şi asistenţă socială Leorda - Botoşani; 

- 40 de elevi de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă  Botoşani. 

 

Proiectul s-a derulat pe întreg anul şcolar şi a cuprins următoarele activităţi: 

-   222 666    ooo ccc ttt ooo mmm bbb rrr iii eee    222 000 111 000 :::    Acţiunea umanitară “Cine nu are bătrâni să-i cumpere” – desfăşurată la 

Centrul de îngrijire şi asistenţă socială Leorda – Botoşani, în cadrul căreia elevii clasei a VIII-a A 

au dăruit bătrânilor pachete cu dulciuri, fructe, sucuri; 

- ddd eee ccc eee mmm bbb rrr iii eee       222 000 111 000 :::  Acţiunea umanitară “Şi nouă ne pasă” desfăşurată în pragul sărbătorii 

Naşterii Domnului a constat din pregătirea  a 20 de pachete cu alimente pentru masa de Crăciun 

destinate elevilor din şcoala noastră care au o situaţie financiară grea şi 1500 lei destinaţi elevilor 

sinistraţi de la Şcoala Nr. 2 Dorohoi. 

- iii aaa nnn uuu aaa rrr iii eee    222 000 111 111 :::  Acţiunea umanitară „Întinde mâna vieţii” – strângere de fonduri pentru o elevă 

diagnosticată cu cancer malign.(500 EURO şi 46 LEI) 

- 999    mmm aaa rrr ttt iii eee    222 000 111 111 : Acţiunea umanitară „Un mărţişor şi un zâmbet de la cei mici pentru bunici” - 

desfăşurată la Centrul de îngrijire şi asistenţă socială Leorda – Botoşani, elevii claselor III D şi IV B 

au susţinut un  frumos program artistic, apoi au împărţit bunicilor de suflet felicitări cu mărţişoare, 

pachete cu alimente, dulciuri, fructe şi sucuri;  

- 888    mmm aaa iii    222 000 111 111 :::    Acţiunea umanitară “Întinde mâna unei copilării fericite” a constat din 

organizarea unei frumoase expoziţii cu prăjituri de casă cu vânzare în cancelaria şcolii , toate 

fondurile colectate fiind donate copiilor din provincia Walicale - Republica Democratică Congo.  

- 222 000    mmm aaa iii    ---    111    iii uuu nnn iii eee    222 000 111 000 : Acţiunea umanitară „Copil ca mine eşti şi tu” –a constat din 

organizarea tombolei jucăriilor, iar cu banii rezultaţi din vânzarea jucăriilor s-au cumpărat dulciuri, 
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sucuri şi fructe, care au fost înmânate celor 40 de elevi de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

Botoşani. 

Ne-am propus ca proiectul să continue şi în anii următori. Ştiţi 

cu câtă bucurie iau parte beneficiarii la asemenea manifestări? 

Cu mare bucurie! Bătrânii din căminul Leorda  sunt singuri, iar 

asta este proble ma lor cea mai mare. Cu siguranţă că sunt 

îngrijiţi, li se dă mâncare, îmbrăcăminte, au asigurate anumite 

condiţii, dar problema lor cea mare este una care ţine de suflet: 

au nevoie să se simtă iubiţi, să simtă că le pasă cuiva de ei! 

Pentru cei care avem în fiecare moment în jur familii, prieteni, oameni dragi, aproape că nici nu 

putem înţelege de ce e important acest lucru. Ei însă, rar se bucură de afecţiune, aşa cum şi-ar dori. 

Şi noi încercăm să acoperim acest gol. Noi, voluntarii, am învăţat cum să aducem un zâmbet pe 

chipul lor . 

Aceeaşi bucurie am citit-o şi pe chipul copiilor de la Centrul pentru  educaţie incluzivă Botoşani sau 

de la Şcoala Nr. 2 Dorohoi. 

III mmm ppp aaa ccc ttt uuu lll    ppp rrr ooo iii eee ccc ttt uuu lll uuu iii    aaa sss uuu ppp rrr aaa    eee lll eee vvv iii lll ooo rrr ,,,    ccc aaa ddd rrr eee lll ooo rrr    ddd iii ddd aaa ccc ttt iii ccc eee    şşş iii    ccc ooo mmm uuu nnn iii ttt ăăă ţţţ iii iii :::       

- dezvoltarea  responsabilităţii elevilor  faţă de semenii lor  

- Combaterea marginalizării copiilor cu CES şi schimbarea mentalităţii şi atitudinii comunităţii faţă 

de aceştia; 

- înţelegerea necesităţii  misiunii de voluntariat în comunitatea locală; 

- a crescut numărul celor implicaţi în activităţi de voluntariat şi filantropice;. 

- număr sporit de părinţi care s-au implicat în activităţi filantropice; 

III mmm ppp aaa ccc ttt uuu lll    aaa sss uuu ppp rrr aaa    şşş ccc ooo lll iii iii :::    

- creşterea prestigiului şcolii de la an la an, ca urmare a atenţiei pe care o acordă problemelor 

comunităţii; 

- valorizarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică. 

Bucuria colegilor care au participat  la activităţile acestui proiecte a fost fără margini în faţa 

cadourilor pregătite pentru fiecare dintre beneficiari sau în cadrul serbărilor susţinute de ei pentru 

beneficiarii acestor proiecte. 

Toţi cei care am participat activ la aceste acţiuni de suflet, elevi, cadre didactice şi părinţi am  

învăţat de fiecare dată, încă o lecţie de umanitate, altruism şi cooperare. 

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

1.Vicovan, Pr. Ioan, Daţi-le voi să mănânce, Filantropia creştină – istorie şi spiritualitate, Editura 

mitropolitană TRINITAS, Iaşi, 2001 

2.Popescu  M. -. Implicarea comunităţii în procesul de educaţie ,. Ed.Corint,2000; 
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Spaţiile verzi de ieri şi de astăzi ale Timişoarei 

EElleevv::  GGAALLCCSSIIKK  AARRPPAADD,,  
pprrooff..  îînnddrruummăăttoorr::  VVaalleennttiinnaa  UURREECCHHIIAATTUU,,    
GGrruupp  ŞŞccoollaarr  IInndduussttrriiaall  ddee  TTrraannssppoorrttuurrii  AAuuttoo,,  TTiimmiişşooaarraa,,  jjuuddeeţţuull  TTiimmiişş  
 

             

Scopul spaţiilor verzi este de-a armoniza peisajele artificiale cu cele naturale, prin 

interpunerea vegetaţiei, în vederea realizării ambianţei favorabile desfăşurării multiplelor activităţi 

sociale, cât şi a sănătăţii populaţiei. 

             Potrivit Legii nr. 24 privind reglementarea spaţiilor verzi din zonele urbane, spaţiul verde 

semnifică: „zona verde în cadrul oraşelor şi municipiilor, definită ca o reţea mozaicată sau un sistem 

de ecosisteme seminatural, al cărei specific este determinat de vegetaţie (lemnoasă, arborescentă, 

arbustivă, floricolă şi erbacee)”.  

             După destinaţie spaţiile verzi se împart în: 

 spaţii verzi cu acces nelimitat: parcurile, plantaţiile de-a lungul căilor de circulaţie, păduri de 

recreere, etc; 

 spaţii verzi cu acces limitat, aparţinând unităţilor industriale, culturale şi de învăţământ în 

incinta cărora sunt amenajate; 
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 spaţii verzi cu destinaţie specială: plantaţii antiincendiare, cele de protecţie a apelor, a căilor 

de circulaţie, staţiuni experimentale, pepiniere, etc. Importanţa spaţiilor verzi este multiplă, şi se 

poate concretiza în 3 funcţii: 

1. fff uuu nnn ccc ţţţ iii aaa    sss aaa nnn iii ttt aaa rrr ăăă  – influenţează pozitiv starea generală a organismului; ajută la reducerea 

valorilor de temperatură în zilele călduroase de vară; micşorează viteza de deplasare a aerului 

(protecţie împotriva vântului); producerea oxigenului şi consumarea bioxidului de carbon; 

îmbunătăţirea evidentă a compoziţiei aerului, ceea ce duce la menţinerea vieţii în stare optimă; 

2. fff uuu nnn ccc ţţţ iii aaa    rrr eee ccc rrr eee aaa ttt iii vvv ăăă  – influenţează pozitiv starea de sănătate fizică şi psihică a oamenilor; crează 

cadrul adecvat practicării sportului, turismului şi a altor îndeletniciri recreative;  

3. fff uuu nnn ccc ţţţ iii aaa    ddd eee ccc ooo rrr aaa ttt iii vvv ăăă  – spaţiile verzi imprimă acestuia o deosebită valoare decorativă, apreciată 

prin satisfacţia ce o realizează omul faţă de vegetaţie; dă impresia unui lucru bine organizat şi 

aerisit.  

            Cu toate că Timişoara se caracterizează printr-o diversitate redusă a condiţiilor fizico-

geografice, iar climatul edificat pe un fond temperat continental cu influenţe submediteraneene 

manifestă un număr restrâns de microclimate locale, intervenţiile antropice s-au soldat cu evidente 

implicaţii în dispunerea solurilor şi a vegetaţiei. 

            Intervenţia omului asupra învelişului vegetal s-a manifestat încă de la începuturile activităţii 

sale economice, astfel că starea actuală a solurilor şi a vegetaţiei este o rezultantă a interacţiunii 

dintre factorii naturali şi cei antropici. 

            Din punct de vedere fitogeografic, Timişoara aparţine provinciei geobotanice central - 

europene, puternic influenţată de vecinătatea provinciei geobotanice sud – europene. 

            Astfel, elementele floristice naturale au obârşii geografice diferite: europene, euroasiatice, 

boreale, balcanice, mediteraneene, ilirice, la care pot fi adăugate o serie de plante endemice. 

            În acest sens, cercetările floristice referitoare la Timişoara  au fost publicate de către Fr. 

Griselini (1779) care, aflat între 1774 – 

1777 în Banatul Timişoarei a ţinut să 

informeze în cele XXI de scrisori despre 

numeroasele aspecte care i-au reţinut 

atenţia în această străveche provincie 

românească. În cea de-a XII-a scrisoare, 

Fr. Griselini face o descriere amănunţită a 

cadrului natural, a reliefului, a izvoarelor şi 

râurilor care-l străbat, a naturii solului şi a 

vegetaţiei etc. 

În prezent, preocupările 

specialiştilor şi ale autorităţilor locale se 

înscriu în contextul internaţional pentru 

“dezvoltare durabilă a aşezărilor urbane”, iniţiativa Primăriei Municipiului Timişoara pentru a 

realiza conceptul strategic de dezvoltare economico-socială, având drept obiectiv general aplicarea 

măsurilor de reabilitare, conservare şi protecţie a mediului, prin realizarea unui program de măsuri 

şi obiective în domeniul spaţiilor verzi şi a unui management corespunzător factorilor de mediu 

biotici şi abiotici. 
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Plantaţiile de arbori şi arbuşti în Timişoara au apărut ca o necesitate. Există etape istorice 

privind apariţia şi evoluţia plantaţiilor de arbori şi arbuşti în Timişoara. 

- Etapa iniţială: primele zone cu arbori plantaţi în Timişoara au apărut odată cu primele 

stabilimente importante ale oraşului ca o reacţie de a crea zone de minim confort şi perdele – filtru 

pentru mirosul neplăcut al mlaştinilor din apropiere. 

 Reputaţia Timişoarei de oraş al parcurilor şi grădinilor îşi are explicaţia în vechea 

obişnuinţă a locuitorilor urbei de a planta arbori, arbuşti şi flori într-o regiune dominată de mlaştini 

întinse, de suprafeţe mari, acoperite periodic de apele revărsate din Bega şi Timiş. Microclimatul 

creat astfel era singurul mod de a avea un aer purificat şi de a îmbunătăţi condiţiile generale de 

viaţă. 

 - Etapa de sistematizare/canalizare/reconstrucţie a oraşului după înlăturarea ocupaţiei 

turceşti a prevăzut primele parcuri în jurul reşedinţelor oficialităţilor, primele aliniamente stradale 

cu arbori, din considerente estetice, precum şi păduri în jurul oraşului.  

 Imediat după recucerirea oraşului, inginerii militari austrieci trasează spaţii largi pentru 

parcuri. În secolul XVIII, planurile oraşului conţin zone cu plantaţii forestiere, toate reşedinţele 

importante din oraş fiind împrejmuite cu parcuri, grădini şi plantaţii de arbori. 

-Etapa de dezvoltare industrială antebelică – pădurile urbane ca filtre şi perdele de protecţie 

            Guvernatorul provinciei Banatului şi al Voivodinei, contele Coronini, în 1850 plantează  

arbori pe o suprafaţă de 4 ha (se menţine şi azi: Parcul Coronini (Poporului). Ulterior demarează o 

serie de acţiuni concretizate prin 

apariţia de noi parcuri amenajate în 

special de-a lungul canalului Bega. 

Cel mai important este Parcul Scudier 

(Central), amenajat între 1870 – 1880 

în stil englezesc. Începând cu 1902, în 

cadrul municipalităţii ia naştere 

Serviciul Horticulturii, care lucrează 

profesionist la întreţinerea şi 

amenajarea parcurilor oraşului, odată 

cu dezvoltarea edilitară a oraşului. În 

această perioadă, se amenajează foarte 

multe spaţii în stil peisagist, cu mult gazon şi flori. 

 -Etapa de dezvoltare interbelică– se extind suprafeţele de zone verzi odată cu înflorirea 

generală a oraşului. Etapa se caracterizează prin: amenajarea din considerente estetice a unei serii 

de parcuri, oraşul avea cea mai mare suprafaţă de zone verzi amenajate – 200 ha (dublu faţă de cea 

actuală), Timişoara este considerat unul din cele mai curate şi salubrizate oraşe din centrul şi sud – 

estul Europei. 

În perioada interbelică, se intensifică acţiunea de plantare a arborilor în aliniamente sau în 

anumite spaţii destinate în special pentru aceasta. Se produceau anual pentru nevoile oraşului în 

pepinierele proprii: peste 70.000 puieţi talie mare din specii de arbori, peste 80.000 puieţi din specii 

de arbuşti şi peste 1.000.000 de flori diverse. Până în 1943, primăria Timişoara, prin serviciul de 

specialitate a înfiinţat şi reamenajat peste 200 ha de spaţii verzi, în special plantaţii de arbori. 
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- Etapa de după al II –lea război mondial: suprafaţa de zone verzi se reduce în detrimentul 

noilor construcţii, şi suferă din lipsa de fonduri pentru întreţinere, se reamenajează peisagistic o 

serie de zone verzi existente (mai ales după 1960 ). 

În ultimele decenii, după al II-lea război mondial, dezvoltarea edilitară a oraşului nu a 

prevăzut şi extinderea parcurilor, aliniamentelor şi a plantaţilor cu arbori la aceeaşi scară ca şi până 

atunci. 

Etapa de după 1990 – etapa de tranziţie şi de dezvoltare haotică a oraşului. Dispar zone verzi 

din spaţiile publice (dublarea numărului de autoturisme duce la apariţia de parcări şi garaje pe spaţii 

verzi) şi apar incipient noi zone verzi amenajate, în special spaţii private.   

Primul parc destinat plimbărilor şi distracţiei populaţiei înstărite a fost deschis la Timişoara 

în 1850. O dată cu dezvoltarea urbanistică a Timişoarei activitatea horticolă se extinde, cu precădere 

de la mijlocul secolului al XIX-lea, când pe harta oraşului apar: Parcul Coronini Cromberg (1850), 

Parcul Scudier (1870), Parcul Elisabeta (1898). Pe malurile canalului Bega, între cartierele Fabric şi 

Iosefin, se vor înlănţui parcurile pe care le cunoaştem sub numele de Parcul Ilsa, Parcul Copiilor 

„Ion Creangă”, Parcul Rozelor, Parcul Justiţiei, Parcul Catedralei, Parcul Alpinet. Crearea 

Serviciului de horticultură în 1902 marchează începutul afirmării unei arhitecturi peisagistice 

sistematice, profesioniste.   

În 1919, Timişoara beneficia de 262.000 mp de plantaţii publice, de 22.189 de arbori 

plantaţi de-a lungul reţelei stradale, precum şi de trei sere, între care una de palmieri. Zece ani mai 

târziu (1929), pe un teren al Primăriei din Calea Girocului a luat fiinţă prima pepinieră horticolă a 

oraşului, care, împreună cu pepiniera forestieră a Serviciului Silvic au asigurat materialul floricol şi 

dendrologic necesar dezvoltării spaţiilor verzi. În 1939, suprafaţa parcurilor din Timişoara totaliza 

41,2 hectare. Din materialul săditor produs în pepiniera forestieră (puieţi de stejar, arţar, ulm, nuc 

american, paltin, tei etc.), în anii 1937-1938 s-a născut Pădurea Renaşterii Naţionale, care se vede 

de-o parte şi de alta a drumului naţional Timişoara-Lugoj. Este vorba de Pădurea Verde, care 

urmează să fie reamenajată ca pădure-parc în viitorul apropiat. 

Renumele Timişoarei de „oraş-grădină“, al parcurilor şi florilor, are acoperire în gustul 

pentru fru mos şi simţul gospodăresc al locuitorilor săi. O dovedeşte faptul că o dată cu înălţarea 

caselor, în jurul acestora localnicii au plantat arbori şi arbuşti decorativi, flori. Călătorind la 

Timişoara (1660), Evliya Celebi aminteşte în memorialul său de grădinile din marginea Cetăţii; 

vara, însuşi paşa îşi muta reşedinţa în afara oraşului, la Mehala, într-o locuinţă înconjurată de 

grădini cu ecouri orientale. Încă din secolul al XVIII-lea, planurile oraşului marcau geometria unor 

grădini, inclusiv în  Cetate. 

Evoluţia urbană, mai ales în a doua jumătate a secolului al XX-lea, s-a manifestatprin 

construcţia unor ansambluri de locuinţe, în care s-au adunat blocuri de beton fără suflet, fără istorie 

şi lipsite de frumuseţe. Aceste imagini se regăsesc, poate cu şi mai multă pregnanţă, şi în România, 

exemplul Timişoarei fiind edificator. 

Dezvoltarea rapidă, spectaculoasă chiar, a unor ramuri industriale (construcţii de maşini, 

chimie, industrie uşoară etc.) în intervalul 1960-1980 a determinat dublarea populaţiei oraşului, 

aparând marile cartiere: Circumvalaţiunii, Tipografilor, Şagului, Aradului, Bucovina, Mircea cel 

Bătrân, Ion Ionescu de la Brad. Crearea de noi cartiere nu a fost însoţită de o extindere adecvată a 
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spaţiilor verzi, amenajările cu caracter de parc fiind puţine: Parcul Stadion, Grădina Botanică, 

Parcul Lidia, Continental. 

În ultima perioadă s-au amenajat spaţiile verzi în unele intersecţii, s-au reabilitat unele artere 

de circulaţie ca Bv. Revoluţiei, 16 Decembrie, Bv. Ferdinand, s-au amenajat scuarul din Piaţa 700, 

la spitalul de Oftalmologie, Piaţa Victoriei. 

În piaţa Victoriei s-au reamenajat alveolele la cei 75 arbori din aliniament cu gazon natural 

rulat şi cu scoarţă decorativă. 

 În faţa Catedralei şi la Oftalmologie s-au reamenajat rabate cu conifere de talie mică, 

arbuşti diferiţi şi plante perene după o nouă tehnologie cu scoarţă decorativă şi folie împotriva 

îmburuienării realizându-se astfel noi lucrări peisagistice de o valoare decorativă deosebită.  

Lucrările vor continua pe str. Braşov, C. Brediceanu, Bogdăneştilor, Gh. Dima, Piaţa Regina Maria. 

Spaţiile verzi „nu pot restabili condiţiile naturale în oraş“, dar, prin funcţiile lor ecologice, 

sanitar-igienice şi recreativ-estetice reprezintă aliatul nostru în lupta cotidiană împotriva 

agresiunilor vieţii moderne, determinând în bună măsură gradul de civilizaţie şi confort urban; ele 

dau expresivitate artistică peisajelor arhitecturale, calitate şi pitoresc. 

Spaţiile verzi au un rol important în regularizarea temperaturii şi umidităţii aerului din oraşe, 

în diminuarea cu cel puţin 26% a zgomotului urban. Pe lângă acestea, mai trebuie să ţinem cont şi 

de normele europene privind necesarul de spaţiu verde în mediul urban. În această normă se 

prevede o suprafaţă de spaţiu verde de 20 mp/cap de locuitor ce trebuie realizată până în anul 2010 

şi ajungând până la 26 mp/cap de locuitor în anul 2013. 

Denumite „plămâni ai oraşelor“, spaţiile verzi echilibrează temperatura şi intensitatea 

luminii ambientale, acţionează ca un ecran absorbant al zgomotului, purifică aerul. Un hectar de 

vegetaţie/pădure furnizează într-o zi 220 kg de oxigen, consumând, în schimb, 280 kg de dioxid de 

carbon şi captează cel puţin 50% din praful atmosferic. 

Conceptul peisagistic întregeşte Planul Urbanistic General al Timişoarei, fiind propuse 

măsuri de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului, prin reabilitarea parcurilor şi scuarurilor 

existente, precum şi amenajarea unor noi spaţii verzi, ţinând seama de stilul arhitectonic al marilor 

cartiere de blocuri şi de specificul cartierelor de locuinţe individuale. O împlinire a acestor 

preocupări de interes ecologic o constituie perdeaua de protecţie din nord-vestul oraşului pe care s-

au plantat până acum 30 hectare cu stejar, ulm, arţar, tei etc. Proiectul cel mai ambiţios rămâne, 

însă, amenajarea pădurii-parc de la Pădurea Verde, la început pe 50,8 hectare. 

După cum spunea conf. univ. dr. Zeno Oarcea, „În cel mult două-trei decenii întreaga 

Pădure Verde (724 hectare) se va afla în intravilanul municipiului. Această oază va fi marea noastră 

şansă, spaţiile verzi ale Timişoarei egalând atunci, ca suprafaţă pe locuitor, pe cea de care 

beneficiază locuitorii Parisului“. 

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

1 Ştefan Pascu şi colab. (1969), Timişoara pagini din trecut şi de azi, I.P.B.T. 

2 Monitorul Primăriei Timişoara 

3 Ziarul Renaşterea Bănăţeană 
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Poluarea aerului                                                                        

  AAuuttoorr::  UUnngguurreeaannuu  ŞŞeerrbbaann  
ÎÎnnddrruummăăttoorr::  PPrrooff..    SSîîrrbbuu--IIaaccoobb  CCoorrnneelliiuu  
ŞŞccooaallaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII  nnrr..  1122  BBoottooşşaannii    

                                                                                                                                                                                          

 

IIInnn ttt rrr ooo ddduuuccceeerrr eee       

Pământul sau Terra este planeta pe care o putem considera casa noastră din momentul 

apariţiei speciei umane în cadrul familiei Hominidae. Aşa cum ştim orice organism viu are nevoie 

de oxigenul din aer pentru a respira. Pământul  este înconjurat de un strat de gaze, numit atmosferă. 

Acesta este aerul pe care-l inspirăm şi care ne apără de efectul dăunător al razelor solare. 

Atmosfera se menţine datorită gravitaţiei, astfel încât nu se poate dispersa in spaţiul cosmic. 

Această „manta de gaze”, groasă de circa 500 de km ne poate proteja şi de „ploaia” de meteoriţi 

care există în spaţiu. 

In fiecare zi milioane de oameni strabat atmosfera cu diferite aparate de zbor, de la baloane la 

avioanele supersonice. Cosmonauţii trec prin atmosferă cand se îndreaptă spre cosmos. 

CCC eee    eee sss ttt eee    aaa ttt mmm ooo sss fff eee rrr aaa ???    

            Este formată dintr-un amestec de cca. 10 gaze diferite, în mare parte din azot (78%) şi 

oxigen (21%). Oxigenul este indispensabil respiraţiei vegetale şi animale, fenomenul de oxidare 

reprezenta principala sursa de energie în procesele vitale.  

            Bioxidul de carbon din aer intervine in asimilaţia clorofiliană, iar azotul atmosferic 

reprezintă una din verigile circuitului azotului in natură. Acel 1%  rămas este format din alte gaze 

cum ar fi argon, dioxid de carbon, heliu şi neon. Toate acestea sunt gaze neutre, adică nu intră în 

reacţie cu alte substanţe. Mai există urme de dioxid de sulf, amoniac, monoxid de carbon şi ozon 

(O3), precum şi vapori de apă. Atmosfera conţine şi poluanţi, cum ar fi unele gaze nocive, fum, praf 

şi cenuşă vulcanică. 

AAA ttt mmm ooo sss fff eee rrr aaa    iii nnn    ppp eee rrr iii ccc ooo lll !!!    

Echilibrul natural al gazelor atmosferice care s-a menţinut timp de milioane de ani, este 

ameninţat continuu de activitatea omului.  

În ultimii 200 de ani procesul de industrializare globală a dereglat raportul de gaze necesar 

pentru echilibrul atmosferic. Arderea carbunelui şi a gazului metan a dus la degajarea unor cantităţi 

enorme de dioxid de carbon şi alte gaze, iar dezvoltatrea agriculturii a determinat acumularea unor 

cantităţi mari de metan şi oxizi de azot în atmosferă. 
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În fiecare an peste 1 miliard de tone de astfel de materiale intră în compoziţia atmosferei prin 

aceste procese. Poluanţii au tendinţa de a se găsi 

numai în anumite zone. 

            Mai mult de 80% din dioxidul de sulf, 50% din 

oxidul de azot, şi intre 30 şi 40% din materia poluantă 

emanată în atmosferă de către SUA, sunt produse de 

combustibili fosili, centrale electrice, boilere 

industriale şi furnale reziduale; 80% din monoxidul de 

carbon şi 40% din oxidul de azot şi hidrocarburi 

rezultă din arderea gazului şi a combustibililor diesel.  

Înaltele coşuri de fum pe care le folosesc 

industriile şi filtrele lor nu îndepărtează substanţele poluante doar prin propulsarea lor în straturile 

înalte ale atmosferei, aşa că se consideră posibilitatea să se reducă concentraţia agenţilor poluanţ i în 

arealul respectiv, în locul unde se produc. Poluanţii pot fi însă transportaţi la mari distanţe de locul 

originar al emisiei, şi pot produce efecte adverse în alte areale. Emisiile de sulf şi de azot din 

America centrală şi de est, cauzează ploi acide în statul New York, New England şi în estul 

Canadei.  

Efecte similare au fost semnalate şi în Europa. Emisiile de dioxid de sulf şi reacţiile de 

formare ale acidului sulfuric pot fi de asemenea responsabile pentru atacul asupra stâncilor şi a 

rocilor la mari distanţe de sursa de poluare.  

                                 EEE fff eee ccc ttt eee lll eee    ppp ooo lll uuu ăăă rrr iii iii    aaa eee rrr uuu lll uuu iii    

                                 SSS mmm ooo ggg uuu lll    

           Reprezintă un amestec de ceaţă şi particule de 

fum formate când umiditatea este crescută, iar aerul este atât 

de calm încât fumul şi emanaţiile se acumulează lângă 

sursele lor.    

           Smogul reduce vizibilitatea naturală şi adesea 

irită ochii şi căile respiratorii, iar din cercetări recente 

rezultă că este cauza a mii de decese anual. În aşezările 

urbane cu densitate crescută, rata mortalităţii poate să 

crească în mod considerabil în timpul perioadelor prelungite 

de expunere la smog, mai ales când procesul de inversie termică realizează un plafon de smog 

deasupra oraşului.   

          Smogul fotochimic este o ceaţă toxică produsă prin reacţia chimică între emisiile 

poluante şi radiaţiile solare. Cel mai întâlnit produs al acestei reacţii este ozonul. În timpul orelor de 

vârf în zonele urbane concentraţia atmosferică de oxizi de azot şi hidrocarburi creşte rapid pe 

măsură ce aceste substanţe sunt emise de automobile sau de alte vehicule. În acelaşi timp cantitatea 

de dioxid de azot din atmosferă scade datorită faptului că lumina solară cauzează descompunerea 

acestuia în oxid de azot şi atomi de oxigen. Atomii de oxigen combinaţi cu oxigenul molecular 

formează ozonul. Pe măsură ce se apropie mijlocul zilei, concentraţia de ozon devine maximă, 

cuplat cu un minimum de oxid de azot. Această combinaţie produce un nor toxic de culoare gălbuie 
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cunoscut drept smog fotochimic. Smogul apare adesea în zonele oraşelor de coastă şi este o 

adevărată problemă a poluării în mari oraşe precum Atena, Los Angeles, Tokyo. 

PPP lll ooo aaa iii aaa    aaa ccc iii ddd ăăă    

           Este un tip de poluare atmosferică, formată când oxizii de sulf şi cei de azot se combină 

cu vaporii de apă din atmosferă, rezultând acizi sulfurici si acizi azotici, care pot fi transportaţi la 

distanţe mari de locul formării, şi care pot precipita sub forma de ploaie. Ploaia acidă este în prezent 

un important subiect de controversă datorită acţiunii sale pe areale largi şi posibilităţii de a se 

răspândi şi în alte zone decât cele iniţiale formării. Dintre efectele sale dăunătoare putem  enumera: 

erodarea structurilor, distrugerea culturilor agricole şi a plantaţiilor forestiere, ameninţarea speciilor 

de animale terestre dar şi acvatice, deoarece puţine specii pot rezista unor astfel de condiţii, deci in 

general distrugerea ecosistemelor. 

            Studii publicate in 1996 sugerează faptul ca pădurile şi solul forestier sunt cu mult mai 

afectate de ploaia acidă decât se credea prin anii ’80, şi redresarea efectelor este foarte lentă. În 

lumina acestor informaţii, mulţi cercetători cred că amendamentele din 1990 în vederea reducerii 

poluării şi a purificării aerului, nu vor fi suficiente pentru a proteja lacurile şi solurile forestiere de 

viitoarele ploi acide.  

                                    DDD iii sss ppp aaa rrr iii ţţţ iii aaa    sss ttt rrr aaa ttt uuu lll uuu iii    ddd eee    ooo zzz ooo nnn    

            Stratul de ozon este o regiune a atmosferei cuprinsă între 19 şi 48 km altitudine.                        

            Ozonul se formează prin acţiunea razelor solare asupra oxigenului. Aceasta acţiune are 

loc de câteva milioane de ani, dar compuşii naturali de 

azot din atmosfera se pare ca au menţinut 

concentraţia de ozon la un nivel stabil. Concentraţii 

ridicate la nivelul solului sunt periculoase si pot 

provoca boli pulmonare. Cu toate acestea însă, 

datorită faptului că stratul de ozon din atmosferă 

protejează viaţa pe Terra de radiaţiile solare, acesta 

este de o importanţă majoră. De aceea, oamenii de 

ştiinţă au fost îngrijoraţi când au descoperit în anii 

’70 că produsele chimice numite cloro-fluoro-carburi 

folosite îndelung ca refrigerenţi si in spray-urile cu 

aerosoli sunt o posibilă ameninţare a stratului de 

ozon. Eliberate in atmosfera, aceste chimicale se 

ridică şi sunt descompuse de lumina solară, clorul 

reacţionând şi distrugând moleculele de ozon. Din aceasta cauză folosirea acestor compuşi chimici a 

fost interzisă in Statele Unite şi nu numai.  

Distrugerea stratului de ozon ar putea cauza creşterea numărului de cancere de piele si a 

cataractelor, distrugerea de anumite culturi, a planctonului şi creşterea cantităţii de dioxid de carbon 

datorită scăderii vegetaţiei. Începând din anii ’70 cercetătorii ştiinţifici care lucrau în Antarctica au 

detectat o pierdere periodica a stratului de ozon din atmosfera. Studiile ulterioare realizate cu  

sateliţi meteorologici indică faptul ca procentul total de ozon de deasupra zonei Antarctice este in 

declin. Zborurile pe deasupra regiunilor Arctice au descoperit o problemă asemănătoare. 
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EEE fff eee ccc ttt uuu lll    ddd eee    sss eee rrrăăă       

            Reprezintă încălzirea atmosferei Pământului din cauza ca anumite gaze, ca dioxidul de 

carbon si monoxidul de azot împiedică răcirea porţiunii de pe Pământ unde este noapte. 

            Agenţii poluanţi din atmosferă (vaporii de apa, dioxidul de carbon, metanul, dioxidul 

de azot si unele tipuri de cloro-fluoro-carburi) împiedică disiparea căldurii produse la nivelul solului 

în spaţiu. Căldura este radiată din nou spre suprafaţa Pământului care este încălzită suplimentar. În 

condiţii naturale vaporii de apă sunt cei mai eficienţi în producerea efectului seră. Ca şi în cazul 

distrugerii stratului de ozon şi efectul de seră  este un bun exemplu legat de modul în care 

activitatea umană poate degrada mediul la scară planetară. 

            Efectul de seră poate fi stopat prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi prin 

reîmpăduriri, plantele absorbind dioxidul de carbon şi transformându-l prin procesul de fotosinteză 

în biomasă. 

                                    CCC ooo nnn ccc lll uuu zzz iii iii    

            Trebuie să înţelegem până nu este prea târziu că mediul poate fi adaptat şi organizat 

pentru a răspunde nevoilor indivizilor, ceea ce presupune preluarea chibzuită din natură a unor 

resurse şi prelucrarea lor pentru a deservi populaţia. Aceasta dependenţă cunoaşte un mare grad de 

reciprocitate, datorită faptului ca nevoile umane se adaptează într-o măsură mai 

mare sau mai mică mediului. Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a mediului, protejarea lui - ca 

necesitate supravieţuirii si progresului - reprezintă o problema de interes major si certa actualitate 

pentru evoluţia sociala. În acest sens, se impune păstrarea calităţii mediului, diminuarea efectelor 

negative ale activităţii umane cu implicaţii asupra acestuia. 

             Presiunea activităţii omului asupra mediului natural creşte foarte rapid. De asemenea, 

se accelerează dezvoltarea industriala, schimburile, circulaţia mărfurilor, spaţiul ocupat, parcurs si 

utilizat pentru activităţile umane este din ce în ce mai vast. Această evoluţie îşi pune amprenta în 

mod nefavorabil asupra mediului şi a componentelor sale. 

            Protecţia mediului este o problemă majoră a ultimului deceniu dezbătută la nivel 

mondial, fapt ce a dat naştere numeroaselor dispute între ţările dezvoltate şi cele în curs de 

dezvoltare. Acest lucru a impus înfiinţarea unor organizaţii internaţionale ce au ca principale 

obiective adoptarea unor soluţii de diminuare a poluării şi creşterea nivelului calităţii mediului în 

ansamblu. Din aceste considerente TREBUIE să avem grijă de zestrea naturală care o lăsăm 

moştenire urmaşilor noştri pe „planeta albastră”. Este de datoria noastră să păstrăm atmosfera Terrei 

cât mai curată, să eliminăm tot ce-i dăunează, şi aşa cum orice om îşi doreşte un cămin cât mai 

primitor, aşa să ne dorim să fie şi planeta Pământ! 

             

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

1. Colecţia revistei „Ştiinţă şi tehnică”, 2007. 
2. Colecţia revistei „Terra Magazin”, 2008.  

 



~ 76 ~ 
 

Vreau să trăiesc într-un oraş curat 

EElleevvăă::  IIlliiee  AAlleexxaannddrraa,,  ccllss..  aa  VVIIII  aa    
ŞŞccooaallaa  GGeenneerraallăă  NNrr..  22,,  BBrraaşşoovv  
CCoooorrddoonnaattoorr::  pprrooff..  AAvvăăddaanneeii  DDuummiittrruu  

 

 

Oamenii au inventat o zi a ta bunule Pământ... 

22 aprilie... şi-n fiecare an, cu mic cu mare ne gândim 

la tine şi-ţi spunem La mulţi ani! De  fapt ziua ta 

durează 365 de zile deoarece eşti casa noastră mare în 

care uneori îţi plâng apele, pădurile, păsările, florile şi 

pari bolnav şi prea des eşti lăsat să rabzi singur... oare 

până unde?...oare până când?...  

 În data de 22 martie s-a săbătorit Ziua 

Mondială a Apei, tema fiind ,,Apă pentru oraşe: 

Răspunsuri la Provocările Urbane”  Pentru marcarea 

acestui eveniment, împreună cu colegii mei am 

participat la acţiunea de ecologizare a râului Timiş. Echipaţi  de muncă, am adunat sute de pet-uri 

şi deşeuri de hârtie, plastic, metalice, de pe malurile Timişului, zonă turistică frecventată de 

braşoveni mai ales la sfârşit de săptămână. 

 Râurile de munte sunt ape reci, puţin adînci şi limpezi. Timişul străjuieşte drumul dintre 

munţi ca o poartă de intrare în Braşov. De pe malurile lui poţi ajunge în celebrul canion Şapte 

Scări. Priveam spre apă şi nu-mi venea să cred ochilor câtă mizerie era pe maluri şi chiar în apă. 

Ultima dată am fost cu părinţii astă vară şi am urcat în Piatra Mare. Contrastul dintre verdele 

brazilor şi limpezimea apei mi-a rămas în minte ca un tablou dintr-un tărâm de poveste. Acum am 

văzut că s-a construit mult până aproape de maluri. Sticle, doze de bere, lemne, cărămizi, deşeuri 

textile, de hârtie, sârmă, cartoane, borcane, plastic, roţi de maşină, cauciucuri, toate au transformat 

râul într-un imens container de gunoaie. Broscuţele, peştişorii, vor găsi casa lor mai murdară, mai 

urâtă, mai nesănătoasă. 

Aş fi vrut pe moment să strig atât de tare şi munţii să-mi ducă strigarea ca un ecou : vreţi să 

omorâţi viaţa din apă?....chiar nu vă pasă ?.....cum de puteţi fi atât de cruzi, de nepăsători? 

M-am apucat cu colegii mei să adunăm mizeria 

adulţilor, în saci care se umpleau atât de repede. Am 

adunat de pe maluri într-o zi friguroasă dar, multe gunoaie 

au rămas în apa rece.Oare cine le va curăţa? Cum pot 

crede oamenii că biata apa va putea căra la vale nepăsarea 

şi lipsa de respect faţă  de natură, egoismul ca alţii să nu se 

poată bucura de tot ce natura a creat cu dărnicie în jurul 

nostru. Nu e corect ca unii mai mari să strice şi alţii mai 

mici să adune în urma lor. Ar trebui să existe nişte amenzi 

foarte mari pentru cei ce care consideră natura groapa lor de gunoi. 
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 Am constat cu tristeţe că adulţii sunt cei care nu se gândesc la natură ca la un bun de care 

trebuie să ne bucurăm şi noi şi generaţiile de copii care vin din  urmă. Ajutaţi  de cei de la Apele 

Române, am învăţat că PETştele este un animal nefolositor cu formă hidrodinamică şi corpul turnat 

din plastic. Deşi pluteste în special în apele dulci, a început să facă valuri şi în cele sărate. Spre 

deosebire de speciile comune de peşti, PETştele nu are inamici naturali, reuşind astfel să populeze 

în timp record cei 7140 de km pătraţi de ape româneşti. Dacă vezi un PETşte, pescuieşte-l. Se 

prinde uşor cu mâna iar apoi se aruncă repede la gunoi. Aşa am şi făcut. Am umplut sacii cu 

deşeurile adunate şi am făcut un legământ: noi, elevii din clasa a VII a, nu vom polua niciodată 

natura şi o vom păstra curată ca propria noastră casă. 

Tu, dragul meu Pământ ne eşti leagăn şi ne eşti casă. Mi-au venit în minte versurile poetului 

Mihai Beniuc care le rostesc în gând ca o rugăciune înălţată spre cer. „Mă rog la floarea de cireş, 

mă rog la frunza de măceş, mă rog la spicul grâului, mă rog la toate câte sunt să fie bine pe 

Pământ.” 

M-am întors acasă tristă dar am făcut poze şi 

vreau să scriem un articol la ziarul nostru ca un semnal 

de alarmă. Pe drum, mi-am reamintit cu gândul la 

Timişul poluat de nepăsarea oamenilor, rândurile scrise 

de Ion Creangă despre  apa copilăriei lui: „dragu-mi 

era satul nostru cu Ozana cea frumos curgătoare şi 

limpede ca cristalul…aş dori ca Timişul să fie la fel ca 

Ozana Lui Creangă…. 

O nouă primăvară sparge zorile albe de până acum, un nou zbucium de viaţă sălbatică 

pune stăpânire pe flori, pe ramuri şi pe toate vietăţile acestui pământ. În această primăvară 

încântătoare, îmi îndrept gândurile spre tine, dragă Terra, mulţumindu-ţi pentru minunea 

reanaşterii naturii.  

În cinstea ta copacii îşi pregătesc coroana de sărbătoare, îmbrăcând haina verde asortată 

cu flori proaspete şi înmiresmate. Tot în cinstea ta soarele crud îşi trimite prima rază a acestei 

primăveri pentru a mângâia gingaşii clopoţei vestitori ai acestui anotimp, apoi îşi revarsă pe 

pământ potopul de raze aurii. Boarea caldă a primăverii, cu miros de pământ umed, pluteşte 

peste tot în jurul nostru. 

Sosesc şi păsările călătoare, cele care pot povesti despre neamuri nenumărate, din 

diferitele continente. Ele sunt cele care duc vestea sosirii primăverii şi aduc din toate colţurile 

lumii mesajele şi urările de bine pentru tine, Pământule!!! 

Ştiu că suntem fiinţe minunate, pe o planetă minunată, dar parcă am uitat de tine... Uneori 

parcă te aud spunând: „Sunt foarte bolnav. Mă ameninţă din ce în ce mai multe pericole. Îmi mor 

plantele şi animalele, mulţi oameni suferă de diferite boli, mi se risipesc bogăţiile. Stratul de aer 

care mă apară de razele fierbinţi ale soarelui se subţiază. Mă acoperă praful şi gunoaiele. Este 

atâta murdărie în jur!” 

Vrem să ne fie bine, nouă oamenilor, dar de ce cu preţul stricăciunilor pe care tu le 

resimţi? Ţi-am întinat apele cu tot ce nouă nu ne mai e de folos. Ţi-am tulburat aerul curat şi 

sănătos. Am luat tot ce ne-ai dat, ca nişte copii bucuroşi în faţa rafturilor cu jucării. Apoi am uitat 
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că aşa cum le-am primit, ar trebui să le şi păstrăm. Căci nimic din ceea ce ne încojoară în natură 

nu le-ai lăsat la voia întâmplării. Iar noi, dornici să trăim mai bine am crezut că o vom putea face 

rănindu-te... O pădure doborâtă plânge ca şi noi. În urma ei noi nu punem nimic în loc?! Apele 

murdărite de noi îşi plâng durerea în susurul undelor, iar noi nu auzim?!  

Să ştii că eu şi mulţi prieteni de-ai mei nu mai vrem să te doară nimic. Nici apa, nici 

aerul, nici frunzele, nici zborul pierdut al fluturilor ce-au dispărut din cauza noastră... Primăvara 

aceasta vreau să fie primăvara schimbării noastre. Să te reîntâlneşti cu miresmele naturale şi 

neatinse de chimicalele noastre, cu lumina sănătoasă a soarelui, cu gustul de neuitat al apei de 

izvor... Copilul de azi poate schimba afirmaţia lui J.J. Rousseau: „Totul a ieşit din mâinile naturii 

pentru a degenera în mâinile omului” în „Mâinile oamenilor pot opri degenerarea”. 

Nu e uşor deloc să reparăm greşelile ultimului secol de modernitate. Nici să renunţăm la 

obişnuinţele de zi cu zi care te otrăvesc, crezând că, orice am face, nouă nu ni se întâmplă nimic 

rău, ci doar ţie. Dar a venit momentul să ne trezim din toate aceste amăgiri şi să înţelegem că 

dacă vrem să ne fie bine, mai întâi ţie trebuie să îţi fie bine. Şi pentru că aştepţi din partea noastră 

chibzuinţă şi echilibru, vom încerca, eu şi prietenii mei, să-ţi oferim în semn de recunoştinţă un 

mediu sănătos. Cu promisiunea că...te vom păstra, dragul nostru Pământ, curat şi frum os în 

fiecare zi!! 

Aşa se face că într-o zi frumoasă de toamnă am participat alături de colegi de-ai mei din 

şcoală, la activitatea prilejuită de Ziua Plantării Copacilor. Ştiam deja despre această zi, pentru că 

domnul profesor de biologie ne-a prezentat  Proiectul Interntional  “ENO – Mediul Înconjurător 

online.”  

Deşi am participat la multe alte activităţi cu 

caracter ecologic, Ziua Plantării Copacilor mi s-a părut 

cea mai interesantă şi emoţionantă, gândindu-mă că 

împreuna cu noi sunt mii de alţi elevi din peste 5000 de 

şcoli din 150 de ţări care la ora locală 12 încep să 

planteze puieţi care în ani vor deveni arbori frumoşi şi 

vitali pentru sănătatea naturii şi a noastră. Am simţit că 

suntem aproape, om lângă om, chiar dacă ne despart 

distanţe foarte mari: din Tonga,  Oceania, până în 

America de Nord şi cea de Sud pe măsură ce Pământul se 

învârte în jurul Soarelui, utima zona fiind cea care include Insulele Samoa.Şcoala noastră, prin cei 

45 de elevi, a făcut parte din acest proiect. Am plantat copaci, am aflat mai multe lucruri despre 

mediu, despre importanţa copacilor şi despre cum contribuie ei la menţinerea stratului de ozon. 

Dacă sunt copaci în jurul nostru, oamenii sunt mai sănătoşi. Sunt convins că acei 15 puieţi de molid 

vor creşte sănătoşi pentru că vom avea grijă de ei. Iar ei ştiu că i-am plantat cu drag şi speranţă 

pentru un viitor sănătos al vieţii pe Terra. Ne-au venit în sprijin 10 cadre didactice şi 29 de părinţi. 

Mă bucur că am făcut parte din  Proiectul Internţional ENO – Mediul Înconjurător online deoarece  

a fost o zi plină de învăţăminte. Le-am povestit părinţilor mei, prietenilor de la bloc ce frumos a fost 

şi cum am simţit cum e să faci o faptă bună pentru cei din jur, de acum şi din viitor. Am înţeles mai 

bine vorbele înţelepte care spun că omul trebuie să planteze un pom, să construiască o casă şi să 

aducă pe lume un copil. Chiar mă gândesc că, peste ani, când nu voi mai fi elev al Şcolii Generale 

Nr. 2 voi mai trece să îi văd şi voi fi tare mândru să vin la un moment dat şi cu copiii mei, să le 
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povestesc despre această zi şi să le dau exemplu pentru că şi ei să aibă grijă de natură. Acesta zi va 

rămâne mereu în amintirea mea ca o zi ce simbolizează speranţa şi continuitatea vieţii. 

          La orele de biologie, am învaţat că hârtia se produce din celuloză,  o substanţă pe care 

oamenii o obţin din lemnul copacilor. Avem şi la şcoală şi acasă nevoie de hârtie, multă hârtie. 

Fiecare bucăţică pe care scriem sau o folosim în fel şi chip înseamnă copaci tăiaţi, păduri care 

dispar. Şi dacă dispar păduri, multe animale şi păsări nu îşi vor mai găsi de mâncare sau adăpost. 

Atunci când am hotarât în clasă să punem separat de gunoi orice bucaţică de hârtie am 

observat cât de multă aruncam până acum. La început ne venea să aruncăm tot la gunoi. Ne 

obişnuisem să punem totul la un loc. În timp am început să ne obişnuim. Aşa am văzut că umpleam 

o pungă în fiecare zi. Nu ne venea să credem. La fel făceam şi acasă. Parinţii mei s-au bucurat când 

au văzut că vreau să strâng separat hârtia şi au facut şi ei la fel. Şi sora mea. Doar că ea e mult mai 

mică decât mine şi mă tot întreaba dacă e sau nu din hârtie ceea ce arunca la gunoi.  

Am povestit cu colegii mei de clasă şi am aflat că şi la ei acasă era la fel. Doamne, dar multă 

hârtie folosim şi multă aruncăm! Vă daţi seama câţi copaci sunt tăiaţi ca noi să avem hârtie? Vă daţi 

seama că hârtiile strânse separat vor fi reciclate şi vor deveni din nou hârtii, fără să mai omorâm 

copaci? De ce sa mai moară atâţia copaci pentru noi?  

Aşa că, noi, cei din clasa a VII-a ne-am hotărât să continuăm selectarea hârtiei de restul 

gunoiului şi suntem siguri că astfel suntem şi noi buni şi grijulii cu natura care e atât de bună cu noi.  

Din această activitate de colectare a deşeurilor de hârtie am învăţat că este bine să strângem 

maculatura, pe care apoi să o ducem la centrul de reciclare şi astfel să salvăm viaţa multor copaci 

care s-ar sfârşi prea devreme . Deci: spuneţi NU, aruncării hârtiilor prin parcuri, zone verzi , străzi, 

acasă ! 

          Având în vedere că hârtia provine din lemn, iar lemnul înseamnă pădure trebuie să ştim acest 

lucru: 

„Cât pădurea nu moare 

Mai avem viată sub soare” 

Să iubim copacii, să-i protejam şi să-i cruţăm! Mai puţină hârtie risipită, mai mult oxigen, 

mai multă verdeaţă, un mediu mai sănătos! A rămas deviza noastră. Şi pentru că un gest cât de mic 

contează imi place să cred că ni se vor alătura şi alţii în efortul comun de a trăi într-un oraş verde, 

un oraş curat. 

Acasă pentru mine şi familia mea înseamnă locul unde în fiecare dimineaţă inspir aer rece şi 

curat de munte, ascult trilul păsărilor în arborii de sub geam, râurile sunt limpezi iar soarele ne 

facem să zâmbim scrutând zările viitorului cu încredere.... 
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Terra - oxigenul nostru 

                    VVaassiillee  CCrriissttiinnaa  IIoonneellaa  

                  PPrrooff..ccoooorrddoonnaattoorr::  MMiirrcceeaa  EElleennaa  

                  CCoolleeggiiuull  NNaattiioonnaall  ,,,,AAnnaassttaasseessccuu’’’’,,  RRoossiioorriiii  ddee  VVeeddee  ,,  TTeelleeoorrmmaann  
 

 

         "Mediul natural", adică aerul, oceanele, mările, 

lacurile, apele curgătoare, solul şi subsolul şi formele 

de viaţă pe care aceste ecosisteme le creează şi le 

susţin este imaginea cea mai comună pe care omul 

obişnuit şi-o face atunci când vorbeşte despre mediul 

înconjurător.       

 Până nu demult resursele naturale ale Terrei erau 

suficiente pentru nevoile omenirii. Perfecţionarea şi 

modernizarea proceselor tehnologice, utilizând cele 

mai noi cuceriri ştiinţifice, au redus mult consumurile 

specifice de materii prime, dar nu şi pe cele energetice. 

Ca urmare a industrializării şi creşterii producţiei de 

bunuri au sporit mult materialele ce afectează mediul 

ambiant.        

 O pădure, o baltă sau un lac, de exemplu, formează fiecare în parte  un "ecosistem" care se 

intercondiţionează reciproc şi se readaptează continuu în căutarea unui anumit echilibru.Totalitatea 

factorilor naturali, determină condiţiile de viaţă pentru regnurile vegetale, animale şi pentru 

exponentul sau raţional - omul, reprezentând mediul natural. În mediul natural distingem 

componente fizice naturale: aer, apa, relief, sol.        

 Organismele apar sub forma vegetaţiei 

şi animalelor depinzând atât de factori 

tereştri ceea ce ne ajută să înţelegem 

implicaţiile care pot urma unor 

modificări terestre.Astfel noţiunea de 

"mediu înconjurător" cuprinde de fapt, 

toate activităţile umane în relaţia om-

natură, în cadrul planetei Terra.        

 Natură reuşea până la urmă să refacă 

pădurile tăiate, vântul care unfla velele, 

râurile care puneau în mişcare roţile, 

deci sursele de energie utilizate de 

civilizaţiile agricole erau 

regenerabile.Odată cu sporirea populaţiei globului, ce a decurs paralel cu perfecţionarea organizării 
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sociale şi, în special odată cu dezvoltarea industriei, a transporturilor mecanizate din ultimele două 

secole, încercarea omului de a domină în luptă aspră cu natură, de a-i smulge lacom bogăţiile 

ascunse, începe să aibă tot mai mult s ucces.                

 Deteriorarea mediului ambiant este cauzată de: existenţa prea multor automobile, avioane cu 

reacţie şi nave de mare tonaj, a prea multor fabrici care funcţionează după tehnlogii vechi, poluante, 

mari consumatoare de materii prime, apa şi energie, fenomene care sunt determinante, în ultima 

instanţă, de necesităţi crescânde ale unei populaţii aflate în stare de explozie demografică şi 

îndeosebi de existenţa marilor aglomerări urbane.  

 Mediul înconjurător reprezintă un element esenţial al existenţei umane şi reprezintă rezultatul 

interferenţelor  unor elemente naturale - sol, aer, apa, clima, biosfera - cu elemente create prin 

activitatea umană. Toate  acestea interacţionează şi influenţează condiţiile existenţiale şi 

posibilităţile de dezvoltare viitoare a societăţii.     

 Un alt factor care dăunează mediului este modernizarea transporturilor, accesibilitatea lejeră în 

spaţiile verzi. Comportamentul individului poluează mediul într-o măsură mai mare sau mai mică, 

fie sub formă activităţii cotidiene, fie a consumurilor turistice. 

Prin dezvoltarea activităţii umane sunt afectate toate componentele mediului în proporţii diferite. 

Dintre aceste elemente cele mai importante sunt: peisajele, solul, apa, flora, fauna, monumentele, 

parcurile şi rezervaţiile, precum şi biosfera.  

 De fapt, problema raportului dintre om şi mediul ambiant nu este noua.Ea a apărut o data cu cele 

dintâi colectivităţi omeneşti, căci omel cu inteligenţă şi spiritul creator care îl definesc, nu s-a 

mulţumit cu natură aşa cum era ea, ci a pornit cu curaj şi tenacitate la opera de transformare a ei 

potrivit nevoilor sale.  

 Multiplicându-se neîncetat, specia umană a adăugat peisajului natural privelişti noi, prefacand 

mlaştini şi pământuri înţelenite în văi roditoare, ţinuturi aride în oaze de verdeaţă, a creat noi soiuri 

de plante de cultură şi a domesticit animale sălbatice.Până aici, echilibrul natural nu a avut de 

suferit decât, poate, pe arii foarte restrânse, care nu puteau afecta ansamblul.    

 De când primul topor primitiv a doborit întâiul arbore, pădurile au pierdut jumătate din întinderea 

lor, în timp ce omenirea în acest rasimp s-a multiplicat de sute sau chiar mii de ori.Distrugerea 

pădurilor, cărora li se datoreşte în cel mai înalt grad stabilitatea şi calitatea a trei elemente 

fundamentale ale vieţii oamenilor - solul,aerul şi apa - s-a soldat de-a lungul timpului cu efecte 

dezastruoase. Pădurilor le revine un rol însemnat în fixarea stratului, relativ subţire, de sol fertil, 

mediul germinativ al masei vegetale.  

  Mediul în care s-a dezvoltat omul a fost natura cu pădurile, poienile, câmpiile, păşunile ei verzi, 

izvoarele, râurile, florile şi animalele.  

 Pe parcurs, omul şi-a creat un mediu propriu de viaţă, cel artificial, alcătuit din casele, curţile şi 

culturile de cereale, animale şi clădiri publice. Azi, mediul nostru de viaţă este un amestec de natură 

şi ansamblu artificial, la ţara fiind mai aproape de natură, iar la oraş, de mediul artificial. Dar 

oricum ar fi mediul, el trebuie să ne asigure oxigenul pe care-l putem respira, apa curată care 

înlesneşte transportul la celulele corpului, al substanţelor care realizează metabolismul nostru.  
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 Numărul oamenilor creşte mereu, iar 

dezvoltarea industrială face că satele să 

se schimbe în oraşe, iar oraşele în 

metropole. Spaţiul pentru noile clădiri 

este luat tot din natură. Ca urmare a 

acestor acţiuni, natură se micşorează 

ca întindere şi, o data cu această 

industrializare, unele produse 

folositoare produc şi o seamă de 

reziduuri care sunt toxice şi dăunătoare 

vieţii omului, plantelor şi animalelor. 

Aerul este poluat de sistemul de 

încălzire a termocentralelor care 

aruncă particule de fum, a fabricilor care elimină praf de ciment şi gaze otrăvitoare care pot 

pătrunde în plămânii oamenilor. Apele sunt şi ele poluate din cauza substanţelor de mare toxicitate, 

care pătrund în organismul vieţuitoarelor acvatice. Solul poate împrăştia substanţe chimice care, sub 

acţiunea apei de ploaie, se dizolvă şi ajung în râuri şi oceane, apoi în corpul vieţuitoarelor acvatice 

şi, prin consumul lor, în om. În aceasta constă poluarea mediului înconjurător comstituind un atac  

direct la adresă naturii.  

 Fiecare poate contribui la salvarea naturii, asigurând condiţii de viaţă locuitorilor de mâine ai 

Terrei. Trebuie să fie o acţiune comună a tuturor pentru salvarea naturii, oprind poluarea industrială 

şi îndepărtând pericolul contaminării cu reziduurile aruncate. Trebuie să înţelegem, de exemplu, că 

stradă nu este coşul nostru de gunoi. Pentru aruncarea lui sunt amenajate locuri speciale. Ştiinţa de 

azi are cunoştinţe necesare pentru că orice produs toxic să fie transformat într-unul folositor: fumul 

de cărbune pentru brichete, praful de ciment pentru blocuri, sterilul minelor pentru cărămizi. 

Plantarea de pomi fructiferi şi copaci este o acţiune care sporeşte purificarea naturii dătătoare de 

oxigen. În clasele, apartamentele şi grădinile noastre pot fi ţinute diverse plante. Fiecare dintre noi 

poate contribui la acestea, trebuie doar să vrem. 

 

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

-Să înţelegem planeta noastră, Editura Ad libri 

-Omul sau natura?, Edouard Bonnefous 

-Cercul care se închide, Barry Commoner 

 

 

http://www.librarie.net/autor/60026/edouard-bonnefous
http://www.librarie.net/autor/9280/barry-commoner
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Salvaţi Pământul! 

EElleevv  GGââttmmaann  AAnnddrreeii  
PPrrooff..  îînnddrruummăăttoorr  PPeerrkkoo  AAnnaa  MMaarriiaa  
CCoolleeggiiuull  EEccoonnoommiicc  MMaannggaalliiaa  

 

 

De la formarea sa, Pământul a trecut prin numeroase procese geologice și biologice majore, 

astfel încât toate urmele condițiilor sale 

inițiale au fost șterse. Suprafața 

exterioară a planetei Terra este împărțită 

în mai multe plăci tectonice, care de-a 

lungul timpului se deplasează unele față 

de celelalte. Miezul planetei este activ 

(fierbinte și lichid), fiind format din 

mantaua topită și miezul metalic, 

generator al câmpului magnetic. 

Condițiile atmosferice și de la suprafață, 

care au permis apariția vieții pe Terra, au fost la rândul lor influențate în mod decisiv de către  

diversele forme de viață. Acestea se află într-o balanță ecologică fragilă, în permanentă schimbare. 

Munţi înalţi şi câmpii întinse, râuri învolburate şi văi adânci, mări şi oceane fără sfârşit iată 

doar câteva imagini care definesc astăzi forma planetei noastre. Însă acest peisaj era foarte diferit 

acum 4,5 miliarde de ani, când planeta noastră a luat naştere. 

Trăim în secolul XXI , supranumit secolul marilor descoperiri şi al tehnologiei , dar omenirea 

nu a descoperit încă  faptul că poluarea ne afectează şi că trebuie să protejăm acest verde imens ăi 

tot ceea ce înseamnă lumina şi culoarea naturii date de către Dumnezeu ! 

Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente 

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

concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, creează 

disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii.  

Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe 

măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre importantele preocupări ale 

specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii 
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populaţii a pământului. Primejdia reprezentată de poluare a crescut şi creşte neîncetat, impunând 

măsuri urgente pe plan naţional şi internaţional, în spiritul ideilor pentru combaterea poluării.  

Poluarea este rãul pe care omul îl 

face planetei , care va fi mama şi casa 

următoarelor generaţii , care le va 

oferii hrana şi traiul necesar unei 

vieţi .  

Cele mai des întâlnite forme de 

poluare sunt: poluarea apei, poluarea 

solului, poluarea aerului 

(atmosferica). Aceste elemente de 

baza vieţii omeneşti se pare ca sunt si 

cele mai afectate de acţiunile iresponsabile ale fiinţei omeneşti. 

Solul, ca şi aerul şi apa este un factor de mediu cu influenţă deosebită asupra sănătaţii. De 

calitatea solului d epinde formarea şi protecţia surselor de apă, atât a celei de suprafaţă cât mai ales 

a celei subterane.  

Apa este un factor de mediu indispensabil vieţii. Ea îndeplineşte în organism multiple funcţii, 

fără apă toate reacţiile biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are 

multiple consecinţe negative asupra omului şi 

sănătăţii sale. 

Nu numai oamenii sunt afectaţi de poluare, ci 

şi animalele şi plantele.Datorită neglijenţei 

omului, s-a ajuns la poluare şi mii de hectare de 

păduri au fost distruse, iar animalele ori sunt pe 

cale de dispariţie, ori mor pentru că nu mai pot 

respira aerul puternic poluat. 

Planeta ar fi mult mai săracă fără frumuseţea 

dată de plante şi animale, pentru ca ele sunt 

adevaratele bogaţii, iar omul este păzitorul acestor 

comori, iar scopul lui este să le protejeze , de tot ce este rău şi le-ar putea duce la dispariţie. 
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Deşertificarea- o ameninţare pentru Terra 

MMiirrcciiaa  MMiiaannddaa  CCaarrmmeenn,,  
PPrrooff..  ccoooorrdd..  HHoobbjjiillăă  DDaanniieellaa  RRaammoonnaa  
GGrruuppuull  ŞŞccoollaarr  IInndduussttrriiaall  „„ŞŞtteeffaann  PPrrooccooppiiuu””  --  VVaasslluuii  

 

111 ...    DDD eee şşş eee rrr ttt iii fff iii ccc aaa rrr eee aaa ...    CCC aaa uuu zzz eee    şşş iii    eee fff eee ccc ttt eee    

   Deşertificarea este un fenomen complex de 

degradare a terenurilor în zonele aride, semiaride 

şi subumede-uscate. Distrugerile provocate de 

deşertificare au intrat în atenţia globală în 1968, 

cu nouă ani înainte ca ONU să ţină prima 

conferinţă pe această temă. Aproape 250.000 de 

oameni şi milioane de animale domestice au murit 

în timpul unei secete severe care a durat şase ani 

în zona sub-Sahariana, în regiunea Sahel, lovind 

Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Nige r şi Ciad. Fenomenul deşertificarii nu este nou. 

Imperiile Sumerian şi Babilonian se crede că au cazut din cauza crizei agrare, cauzate de lipsa de 

apă şi de degradarea pământului.  

Principalele cauze ale deşertificării sunt: reducerea cantităţilor de precipitaţii, intensificarea 

presiunii antropice asupra peisajului, defrişările masive.  

Tăierea pădurilor este o problemă cu urmări serioase asupra climei şi în acelaşi timp grăbeşte 

procesul de deşertificare. Despăduririle au loc din mai multe cauze, cele mai frecvente fiind 

explotarea excesivă a lemnului şi extinderea suprafeţelor agricole. La nivel mondial, o atenţie 

deosebită se acordă procesului de împădurire a zonelor cu soluri degradate, dar şi stării actuale a 

pădurilor (afectate de ploile acide, diminuarea fertilităţii solului, eroziunea înaintată a solului) care 

au devenit probleme serioase, dezbătute din ce în ce mai des la reuniunile de acest gen.  

             Schimbările climatice pot precipita procesul de deşertificare, dar activitatea umană este 

cauza cea mai frecventă. Cauzele antropice sunt reprezentate de suprapopulare, utilizarea 

necorespunzătoare a terenurilor, despăduriri, suprapăşunat şi poluare.Astfel, desţelenirea terenurilor 

şi suprapăşunatul provoacă o intensificare a eroziunii şi a deflaţiei, care distrug în primul rând 

stratul fertil de sol.  Circumstanţele climatice ţin de reducerea cantităţilor de precipitaţii şi de 

modificarea regimului acestora, de tendinţele de încălzire a climei, intensificarea vânturilor şi 

mărirea evapotranspiraţiei. Suprapăşunatul provoacă o degradare accentuată a pajiştilor, reducerea 

gradului de acoperire a solului cu vegetaţie şi instalarea unei vegetaţii xerofile.  

             Principalele urmări ale deşertificării sunt: migrarea populaţiei şi concentrarea acesteia în 

anumite areale, în special în oraşe, care devin suprapopulate,  foamete, accentuarea sărăciei, 

încălzirea atmosferei.  



~ 86 ~ 
 

             Perioadele secetoase din 

ultimele decenii au accentuat 

extinderea deşertificării în diferite 

regiuni ale globului. Aceste 

fenomene dăunătoare sunt evidente 

pe aproape 25% din suprafaţa 

uscatului terestru şi afectează peste 

110 ţări şi aproape un miliar de 

locuitori, pagubele anuale fiind 

evaluate la 42 miliarde de dolari.  

          Teritoriile cele mai afectate 

de deşertificare se află în Africa, în 

sudul Asiei, în America de Nord, 

Australia şi Europa. Asemenea 

fenomene intense de deşertificare 

s-au înregistrat în anii’70 în  mai 

multe părţi din regiunile semiaride şi în mod special în Sahel, zonă situată în sudul deşertului 

Sahara. Ecosistemele din Sahel, cu plante xerofile, au fost distruse în mare parte prin suprapăşunat 

şi prin utilizarea lor ca terenuri agricole.  

            Cooperarea pe plan internaţional este stipulată de “Convenţia privind Combaterea 

Deşertificării” adoptată de ONU  la 17 iunie 1994 la care a aderat şi România în 1997. Până în 

prezent la Convenţie au aderat 186 ţări, iar Ziua de 17 iunie a fost declarată – Ziua Mondială pentru 

combaterea deşertificării.  

           O soluţie împotriva deşertificării? Un plan care prevede construirea unui zid de 6.000 de 

kilometri, din Mauritania până în Djibouti, alc ătuit din dune de nisip solidificate cu ajutorul unor 

bacterii, pentru a opri înaintarea deşertului Sahara, a fost prezentat de arhitectul Magnus Larsson la 

Conferinta TED Global. Nisipul va fi stabilizat prin injectarea masivă cu apă ce conţine un anumit 

tip de bacterii, care îl vor transforma într-un zid la fel de solid ca şi cimentul, în decurs de doar 

cateva ore. Ţările din nordul Africii au promovat mult timp ideea plantării multor arbori în zonele 

subsahariene, pentru a forma "Marea Centură Verde", care să împiedice înaintarea nisipului.  

           O propunere asemănătoare, cunoscută     

sub numele de "Marele Zid Verde al Chinei", a fost prezentată guvernului chinez pentru a opri 

înaintarea deşertului Gobi. Arhitectul Magnus Larsson consideră că acest zid, construit de-a lungul 

marginii deşertului Sahara, va fi mai degrabă o soluţie suplimentară decat una înlocuitoare a 

"centurii verzi". Conferinţa TED Global, desfăşurată între 21 şi 24 iulie la Oxford, în Marea 

Britanie, este o reuniune ştiinţifică dedicată "ideilor care merită să fie cunoscute", potrivit 

organizatorilor acestui eveniment. 
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222 ...    DDD eee şşş eee rrr ttt iii fff iii ccc aaa rrr eee aaa    îîî nnn    RRR ooo mmm âââ nnn iii aaa    

                Interesul României în această problemă rezultă din faptul că 1/3 din teritoriul ţării (7 mil. 

ha) şi cca. 40% din suprafaţa agricolă sunt situate în 

zone cu risc de deşertificare, respectiv cu un raport 

precipitaţii/evapotranspiraţie egal sau mai mic de 

0,65. Regiunile cele mai expuse sunt: Dobrogea, 

Sudul Moldovei şi Sudul Câmpiei Române.  

            Un amplu studiu privind impactul încălzirii 

globale asupra Europei, dat publicităţii în 2007, 

situează România alături de Spania, Italia şi Grecia, 

în zona cu risc mare de deşertificare din sudul continentului. În cazul ţării noastre, efectele majore 

vor deveni vizibile încă din 2015 şi se vor manifesta în special în Dobrogea, Oltenia şi Banat, când 

terenuri din cel puţin zece judeţe vor intra într-un proces de uscare. 

              Unul dintre cele mai afectate judeţe din sud este Doljul, unde fenomenul deşertificării, 

semnalat de mai mulţi ani, este alimentat de secetă, de solul nisipos, de fenomenul de deflaţie 

eoliană (spulberarea nisipului de vânt), dar şi de defrişările masive. În zona Calafat – Poiana Mar e 

– Sadova – Bechet – Dăbuleni şi fluviul Dunărea, din sudul judeţului, peste 100 de hectare de teren 

au devenit aride, solurile nisipoase având o tendinţă spre deşertificare. Din cauza fenomenului, zona  

a fost botezată „Sahara Olteniei“. Sahara Olteniei este o zonă de aproximativ 800 km² (sau 6% din 

Judeţul Dolj), ce se întinde de la oraşul Calafat până la Dăbuleni, afectată foarte puternic de 

deşertificare, fiind aproape un deşert. Cauza principală a deşertificării este defrişarea perdelelor de 

păduri, ce opreau întinderea deşertului. Dacă în 1970 pădurile acopereau 12% din suprafaţa 

judeţului, în prezent ocupă doar 7%.  

             Dăbuleni, din sudul judetului Dolj, este singura localitate din Europa care are un muzeu al 

nisipului, pe o suprafaţă de 12 hectare. Comuna Dăbuleni e înconjurata de 3.500 de hectare de 

nisipuri, ca în Sahara. Localnicii spun că atunci când bate vântul se ridică nisip de nu se mai vede 

nimic. In mod miraculos, în ultimii ani a înflorit aici comertul cu nisip. Oltenii 'beduini' închiriază 

anual de la primarie terenurile aride la preţul de 600 de lei hectarul, pentru a planta pepeni.  

                 Un studiu privind impactul asupra ecosistemelor agricole şi al resurselor de apă, realizat 

de ANM, arată că vegetaţia specifică din sudul României va migra către nord şi zonele mai înalte. 

Aceasta va fi înlocuită treptat de vegetaţia aflată la sud de graniţa României. Studiul pleacă de la 

premisa că, în condiţiile în care emisiile de gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, metan) nu sunt 

stopate, temperaturile vor creşte cu circa 5 grade C până la sfârşitul secolului XXI.  Aceste măriri 

de temperaturi vor avea impact asupra ecosistemelor agricole. Una dintre puţinele plante agricole 

neafectate de acest fenomen va fi grâul, deoarece acesta metabolizează dioxidul de carbon şi dă o 

producţie mai mare.  
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333 ...    CCC eee    ppp uuu ttt eee mmm    fff aaa ccc eee    ppp eee nnn ttt rrr uuu    aaa    lll uuu ppp ttt aaa    îîî mmm ppp ooo ttt rrr iii vvv aaa    ddd eee şşş eee rrr ttt iii fff iii cccăăă rrr iii iii ???    

             Iată câteva acţiuni prin care noi putem lupta împotriva deşertificării:  

Pentru a evita eroziunea, pământul nu trebuie lucrat din deal în vale. 

Echipamentele folosite în agricultră trebuie să fie mai uşoare; cele grele duc la compactarea solului.  

Aratul, metodă nepotrivită pentru solurile medii şi uşoare din sudul ţării, trebuie înlocuit cu 

discuitul. Prin arat, apa din primul strat de sol se evaporă.  

Este necesară o rotaţie corectă a culturilor. Spre exemplu, floarea-soarelui nu se pune decât o dată la 

cinci ani. 

Trebuie folosite perdelele forestiere care să asigure protecţia solului. Perdelele forestiere au început 

să fie tăiate în România încă din anii ’50. 

Lipsa de precipitaţii ar putea fi contracarată şi prin amenajarea teritoriului, respectiv prin crearea 

unor „neomogenităţi“ (păduri şi ape) care să determine vaporii din atmosferă să se transforme în 

picături şi să plouă.  

 

Programul pentru Mediu al ONU (UNEP) arată că la nivel global rata deşertificării creşte. Africa 

este cel mai afectat continent, cu doua treimi de pământ uscat sau deşertic. Aproape o treime din 

pământul Statelor Unite este afectat de deşertificare, o pătrime din America Latină şi Caraibe şi o 

cincime din Spania. 

Seriozitatea acestor probleme (seceta şi deşertificarea) la nivel global şi necesitatea combaterii 

acestor calamităţi naturale la nivel internaţional, au condus la adoptarea pe 17 iunie 1994 la Paris a 

Convenţiei ONU pentru combaterea Deşertificării, care a intrat în vigoare la 26 decembrie 1996. 

Pînă în prezent la Convenţie au aderat 186 ţări, iar Ziua de 17 iunie a fost declarată – Ziua Mondială 

pentru combaterea deşertificării. 

 

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

Geografia mediului înconjurător şi problemele fundamentale ale lumii contemporane, manual de 

geografie pentru clasa a XI-a 

www.evz.ro 

www.cotidianul.ro 

www.ecomagazin.ro 

www.greenmedia.ro 

 

http://www.evz.ro/
http://www.cotidianul.ro/
http://www.ecomagazin.ro/
http://www.greenmedia.ro/
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Poluarea mediului 

EElleevv::  CCăăuuşş  AAlleexxaannddrruu  
PPrrooff..  îînnddrruummăăttoorr::  IIaannccuulleessccuu  GGeeoorrggiinnaa  
ŞŞccooaallaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII  nnrr..2222  TTiimmiişşooaarraa  
JJuuddeeţţuull  TTiimmiişş    

 
   

PPP ooo lll uuu aaa rrr eee aaa  reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu 

sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia naturală a ecosistemelor (organismele vii şi mediul în 

care trăiesc). Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurător este un rezultat al cauzelor naturale 

cum ar fi erupţiile vulcanice, cea mai mare parte a substanţelor poluante provine din activităţile 

umane. 

Sunt două categorii de 

materiale poluante (poluanţi):  

 Poluanţii 

biodegradabili sunt 

substanţe, cum ar fi 

apa menajeră, care se 

descompun rapid în 

proces natural. 

Aceşti poluanţi devin 

o problemă când se 

acumulează mai 

rapid decât pot să se 

descompună. 

Poluanţii 

nondegradabili sunt materiale care nu se descompun sau se descompun foarte lent în 

mediul natural. Odată ce apare contaminarea, este dificil sau chiar imposibil să se 

îndepărteze aceşti poluanţi din mediu. 

 Compuşii nondegradabili cum ar fi diclor-difenil-tricloretan (DDT), dioxine, difenili 

policrorurati (PCB) şi materiale radioactive pot să ajungă la nivele periculoase de 

acumulare şi pot să urce în lanţul trofic prin intermediul animalelor. De exemplu, 

moleculele compuşilor toxici pot să se depună pe suprafaţa plantelor acvatice fără să 

distrugă acele plante. Un peşte mic care se hrăneşte cu aceste plante acumulează o 

cantitate mare din aceste toxine. Un peşte mai mare sau alte animale carnivore care 

se hrănesc cu peşti mici pot să acumuleze o cantitate mai mare de toxine. Acest 

proces se numeşte „bioacumulare”. 

   

   

http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83n%C4%83tate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vulcan
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Diclor-difenil-tricloretan&action=edit&redlink=1
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PPP ooo lll uuu aaa rrr eee aaa    aaa eee rrr uuu lll uuu iii    

Contaminarea umană a atmosferei Pământului poate lua multe forme şi a existat de când oamenii au 

început să utilizeze focul pentru agricultură, încălzire şi 

gătitul alimentelor. În timpul Revoluţiei Industriale 

(sec.XVIII si XIX), poluarea aerului a devenit o 

problemă majoră.  

Poluarea urbană a aerului este cunoscută sub denumirea 

de „smog”. Smogul este în general un amestec de 

monoxid de carbon şi compuşi organici din combustia 

incompletă a combustibililor fosili cum ar fi cărbunii şi 

de dioxid de sulf de la impurităţile din combustibili. În timp ce smogul reacţioneaza cu oxigenul, 

acizii organici şi sulfurici se condensează sub formă de picături, înteţind ceaţa. Până în secolul XX 

smogul devenise deja un pericol major pentru sănătate. 

 

PPP ooo lll uuu aaa rrr eee aaa    aaa ppp eee lll ooo rrr    

Cererea de apă potabilă este în creştere continuă cât timp 

populaţia globului creşte. Din anul 1942 până în anul 

1990 preluarea apei potabile din râuri, lacuri, rezervoare 

şi alte surse a crescut de patru ori. Din totalul apei 

consumate în Statele Unite în 1995, 39% a fost pentru 

irigaţie, 39% a fost pentru gene rarea de curent electric, 

12% a fost folosită pentru alte utilităţi; industria şi 

mineritul au folosit 7% şi restul a fost folosită pentru 

animalele domestice şi în scopuri comerciale. 

   

PPP ooo lll uuu aaa rrr eee aaa    sss ooo lll uuu lll uuu iii    

Solul este un amestec de materie din plante, minerale şi animale care se formează într-un proces 

foarte lung, poate dura mii de ani. Solul este necesar pentru creşterea majorităţii plantelor şi esenţial 

pentru toată producţia agricolă. Poluarea solului este acumularea de compuşi chimici toxici, săruri, 

patogeni (organisme care provoacă boli), sau materiale radioactive, metale grele care pot afecta 

viaţa plantelor şi animalelor. 

 

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

Maria Brânduşoiu,Constanţa Androne, Biologie Manual pentru clasa aVI-a, E.D.P., Bucureşti, 1998 

Popa Roxana-Gabriela, Poluarea Aerului, Ed. Sitech, Craiova,2004   

Daniela Cirtina, Poluarea apelor, Ed.Sitech, Craiova, 2005 

Internet 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Monoxid_de_carbon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_sulf
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sol
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sare
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Patogen&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Radioactivitate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Metale_grele
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Prezentul şi viitorul ne aparţin 

EElleevvaa  ::  MMiirroonn  MMaarriiaa  MMiirroonneellaa    

GGrruuppuull  ŞŞccoollaarr  FFoorreessttiieerr  BBiissttrriiţţaa  

PPrrooff..ccoooorrdd..  ::  DDeeaacc  MMaarriiaa  
            Motto:  

Mediul înconjurător cu grupul Eco-l protejăm. 

Dacă iubeşti natura alăturăte noua grupului Eco. 

 

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează 

cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia naturală a ecosistemelor (organismele vii şi mediul 

în care trăiesc). 

Sunt două categorii de materiale poluante (poluanţi): 

PPP ooo lll uuu aaa rrr eee aaa    aaa eee rrr uuu lll uuu iii    

Contaminarea umană a atmosferei Pământului poate lua multe forme şi a existat de când oamenii au 

început să utilizeze focul pentru agricultură, încălzire şi gătitul alimentelor. În timpul Revoluţiei 

Industriale (sec.XVIII si XIX), poluarea aerului a devenit o problemă majoră. Poluarea urbană a 

aerului este cunoscută sub denumirea de „smog”. Smogul este în general un amestec de monoxid de 

carbon şi compuşi organici din combustia incompletă a combustibililor fosili. 

 

PPP ooo lll uuu aaa rrr eee aaa    aaa ppp eee lll ooo rrr    

Cererea de apă potabilă este în creştere 

continuă cât timp populaţia globului 

creşte. Din anul 1942 până în anul 

1990 preluarea apei potabile din 

râuri, lacuri, rezervoare şi alte surse a 

crescut de patru ori. Din totalul apei 

consumate în Statele Unite în 1995, 

39% a fost pentru irigaţie, 39% a fost 

pentru generarea de curent electric, 

12% a fost folosită pentru alte 

utilităţi; industria şi mineritul au 

folosit 7% şi restul a fost folosită 

pentru animalele domestice şi în 

scopuri comerciale. Apa menajeră, apa industrială şi produsele chimice folosite în agricultură, cum 

ar fi îngrăşămintele şi pesticidele sunt principala cauză a poluării apelor. 

      

http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83n%C4%83tate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Monoxid_de_carbon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Monoxid_de_carbon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Monoxid_de_carbon


~ 92 ~ 
 

PPP ooo lll uuu aaa rrr eee aaa    sss ooo lll uuu lll uuu iii    

Solul este un amestec de materie din plante, minerale şi animale care se formează într-un proces 

foarte lung, poate dura mii de ani. Solul este 

necesar pentru creşterea majorităţii plantelor şi 

esenţial pentru toată producţia agricolă. Poluarea 

solului este acumularea de compuşi chimici 

toxici, săruri, patogeni (organisme care provoacă 

boli), sau materiale radioactive, metale grele care 

pot afecta viaţa plantelor şi animalelor. 

Metodele iraţionale de administrare a solului au 

degradat serios calitatea lui, au cauzat poluarea 

lui şi au accelerat eroziunea. Tratarea solului cu 

îngrăşăminte chimice, pesticide şi 

fungicide omoară organisme utile cum ar fi unele bacterii, fungi şi alte microorganisme. 

 

Surse de deteriorare a apei 

Scurgeri de suprafaţă  

Centrale atomoelectrice 

Mâlul dragat 

Hidrocarburi 

Activităţi industriale 

Exploatare neraţională a apelor 

Infiltrarea prin subteran 

Centrale termoelectrice 

Pesticide 

Lucrări hidrotehnice 

Liniarizarea a cursurilor apelor 

Defrişare a pădurilor. 

Surse de deteriorare a aerului 

Oxizi de carbon 

Oxizi de azot  

Oxidanţi fotochimici 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sol
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sare
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Patogen&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Radioactivitate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Metale_grele
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pesticid
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fungicid&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bacterie
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Oxizi de sulf 

Metale grele 

Particule în suspensie 

Compuşi organici volatili.  

Surse de deteriorare a solului 

Îngrăşăminte 

Irigaţii 

Depuneri atmosferice 

Depoyitarea a deşeurilor solide 

Pesticide 

Eroziune 

Defrişar a pădurii 

Supraexploatarea solului  

Expansiune a agriculturii. 

   CCC ooo mmm bbb aaa ttt eee rrr eee aaa    ppp ooo lll uuu ăăă rrr iii iii    

Din cauza multor tragedii ale mediului înconjurător, de la jumătatea secolului XX, multe naţiuni au 

instituit legi cuprinzătoare proiectate pentru a repara distrugerile anterioare ale poluării necontrolate 

şi pentru a preveni viitoarele contaminări ale mediului. În Statele Unite a fost creat  Actul pentru Aer 

Curat (Clean Air Act - 1970) prin care se reduceau semnificativ anumite tipuri de poluare ale 

aerului, cum ar fi emisiile de dioxid de sulf. Actul pentru Apa Curată (Clean Water Act - 1977) 

şi Actul pentru Apă Potabilă Curată (Safe Drinking Water Act - 1974) au stabilit norme pentru 

deversarea poluanţilor în ape şi standarde pentru calitatea apei potabile.  

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

Botnariuc,N., Vădeanu,A Ecologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1982. 

Ciplea,L.,Cristea,N.,Stoica,C Poluarea mediului ambiant, Editura Tehnică, Bucureşti, 1978 

Mihai Berca, Ecologie generală şi protecţia mediului, Editura Ceres 2000 
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Clorura de sodiu în natură şi în corpul uman 

 

NNeeaaccşşuu  CCrriissttiinnaa  ccllaassaa  aa  VVIIIIII--aa  BB  

PPrrooff..  ccoooorrdd..  VVeenneerraa  GGeeoorrggeessccuu  

ŞŞccooaallaa  „„RRaarreeşş  VVooddăă””  PPllooiieeşşttii  

  
 

 

Sarea de bucătărie este denumirea populară a clorurii de sodiu (NaCl), sarea de sodiu a acidului 

clorhidric. Sărurile rezultă din reacția chimică dintre un acid și o bază. Sarea de bucătărie se obține 

prin reacția dintre acidul clorhidric și hidroxidul de sodiu.  

HHH CCC lll    +++    NNN aaa OOO HHH    →→→ NNN aaa CCC lll    +++    HHH 222 OOO    

În România, zăcăminte de sare se află în localități cu denumirea de ocnă (mină de sare) ca 

de exemplu:Ocna Mureș,Ocna Sibiului,Târgu Ocna, Ocnele Mari, Ocna Dejului.  

 În comerț se poate găsi sarea rafinată care conține și alte substanțe pentru îmbunătățirea 

calităților sării în afară de sarea propriu zisă. 

Ca mineral natural, clorura de sodiu are o structură cristalină, lucioasă, transparentă sau translucidă, 

sticloasă, incoloră sau colorată în diferite nuanţe (cenuşie, albă, albăstruie, neagră). 

    Clorura de sodiu se dizolvă în apă până la saturaţie. În apa mărilor şi oceanelor lumii, NaCl 

se află în stare solubilizată. 
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    În natură, în cantităţi mici, fără să formeze depozite, clorura de sodiu se formează mai peste 

tot. La fel se întâmplă şi în organismul omului. În principiu, în lipsa unor stări fiziologice 

deteriorate, omul nu are nevoie de clorură de sodiu din sursele exterioare, deoarece această sare se 

fabrică cu uşurinţă în corp, cu condiţia existenţei materiei prime (sodiu şi clor). De aceea, este bine 

să se asigure necesarul optim de sodiu şi de clor din surse naturale, în care cele două elemente sunt 

bine reprezentate şi legate de structuri organice, de unde se eliberează treptat. 

Rolul acestei substanţe nu se reduce doar la a da gust măncării. 

Fără sare nu putem supravieţui. 

Sarea asigură transmiterea impulsului nervos de la si către creier, precum şi contracţia 

miocardului şi a altor muşchi.  

Sarea mai este necesară pentru transportul substanţelor nutritive, este vitală in digestia 

alimentelor. 

Organismul sănătos foloseşte doar cantitatea de sare care îi este suficientă pentru buna 

funcţionare, excesul depozitându-l în rinichi. 

Corpul unui adult conţine aproximativ 250 de grame de sare. În medie, 20% din conţinutul 

de sare necesar organismului într-o zi, provine din mâncarea sărată natural. 

Pe lângă faptul că asigură funcţionarea normală a organismului, această substanţă are un rol 

important şi în aromarea şi păstrarea mâncărurilor. 

Sarea dă gust mâncărurilor, scoţând în evidenţă unele arome.Mai mult, sarea este folosită ca 

un conservant natural de secole, cu mult înainte de apariţia frigiderului, şi este utilizată în păstrarea 

cărnii, peştelui etc. 

Sarea opreşte dezvoltarea bacteriilor, încetinid procesul de alterare. 

  În brânza, sarea menţine nivelul de fermentaţie a acidului, păstrând gustul alimentului.  
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 Sarea acţionează ca agent de legare a mâncărurilor gătite şi a sosurilor şi ajută la o frumoasă 

colorare a preparatelor din carne: suncă, bacon, etc. 

   În combinaţie cu zahărul, sarea ajută la 

formarea unei culori aurii a cojii de pâine, reducând, 

totodata, efectul distructiv al zahărului asupra creşterii 

aluatului. 

Clorura de sodiu este o substanţa 

indispensabilă  organismului, cu un rol important în 

transmiterea impulsurilor nervoase, în stimularea 

contracţiilor musculare si in menţinerea volumului 

adecvat de lichide la nivelul sangelui si ţesuturilor, iar 

consumul zilnic recomandat este de 2,4 grame. Din 

păcate însă, un adult consumă într-o singură zi până la 

de 5 ori mai mult, fără să îşi dea seama.  

 Sarea este vinovată de o serie de afecţiuni atunci cănd este consumată in exces, însă 

adaugată în mâncare în limite normale, acest ingredient aduce organismului  o serie de beneficii, dar 

numai dacă eşti o persoană activă si sănătoasă. 

In industrie, clorura de sodiu este considerată cea mai importantă materie prima anorganică. 

Constituie substanţa de bază a unei ramuri industriale, care o prelucrează pentru obţinerea sodiului, 

clorului, acidului clorhidric, hidroxidului de sodiu, carbonatului de sodiu etc. In acelaşi timp NaCl 

este utilizată şi in industria lacurilor, vopselelor, hârtiei, maselor plastice, textilaăsi altele.  

În industria metalurgică este folosită ca reductor, iar in electronică se foloseste la fabricarea 

lămpilor cu vapori de sodiu. De asemenea,NaCl este utilizată si in industria chimică organică si in 

industria farmaceutică.În industria metalurgică este folosită ca reductor, iar în electronică se 

foloseşte la fabricarea lămpilor cu vapori de sodiu. De asemenea, NaCl este utilizată şi în industria 

chimică organică şi în industria farmaceutică. 

 

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

 

1.Wikipedia 

2.Reg.media.co.uk 

3.Şcoli.didactic.ro 

4.Scribd.com 
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Pesticidele 

AAuuttoorr::  GGhhiiţţăă  AAddrriiaann  

ŞŞccooaallaa  ccuu  ccllaasseellee  II--VVIIIIII,,nnrr..11  GGrraattiiaa  

PPrrooff..  ccoooorrdd..  SSppiirreeaa  IIooaannaa  
 

          Pesticidele ocupă un loc de frunte în tehnicile 

agricole cele mai curente. Or, cercetările 

agronomilor, biogeneticienilor si biotehnologilor 

multiplică soluţiile alternative  care au avantajul că 

sunt mai rentabile şi mai puţin nocive pentru mediul 

inconjurător.Pe măsură ce aceste noi tehnici se 

dezvoltă în dauna pesticidelor, industria chimică, 

agricultorii şi opinia publică duc o luptă nemiloasă 

împotriva utilizării acestor produse. Restricţiile 

impuse folosirii pesticidelor sunt din ce în ce mai 

numeroase şi aplicate cu tot mai multă vigoare, date 

fiind pericolele la care sunt expuşi muncitorii, atât pe camp, cât şi în uzine, consumatorii şi mediul 

înconjurător. 

          Pentru agronomii care încearca să regularizeze producţia, sfidarea constă în a pune la punct 

alte metode de luptă împotriva dăunătorilor, care să permită reducerea sau eliminarea riscurilor de 

contaminare a mediului înconjurător şi de remanenta ce rezultă din aplicarea produselor agro-

chimice nocive, eliminând  totodată problemele infestării şi rezistenţei pe care le pot ridica 

duşmanii culturilor.În acelaşi timp, pentru categoria cea mai numeroasă de agricultori din lume –

micii femieri din lumea a treia- căutarea unor soluţii noi nu este numai o reacţie faţă  de riscuri şi de 

restricţii, ci o necesitate, deoarece ei nu dispun de mijloacele de a practica o luptă chimică prea 

costisitoare. 

          Dacă se adaugă dificultăţile tehnice crescânduse, costul economic uman şi servituţile pe care 

le reprezintă dependenţa faţă de pesticide, nu mai există alternativă: trebuie unite cu orice preţ  toate 

eforturile şi găsită o noua cale. Banca Mondială a recunoscut această necesitate şi a adoptat în 1985 

orientării privitoare la ajutorul acordat acestor proiecte. 

          Pesticidele au prin definiţie efecte mortale. Pentru a fi eficace, ele trebuie să fie toxice. Unele 

au o acţiune  specifică la un tip de organism, dar cel mai adesea spectrul lor de eficacitate asupra 

florei sau faunei este destul de larg. După al doilea război mondial ele au revoluţionat agricultura. 

Introducerea şi difuzarea lor a permis cultivarea unor zone interzise mai înainte şi au facilitat 

obtinerea unor producţii noi in anumite regiuni. Consecinţele au fost deosebit de spectaculoase în 

zonele  tropicale si subtropicale. Pesticidele au adus un răspuns şi problemei puse de diversitatea 

ecologică a micromediilor,permiţând unificarea lor si administrarea resurselor în mod omogen. Ele 

au deschis calea monoculturii care, la rândul ei, a permis lumii rurale sa adopte un mod de producţie  

de tip universal. 
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         Asemenea transformări au fost binevenite pentru mulţi 

cultivatori, industriaşi şi cercetători. Dimpotrivă, cei care se 

preocupă pretutindeni în lume de bunăstarea şi supravieţuirea 

micilor fermieri sunt nelini ştiţi de costul prohibitiv al 

pesticidelor. Dar produsele chimice sunt toxice nu numai pentru 

creaturile ce trebuie să le distrugă, ele ameninţă şi alte fiinţe vii, 

mai ales oamenii.Ele se acumulează în sol şi în pânzele de apă 

freatică, ameninţând grav viitorul.Mai mult, ele determină 

dispariţia prădătorilor naturali ai dăunătorilor, în aşa fel încât 

agricultorii se găsesc adeseori prinşi într-un cerc vicios, obligaţi să aplice mai multe produse 

chimice pentru a veni de hac flagelului. Grav din punct de vedere comercial este faptul că, pe 

măsură ce victimile vizate dobândesc rezistenţă la toxicitatea produselor, eficacitatea acestora scade 

pe termen îndelungat. Numeroşi cercetători au deshumat practici  ale generaţiilor de agricultori care 

au precedat era compușilor chimici sintetici: alţii lucrează la punerea la punct a unor metode 

originale. 

          Toţi agricultorii împartăşesc teama că practica monoculturii intensive în aceeaşi regiune le 

poate ruina producţia.Bumbacul, care necesită mai multe insecticide decât orice altă cultură, este 

deosebit de ameninţat.În cea mai mare parte a regiunilor se constată aceeaşi evoluţie: tratarea 

exclusiv chimică dă rezultate satisfăcătoare o perioadă scurtă(între 5 şi 15 ani), după care trebuie 

sporite dozele, căci dăunătorii devin rezistenţi ; soluţia încetează la un moment dat să mai fie 

economicoasă – dacă a fost vreodată.Mai multe strategii distincte, făcând apel la diverse metode, au 

fost aplicate pentru a găsi un remediu la această problemă. Experienţa din Peru din anii 50 

ilustrează avantajele eclectismului. În loc să caute noi produse, responsabilii clarvăzători au interzis 

utilizarea pesticidelor organice sintetice, au introdus insecte utile si facut obligatorie semănarea 

unor varietaţi timpurii în perioade precise şi distrugerea resturilor recoltelor. Acest program s-a 

tradus printr-o scădere spectaculoasă a intensităţii infestărilor iniţiale, ducând la sporirea 

randamentelor cu 30%. Sistemele vegetale diversificate n-au fost studiate îndestul, dar oricât de 

rudimentare ne-ar fi cunoştinţele despre ele, este evident că oferă vaste posibilităţi. 

          O altă formă de luptă împotriva dăunătorilor s-a dovedit eficientă: practicarea unor culturi-

capcană . Un program aplicat în Nicaragua a demonstrat că mici parcele destinate atragerii 

dăunătorilor au dat rezultate, în cazul bumbacului. Tehnici asemănătoare au fost utilizate în alte ţări, 

cu un success comparabil. Agronomii brazilieni au cerut colegilor lor americani să-i ajute să lupte 

împotriva dăunătorilor soiei. 

          Rămâne de văzut dacă apărarea industriaşilor în faţa criticilor va fi destul de eficace pentru a 

rezolva problemele economice şi ecologice care se pun acum. Fabricanţii inşişi nu pot să nu accepte 

evident: practică actual în materie de pesticide a demonstrat că ea era inacceptabilă din punct de 

vedere social, ineficace din punct de vedere tehnologic si nesănatoasă din punct de vedere 

economic.Trebuie deci găsite soluţii noi pentru că agricultura să poată produce fără să facă şi rău. 

BBB III BBB LLL OOO GGG RRR AAA FFF III EEE    

 

Revista Planeta Albastră  

Stelian Ţurlea, S.O.S Natura în pericol, Editura Politică 1989 Bucureşti  
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Influenţa factorilor poluanţi asupra vegetaţiei din 
localitatea Valea Călugărească 

                        EElleevvii::  GGhhiiţţăă  IIooaannaa--AAlleexxaannddrraa,,  PPooppeessccuu  CCoorriinnaa--GGeeoorrggiiaannaa                                                                                                                              
                          ŞŞccooaallaa  ccuu  CCllaasseellee  II--VVIIIIII  VVaalleeaa  CCăălluuggăărreeaassccaa  
                        PPrrooff..  ccoooorrddoonnaattoorr  RRaadduu  GGiilliiccaa  
 

 

                Localitatea Valea 

Călugărească este cunoscută ca 

un centru al poluării mediului 

datorită fostului Combinat de 

Îngrăşăminte Chimice. Spunem „ 

fostului”, pentru că acum, cele 40 

de hectare ale combinatului arată 

dezolant şi înfricoşător, că după 

bombardament.  

Se văd la tot pasul , grămezi de 

moloz amestecate cu fiare vechi 

contorsionate , iar printre ele 

băltoace cu apă ruginie care –i 

sporesc imaginea de coşmar.  

            Ca urmare a activităţii îndelungate, ( peste 70 de ani), s-a acumulat o cantitate de peste 2 

milione de tone de cenuşă piritică, depozitate intr-o haldă de peste 20 de metri înălţime, care ocupă 

o suprafaţă de 11ha, şi alte câteva milioane de tone de fosfogips, depozitate în cele două batale : 

unul în satul Dârvari, altul lângă combinat.  

Datorită acestor deşeuri localitatea Valea Călugărească este cunoscută ca un puternic poluator, iar 

efectele generate de fosta fabrică de acid sulfuric, şi îngrăşăminte chimice continuă să se facă 

simţite şi după oprirea activităţii combinatului ( iulie 2010). 

          Când bate vântul dinspre sud, pulberea se ridică şi colorează decorul intr-o stranie culoare 

roşie.  E atât de fină încât poate pătrunde şi intr-o fantă cu deschiderea de jumătate de milimetru. 

Totul în jurul combinatului este roşu: solul, vegetaţia chiar şi plămânii oamenilor pentru că 

pulberile de cenuşă piritică declanşează multiple forme de bronşite, pneumonii şi alte afecţiuni 

respiratorii. 

        Apa de ploaie s-a îmbibat în uriaşele depozite de cenuşă şi s-a infiltrat în solul care musteşte de  

plumb , fier , zinc şi alte metale grele , distrugând toate formele de viaţă. 

       V-am spus toate acestea pentru a vă arăta condiţiile pe care le-au  avut, şi încă le mai au 

plantele de cultură din localitatea Valea Călugăreasca. 
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         Pentru a fi mai credibili, am realizat în laboratorul de biologie al şcolii  câteva experimente 

prin care am vrut să punem în evidenţă efectele produse de substanţele poluante ( produse de fostul 

Combinat de Îngrăşăminte Chimice) , asupra plantelor de cultură din localitatea Valea 

Călugăreasca. 

        Activitatea noastră s-a desfăşurat pe parcursul mai multor zile iar în final am analizat 

rezultatele experimentelor . 

    

MMM ooo nnn ttt aaa rrr eee aaa    eee xxx ppp eee rrr iii mmm eee nnn ttt eee lll ooo rrr :::       

Experimentele s-au montat în vase de sticlă mari , în care s-au pus pământ şi s-a însămânţat grâu. 

Într-un singur vas pământul s-a amestecat cu o cantitate mică de pirită . După însămânţare vasele s-

au udat , s-au etichetat şi s-au aşeză lângă fereastră 

pentru a avea lumină, iar căldură au primit de la calorifer. Periodic s-a observat starea plantelor şi s-

au udat. 

   

TTT rrr aaa ttt aaa rrr eee aaa    ppp lll aaa nnn ttt eee lll ooo rrr    ccc uuu    sss uuu bbb sss ttt aaa nnn ţţţ eee    ppp ooo lll uuu aaa nnn ttt eee :::    

După ce plantele de grâu au crescut destul de mult au fost tratate cu : 

-dioxid de sulf,  

-apa acidă ,  

-praf de pirită, 

-vasul în care a fost amestecat pământ cu praf de pirită, a fost  udat normal. 

-un vas cu proba martor. 

   

III nnn ttt eee rrr ppp rrr eee ttt aaa rrr eee aaa    rrr eee zzz uuu lll ttt aaa ttt eee lll ooo rrr ;;;    

           Ştim că plantele verzi îşi iau hrana din mediul înconjurător sub formă de săruri minerale 

dizolvate în apă , iar dioxidul de carbon din aer. 

În prezenţa energiei solare , ele produc substanţe organice ( glucide, lipide, proteine), şi elimină 

oxigen. 

Substanţele organice produse în frunze sunt transportate la toate organele plantei , hrănindu-le. În 

prezenţa oxigenului ajuns prin respiraţie la celule,o parte din substanţele organice ard, eliberând 

energia necesară vieţii plantelor ( pentru sinteza substanţelor organice, conducerea sevei , unele 

mişcări etc.) 

O altă parte din substanţele organice se depozitează în diferite organe şi constitue hrana pentru 

consumatori. 
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         Dacă factorii de mediu necesari procesului de fotosinteză sunt optimi , şi ne referim aici la: 

apă, săruri minerale şi dioxid de carbon, precum şi condiţii optime de climă şi sol ( lumina şi 

temperatura) productivitatea ecosistemelor este mare. 

a) În vasul cu proba martor , s-a folosit pământ bogat în substanţe hrănitoare(pământ şi gunoi de 

grajd – că îngrăşământ organic, surs de săruri minerale), în care s-a semănat grâu. Amestecul a fost 

udat periodic şi tot periodic s-a observat starea plantelor( procesele de germinaţie şi de creştere) 

Rezultatul a fost o minicultură de grâu sănătoasă, verde şi foarte frumoasă. 

     b) În vasul al doilea s-a pus aceleaşi 

amestec de pământ şi gunoi de grajd.Factorii 

de mediu au fost aceeaşi , însă în locul 

dioxidului de carbon , folosit pentru sinteza 

substanţelor organice s-afolosit  dioxid de 

sulf, obţinut prin arderea unei cantităţi mici de 

sulf. 

        Dioxidul de sulf este un gaz incolor , 

înecăcios,  care a pătruns în frunze prin 

intermediul stomatelor , atacând procesul de 

fotosinteză.Frunzele au început să se coloreze 

începând de la mijloc , şi în final s-au uscat. 

        Dar dioxidul de sulf acţionează nu numai asupra frunzelor plantelor ci asupra tuturor 

organelor. 

        Dacă , cantitatea de dioxid de sulf , este mică fotosinteza plantelor se diminuează , 

diminuându-se în aceleşi timp productivitatea plantelor. 

        Este adevărat că nu toate plantele manifestă aceeaşi sensibilitate faţă de dioxidul de sulf.  

Foarte sensibile sunt viţa de vie şi lucerna. 

Cunoaşterea gradului de rezistenţă faţă de substanţele poluante este foarte importantă pentru că în 

funcţie de aceasta trebuie stabilită cultura şi plantările din zona respectivă. 

c) În următorul vas am încercat să reconstituim condiţiile pe care le au plantele de cultură din 

imediata apropiere a Combinatului Romfosfochim; adică pământ amestecat cu multă pirită. 

Amestecul a fost udat normal , însă grâul a germinat foarte puţin  şi nu a crescut.  

De ce? Pentru că într-un sol care musteşte de fier, plumb, zinc şi alte metale grele , nu sunt condiţii 

pentru creşterea plantelor. 

Soarta grâului pe care noi l-am pus la germinat a avut-o toată vegetaţia din apropiera combinatului. 
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d) Şi efectele prafului de pirită se manifestă din plin asupra plantelor .Pulberea de pirită 

este atât de fină încât pătrunde şi într-

o fantă cu deschiderea de jumătate de 

mm. 

Cenuşa este antrenată de vânt şi se 

depune pe toate organele 

plantei.Ţinând cont de faptul că pirita 

conţine plumb, fier, zinc şi alte metale 

grele este lesne de înţeles efectul pe 

care îl are asupra plantelor. Sunt 

inhibate fotosinteza, respiraţia şi 

transpiraţia . Consecinţa este creşterea 

unor plante mici , firave, galbene care până la urmă se vor usca. 

       Efectele nega  tive ale prafului de pirită se manifestă nu numai asupra plantelor ci şi asupra 

oamenilor pentru că inhalate declanşează multiple forme de bronşite, pneumonii şi alte afecţiuni 

respiratorii. 

e) Un alt factor poluant al mediului sunt ploile acide , care se formează în atmosferă din combinaţia 

trioxidului de sulf cu apă. 

Combinatul de Îngrăşăminte Chimice  Valea Călugăreasca, era un puternic poluator cu oxizi de sulf 

şi azot.Vrem să vă demonstrăm ce influenţă au avut ploile acide asupra vegetaţiei din Valea 

Călugărească.  

Pentru aceasta în locul „ ploilor curate” am folosit „ploi acide” obţinute de colegii noştri din clasa a 

VIII-a în laboratorul de chimie al şcolii. 

Ştim că ploile acide conduc la creşterea totală a acidităţii solului, ceea ce duce la degradarea 

mineralelor solului şi reducerea activităţii microorganismelor din sol. 

   Acţiunea ploilor acide asupra plantelor se manifestă prin moartea acestora – lucru observat şi la 

plantele noastre. 

Nu numai asupra plantelor , ploile acide au consecinţe grave. Ajunse în lacuri, râuri, pârâuri, 

omoară orice urmă de viaţă. 

 

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

 N. Botnariuc; V. Vădineanu   - Ecologie       

 Editura didactică şi pedagogică Bucureşti 1982 

N. Botnariuc   - Biologie generală 

Editura didactică şi pedagogică  Bucureşti 1979 
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Pădurea 

  AAnngghheelliinnaa  SSiimmoonnaa,,  CCllaassaa    aa  --IIXX  aa  EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CCooll..  NNaatt..  ““OOccttaavv  OOnniicceessccuu””--  BBuuccuurreeşşttii  

PPrrooff..  ccoooorrdd..  ::  AAddrriiaannaa  VVeerrbbiinnsscchhii  
                 

            
Pădurea este un loc 

desăvârşit în care 

minunile nu încetează să 

apară! Pădurea este ea 

însăşi un miracol 

datorită faptului că te 

surprinde prin 

frumuseţea sa şi pentru 

că de la începutul 

omenirii este cea care ne 

dă resursele de aer 

indispensabile. 

           De asemenea 

pădurea este recunoscută 

pentru creaturile 

fantastice ce sunt atrase 

de locurile împădurite 

care le pot oferi adăpost, cum ar fi: sânzienele, vârcolaci, vrăjitoare, vampiri, balauri, şi multe alte 

elemente care se regăsesc şi în poveştile spuse de părinţii noştri! 

         Pe lângă această faţetă fantastică ce pare a fi uitata de generaţia tânără,  pădurea nu mai este 

văzută ca pe o poartă spre altă lume, ci acum este studiata ca un miracol al vieţii ce ne surprinde pe 

zi ce trece. În fiecare zi sunt descoperite specii noi de animale şi plante în pădurile întregii lumi.  

În zilele noastre nimănui nu-i mai este frică de frumuseţea pădurii, chiar şi noaptea sunt 

persoane ce îşi petrec week-end-urile de vară ascultând muzica specifică pădurii produsă de 

animalele minunate prezente acolo şi sunetul vântului şi al foşnetului frunzelor din copacii ce 

noaptea par să prindă viaţă. 

        Europa îi recunoaşte României atuul biodiversităţii : aici,  în România,  în minunatele 

noastre păduri,  trăiesc jumătate din sălbăticiunile vechiului continent.  Pădurile carpatice din ţara 

noastră constituie habitatul a 35 % lupii europeni,  505 dintre urşi şi 30% dintre râşi.  

Ne putem mândri cu aspretele, o specie de peşte care datează de acum 30 de milioane de ani şi care 

e de negăsit în vreo altă ţară din lume.  

        Fauna României cuprinde 62 de specii ameninţate cu dispariţia,  de la sturioni sau foca 

sihastru la linx şi ţestoase, la racul european ori vipera de stepa. Aceste animale de poveste 
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trebuiesc salvate cu orice preţ căci o specie dispăruta nu se mai recuperează niciodată. De aceea s-

au lansat proiecte de repopulare, unele de succes, şi anume resuscitarea caprei negre sau a 

marmotei. 

      Pădurea reprezintă o podoabă de mare preţ a naturii, ea reprezintă viaţa şi bogăţia şi datorită 

calităţilor ei merită să fie respectată, protejată, îngrijită şi curată. 

      Cunoaştem cu 

toţii foarte bine funcţia 

recreativă şi terapeutică a 

pădurilor, mai ales astăzi, 

când efectele nocive ale 

industrializării se simt din 

ce în ce mai mult. Ea 

trebuie apreciată şi pentru 

rolul estetic pe care îl are, 

bolta ei impresionând 

prin multitudinea de 

nuanţe de verde, prin 

varietatea culorilor, mai 

ales toamna când arată ca 

un covor multicolor 

imens. 

      În interiorul ei îşi 

duc existenţa felurite familii de plante ce ne încântă şi ne îndeamnă să colindăm pe cărările din 

pădure.  

     Oamenii astăzi, însă, nu înţeleg ce miracol unic este pădurea şi ce rol de mare importanţă 

are în viaţa noastră. Pădurilor le datorăm în cel mai înalt grad stabilitatea şi calitatea a trei elemente 

fundamentale ale vieţi  i oamenilor: solul, aerul, apa. 

    De aceea distrug cu bună ştiinţă „ aurul verde” prin defrişări masive, incendii, poluare şi 

grămezi uriaşe de gunoaie pe care le lasă în urmă fără să se gândească la gravitatea  urmărilor. 

Fiecare dintre noi probabil îşi doreşte când ajunge în acest loc mirific să găsească linişte, 

prospeţime, curăţenie, să se relaxeze ascultând ciripitul păsărilor şi nu să miroasă sau să strângă 

gunoiul lăsat de alţii. 

     Eu cred că omenirea încă nu realizează că Pământul este casa noastră. Dacă noi nu vom 

proteja pădurea, atunci când ne vom trezi la realitate va fi prea târziu, viaţa nu va mai putea să-şi 

continue cursul. 

 Omul şi societatea umană fac parte integrantă din biosferă şi depind strâns de resursele ei.  

     

FFF ooo ttt ooo :::    AAA nnn ggg hhh eee lll iii nnn aaa    SSS iii mmm ooo nnn aaa    
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SMOGUL URBAN- o problemă ce ar putea fi rezolvată 

AAuuttoorr  ::SSooppttiiccaa  AAlleexxaannddrruu  
IInnddrruummaattoorr::  iinngg..  ZZeeggrreeaa  LLuummiinniiţţaa  GGaabbrriieellaa  
CCoolleeggiiuull  tteehhnniicc  AAuurreell  VVllaaiiccuu  GGaallaaţţii  
 

CCC EEE    EEE SSS TTT EEE    SSS MMM OOO GGG UUU LLL ???    

Smogul este ceaţa deasă amestecată cu fum şi praf  

formată industrial în regiunile industriale sau în marile oraşe 

cu efecte dăunatoare asupra sănatăţii populaţiei.  În Europa, 

poluarea aerului pe care îl respirăm direct este un fenomen 

grav.El afectează mai mult oraşele decât micile localităţi 

,câmpiile şi zonele muntoase .Despre aspectele specifice ale 

unei probleme vom avea ocazia sa vorbim pe  parcursul 

lucrării.Deocamdată este necesar să subliniem că deşi sunt 

afectate toate localităţile urbane starea cea mai gravă o 

prezintă marile oraşe.Numeroase sunt cauzele care generează aşa-numitul smog ,sau poluarea 

atmosferică derivată din secţiunea conjugată a fumului (smoke ) şi a ceţei (fog) care înglobează 

particulele de fum ,făcându-le mai grele şi împiedicându-le astfel să se împraştie .Smogul este 

provocat de arderea cărbunelui ,petrolului şi altor tipuri de combustibili folosiţi în industrie şi în 

instalaţiile de încălzire .La formarea lui contribuie în mod deosebit ,ca substanţe poluante ,anhidrida 

sulfuroasă (dioxid de sulf) ,hidrogenul sulfurat, cu tipicul lui  miros de ouă stricate ,compuşii 

azotului începând cu anhidrida carbonică .Un periculos agent poluant este şi plumbul prezent în 

benzină şi răspândit în atmosferă prin ţeava de eşapament a automobilelor .În Japonia mulţi 

biciclişti recurg chiar la masca antismog ,împotriva poluări produse de automobile .În alte parţi o 

astfel de precauţie este rară.În unele ţări ,ţevile de eşapament sunt dotate cu catalizatori pentru a 

reţine în parte oxizii de azot şi de carbon  

În ceea ce priveşte poluarea datorată gazelor de eşapament , Europa Occidentală prezintă norme 

mult mai puţin severe nu numai în comparaţie cu Japonia ,dar şi cu SUA ,cu evidenţele consecinţe 

negative care decurg din acest fapt.  

 În ceea ce priveşte poluarea 

pricinuită de automobile ,C.E.E. a dat 

dispoziţi prea puţin eficiente ,cu atât mai 

mult cu cât ele privesc numai vehiculele cu o 

capacitate cilindrică mai mare de 1400 de 

centimetri cubi ,în timp ce firmele europene 

care au insistat pentru această limită ridicată 

produc în mare parte vehicule cu capacitate 

cilindrică mai mică .  
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Raportul aminteste că în ,1950 în lume 

existau numai 13 oraşe cu o populaţie de peste 4 

milioane  de locuitori în timp ce în 1980 

ajunseseră de-acum la 35 ,cea mai mare parte 

dintre ele aflându-se ,totuşi în ţari din lumea a 

treia .În ceea ce ne priveşte ,socotim că proiectele 

referitoare la creşterea populaţiei sunt excesive 

,deoarece ,aşa cum vă vom arata ,după toate 

probabilităţile ,cu mult înainte de sfârşitul 

secolului aproape toate ţările lumii a treia vor 

înţelege necesitatea de a reduce creşterea nataliţăti ,care le sarăceşte . 

Până în anul 2000 urbanizarea ţărilor în curs de dezvoltare a dus la un total de 66 de oraşe cu o 

populaţie de peste 4 milioane de locuitori ,printre care adevărate megalopolisuri ca Ciudad de 

Mexico (care este azi cel mai populat oraş din lume ) şi Sao Paulo din Brazilia .Încă de pe acum nu 

numai cele 2  megapolisuri menţionate,dar şi celelalte mari oraşe ale lumii a treia (deşi nu 

înregistrează un număr de automobile ,comparabil cu acela al oraşelor din ţările bogate şi 

industrializate ) sunt printre cele mai grave exemple de poluare .În timp ce naţiunile industrializate 

,într-o masură mai mică sau mai mare ,au reuşit să reducă poluarea şi să amelioreze calitatea aerului 

în marile oraşe ,progresele lor sunt diminuate de rapida urbanizare ( însoţită de o parţială 

industrializare ) a lumii a treia ,unde dezvoltarea neplanificată a unor imense metropole este 

inevitabil însoţită de o creştere a traficului rutier şi a consumului de energie ,deci şi a smogului.În 

momentul actual,conform raportului,dintre cele 54 de oraşe din lume avute în  vedere ,Milano ar fi 

cel mai poluat.La această situaţie dificilă contribuie în bună parte şi faptul ca este situat intr-o vale 

care acumulează şi reţine gazele poluante.Trebuie să mai precizăm că trăsătura caracteristică a 

metropolei din zona Padului o constitue nivelul mediului foarte ridicat al dioxidului de sulf 

(anhididra sulfuroasă).Parisul ,în schimb,ar deţine recordul negativ de poluare datorită plumbului. 

În general, luând în considerare cele 54 de mari oraşe din ţările industrializate,smogul oraşului 

Milano ar fi,conform Raportului,dublu faţă de acela al Parisului,triplu faţă de Tokyo şi Londra şi 

cuadruplu faţă de New York.Autorităţile milaneze au adresat un protest ferm,declarând că datele 

comunicate la Geneva se referă la anul 1980 şi că astăzi situaţia ar fi cu totul alta ,deoarece efortul 

depus pentru a limita sursele de poluare a fost important,iar concentraţia de anhidrică sulfuroasă s-

ar fii micşorat,cu două treimi,după cum a afirmat municipalitatea.De la Geneva s-a răspuns că 

datele nu sunt atât de depăşite cum afirmă milanezii 

,deoarece privesc perioada 1980-1984.Oricare dintre 

cele două oraşe citate ,Geneva sau Milano ar avea 

dreptate,problema exista,şi lucrurile nu se schimbă prea 

mult pentru metropola lombardă.Într-adevăr ,cu câteva 

săptămâni în urmă ,episcopii din regiune lansaseră un 

semnal de alarmă ,declarând în Pastorala lor că a nu 

polua înseamnă a respecta a 11a poruncă .Lasând 

deoparte "cazul Milano ",nu putem să nu recunoaştem 

precara situaţie a marilor oraşe italiene în privinţa 

poluării.Ţinând seama că faptul că ,aşa cum rezultă din 

unele constatări fundamentate ştiinţific ,nivelul de 
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poluare a oraşelor industriale cu peste 100.000 de locuitori este foarte ridicat,iar Milano nu face 

,desigur ,excepţie.  

După Ministerul Mediului Înconjurator ,se 

pare că oraşul cel mai poluat ar fii Napole,unde 

limitele admisibile ale principalilor poluanţi ar fii fost 

depăşite de 4 ori.Pe de altă parte, este cunoscut ,că 

după al doilea război mondial a avut loc o rapidă şi 

dezechilibrată urbanizare,datorită susţinutei dezvoltări 

industriale ,într-un context extrem de 

fragil,caracterizat printr-o limitată disponibilitate a 

spaţiului fizic utilizabil,cu consecinţa unei mari 

poluări a unor zone înconjurătoare. În Italia ,fiecare 

km de şosea este ocupat de 73 de vehicule,faţă de 52 

în Germania ,26 în Franţa,24 în Japonia şi 29 în Statele Unite cu consecinţa firească a 

poluării noastre accentuate.Faptul că în oraşele italiene circulă mult mai multe autovehicule 

ca oriunde(deşi în  

Europa ţările mari deţin cam tot atâtea )nu depinde numai de întinderea mai mică a teritoriului (care 

ar putea să conteze numai pentru Statele Unite şi Franţa),dar şi de alte motive .De exemplu ,în Italia 

este prea obişnuită şi în accelaşi timp condamnabilă folosirea automobilului în oraşe,chiar pe 

distanţe foarte scurte. Trebuie să mai ţinem seama ,în ceea ce priveşte marile oraşe ne-americane ,ca 

Roma şi Milano folosesc numai 24 şi respectic 33 de km de 

metrou ,faţă de 198 la Paris ,397 la Londra şi 500 la Tokyo.Ca să 

nu mai vorbim de Moscova!Măsurile care pot fii luate în Italia 

pentru desconcesionarea traficului urban nu vor duce la 

diminuarea procesului de anhidridă carbonică ,dacă automobilele 

excluse din centrele istorice vor continua să se aglomereze în 

aceeaşi măsură ,la periferii . Dacă vrem să limităm periculoasa 

anhidridă carbonică ce provoacă efectul de seră ,singurul remediu 

este acela de a folosi mai puţin vehiculele ,astfel încât să se reducă emisia acestei substanţe .La 

Roma ,în utimele zile ale anului 1988 ,primarul a propus să se circule cu numere alternative pentru 

a descongestiona un trafic imposibil dar Consiliu Municipal a respins propunerea ,fară a oferi nici o 

altă soluţie .Primejdioasa poluare a oraşelor italiene  i-a determinat pe mulţi ecolologişti să propună 

aplicarea riguroaselor norme existente în unele landuri din Germania. De exemplu, la Hamburg se 

anunţă prealarma când se ajunge la 60.de micrograme de anhidrică sulfuroasă pe metru cub de aer.  

Prima fază de alarmă se declanşează la 120 de miligrame , când sunt impuse considerabile restricţii. 

Dacă s-ar ajunge la cea de-a doua fază s-ar opri totul,de la trafic până la industrie. La Milano în 

schimb , după contraversatul Raport al O.M.S. si O.N.U. s-ar fi ajuns chiar la peste 180 de 

micrograme fără a se lua nici o măsură respectivă .Pentru a nu se crea probleme de sănătate, nu 

trebuie să se depăşească 60 de micrograme.În Italia ,nu s-a procedat la o sistematică studiere a 

factorilor poluanţi datorită traficului rutier din principalele oraşe aşa cum se întampla în Germania 

şi în alte ţări europene. 

      RRR ooo mmm âââ nnn iii aaa    ttt rrr eee bbb uuu iii eee    sss ăăă    aaa ccc ţţţ iii ooo nnn eee zzz eee    ddd eee    uuu rrr ggg eee nnn ţţţ ăăă    !!! !!! !!!       
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Pădurile din România 

EElleevv::  CCoossmmaa  CCrriissttiiaannaa,,  ccllss..  aa  VVII--aa  

CCoooorrddoonnaattoorr::    PPrrooff..  CCaattaarriigg  SSiimmoonnaa  

CC..NN..  „„GGeeoorrggee  CCooşşbbuucc””  NNăăssăăuudd  

                                                                                                            
               “Cel mai potrivit moment să plantezi un copac a 

fost acum 20 ani. Următorul cel mai important moment 

este acum.” 

                Când priveşti munţii noştri acoperiţi cu păduri, 

fără să vrei, te gândeşti la veşnicie. Mii de generaţii de 

oameni i-au privit, s-au bucurat de splendida lor 

înfăţişare.  

                Pădurea ţinutului carpato-danubian în 

vremurile neguroase ale preistoriei era mult mai întinsă 

decât astăzi, acoperea nu numai munţii, dar şi dealurile 

şi o mare parte a câmpiei. Aproape în tot ţinutul carpato-danubian, când erau lăsaţi să se dezvolte în 

voie, copacii şi chiar arbuştii ajungeau la vârste şi dimensiuni impresionante. În Transilvania 

existau păduri mari ce o despărţeau de vasta câmpie a Dunării şi a Tisei. Moldova avea codrii uriaşi 

ce acopereau dealurile şi 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 

Dunăre numai prin codri. Un foarte bun cunoscător al pădurii, regretatul Emil Pop, afirma că 

pământul românesc, trebuie să fi fost acoperit altădată în proporţie de cam 60-70% cu păduri. 

                Pădurea a fost de  un mare ajutor populaţiei româneşti de-a lungul istoriei, sub raportul 

alimentaţiei. O seamă de animale au fost vânate, precum bourul, zimbrul, ursul, mistreţul, cerbul, 

căprioara, iepurele, asigurând carnea necesară popoului român, cât şi blănurile  şi pielea necesare 

pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte. Din alune, nuci şi jir se scotea ulei. De asemenea, fragii, 

zmeura, afinele, măceşele şi fructele merilor pădureţi erau folosite în alimentaţie. În sfârşit, pădurea 

oferea strămoşilor noştri tot soiul de ciuperci precum vineţi de fag, de brad, gălbiori, mânătărci, 

bureţi lăptoşi, ghebe, sbârciogi, etc., precum şi alte plante – leurdă, dragaveiul, păpădia, loboda, 

rădăcini şi seminţe (chimenul, purul sau usturoiul sălbatic). La toate acestea se adaugă lemnul, 

folosit pentru construcţia bordeielor şi caselor, pentru foc,pentru diverse unelte, precum şi pentru 

plute şi bărci. 

               În legătură cu focul trebuie să subliniem faptul că, pe lângă cel obţinut în mod natural, de 

copacii aprinşi de trăznet, oamenii preistoriei au izbutit să-l obţină şi pe altă cale, tot cu ajutorul 

pădurii, frecând repede şi îndelung, între ele, două lemne uscate, de duritate diferită. E aşa-zisul  foc 

viu, pe care încă îl mai făceau ciobanii noştri, la începutul secolului trecut, şi care avea, după 

credinţa lor, şi unele însuşiri magice.  

               Suprafața totală a pădurilor din România este de 6,5 mil.ha, din care proprietate publica a 

statului 3,4 mil. ha (52,2 %). Suprafața pădurilor pe locuitor este de 0,27 ha. 
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CCC ooo mmm ppp ooo zzz iii țțț iii aaa    ppp ăăăddd uuu rrr iii lll ooo rrr    RRR ooo mmm âââ nnn iii eee iii :::    

Rășinoase (molid, brad, pin, larice): 29,9 % 

Fag: 31,5 % 

Stejar: 18,0 % 

Diverse alte specii de esenţă tare (frasin, paltin, cireş, ulm, salcâm) 15,7 % 

Diverse specii de esenţă moale  (plop, tei, salcie) 4,9 % 

RRR eee ppp aaa rrr ttt iii țțț iii aaa    ppp ăăăddd uuu rrr iii lll ooo rrr    ppp eee    zzz ooo nnn eee    ggg eee ooo ggg rrr aaa fff iii ccc eee :::       

Munte (30% din teritoriu) cu păduri de rășinoase si fag 66 % 

Deal (37% din teritoriu) cu păduri de stejar si fag 24 % 

Câmpie (33% din teritoriu) cu păduri de sleauri si de luncă 10 % 

            Anual, pe glob, covorul vegetal (păduri, culturi agricole, ierburi) produce peste 23 miliarde 

de  tone oxigen, peste 60% din acestea fiind produse de păduri. În țara noastră, anual, covorul 

vegetal produce 40 miliarde tone de oxigen. În zilele călduroase, un hectar de pădure elimină 180-

200 kg de oxigen si consuma 220-280 kg de dioxid de carbon. Un arbore de fag, de 25 m înăltime și 

cu diametrul coroanei de 15 m produce într-o ora 1,7 kg de oxigen, ce ea ce reprezinta necesarul de 

oxigen al unui om pentru 3 zile. 

             Pentru producerea unei tone de lemn 

arborii din pădure consumă și stocheaza 1,8 tone 

de dioxid de carbon si eliberează in atmosferă 1,3 

tone de oxigen. Într-o pădure de foioase de 

productivitate ridicată se consumă anual și se 

stocheaza în biomasa 40 tone dioxid de carbon și 

se produc 30 tone/ha oxigen din care se consumă 

prin respirație aproximativ 13 tone/ha. 

              Pădurea este scutul cel mai eficient de 

apărare a solului contra eroziunii, comparativ cu terenurile fara vegetatie, unde eroziunea variază 

intre 140-750 mc/an/ha. În pădure eroziunea este sub 0,1-2,5 mc/an/ha. În regiunile împădurite din 

România turbiditatea medie a râurilor este sub 100 g/mc, față de până la 5000 g/mc cât ating râurile 

care curg prin zone puternic despădurite. Transportul de aluviuni din pădure poate atinge doar 0,5 

mc/an/ha, față de 50-120 mc/an/ha pe terenurile agricole.                                                                                                                                          

Masivele forestiere micșorează eroziunea solului și reduc încărcarea cu sedimente a apelor, 

menținând mai puțin colmatate albiile râurilor, pâraielor și lacurilor de acumulare. 

             Dacă la marginea pădurii viteza vântului se consideră 100%, la 50 m, în interior, ea se 

reduce la jumătate, la 100 m scade la 25%, iar la 200 m atinge 2% din viteza initiala. La vânturile 

obișnuite, de până la 3-4 m/s, de la aproximativ 100 m in adancimea padurii domneste calmul. 
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Vegetația forestieră reține cantități importante de pulberi, estimate la 580-600 kg/an/ha.  Un arboret 

de molid reține anual 32 t/ha pulberi dublându-se în cazul unui arboret de fag. Perdele forestiere 

penetrabile, perpendiculare pe direcția vântului, pot realiza o purificare cu 10% mai buna in terenul 

situat înaintea perdelei pe o lățime de 50-60 m și în terenul din spatele perdelei, pe o lațime de 200-

250 m. 

SSS ttt eee jjj aaa rrr uuu lll    

            Stejarul este un arbore din zona 

temperată, înalt, cu ramuri puternice, noduroase, 

coroană largă si bogată. Scoarța stejarului este 

de culoare brun-negricioasă, aspră, adânc 

brăzdată, adăpostind adesea o micro-faună 

activă (în special furnici și anumite specii de 

gândaci). 

Ghinda, fructul stejarului, a fost folosită de-a 

lungul timpului atât la hrana porcilor, fiind 

foarte apreciată si de mistreți, confecționarea de 

coliere si papușele pentru copii, și chiar de unele piese de mobilier sau ,,bibelouri” rustice.  

             Scoarța de stejar este folosită din antichitate in tăbăcire, deoarece conține mari cantități de 

tanin foarte eficient în prelucrarea pielii. Lemnul de stejar este foarte prețios, fiind folosit pentru 

mobila de lux, iahturi de lux, construcții de lux, etc. 

             În România, stejarul ocupă 2% din suprafața păduroasă a țării, respectiv cca.130.000 ha. 

Pădurile cele mai întinse, peste 80% din total, se găsesc în sudul țării, câmpiile din vestul țării, 

nord-vestul Moldovei și în Podișul Transilvaniei. 

             În medicină e folosit în tratarea de gastrită hiperacida, ulcer gastroduodenal, diaree, enterite, 

melene, hemoroizi, rinofaringită, faringită acută si cronică. Pentru tratarea hemoroizilor, 

degerăturilor, transpirației excesive a picioarelor și mâinilor se prepara 20-30 g scoarță mărunțită la 

litru. Puternic astringent. Se aplică băilor calde. 

             Este o specie melifera. Furnizează albinelor culesul de polen si mana. Mana conține 62-64 

% zahar. Cantitatea miere de pâna 20 kg/ha.  

             Prin puternicul sau sistem radicular, prezintă 

soluția optimă pentru punerea în valoare a potențialului 

mineral si hidric al solului, asigurând optimizarea 

regimurilor hidrologice și un drenaj biologic de mare 

eficiență în stațiunile cu exces de umiditate. 

BBB rrr aaa ddd uuu lll    aaa rrr ggg iii nnn ttt iii uuu    

              Este un masiv conifer (verde tot timpul) 

crescând până la 40-50m (rar 60 m) înălțime cu un 

diametru al trunchiului de pana la 1,5 m. Bradul 

argintiu este prima specie folosita ca pom de Craciun. Bradul este cunoscut si prețuit de români din 
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vremuri imemorabile. În cele mai multe dintre locații este numit simplu ”brad” sau “brad alb” în 

altele, “brad nemes”. Uneori este confundat cu molidul numit si “molit”, ”molift” sau “brad roșu”.  

               Scoarța, bogată în tanin si rășină, are utilizări mai ales în industria chimică si in sfera 

militara. În scopuri terapeutice se folosesc și vârfurile tinere ale ramurilor și conurile verzi. Ca 

arbore ornamental bradul este mai atrăgător decât molidul, totodată păstrându-și mai mult timp 

frunzișul (cetina) în spații închise, ca arbore tăiat sau ca verdeață . 

FFF aaa ggg uuu lll    

              Specific zonei temperate, având înălțimea de 35m. Formează făgetele, biotopuri bogate și 

pline de frumusețe. Fructul sau, jirul, a fost utilizat pentru un anumit untdelemn, hrană pentru porci, 

apreciat de mistreți. Coaja fagului, folosită ca febrifug și tonic amar, fiind unul din echivalenții 

europeni ai chininei, alături de scoarța de salcie. Lemnul apreciat în industria construcțiilor și a 

mobilei, are rezistența, finețe și culoare plăcută. 

MMM eee sss ttt eee aaa ccc aaa nnn uuu lll       

              Denumirea vine din latinul mastichinus. Coaja conține multe rășini și are un pigment care 

dă numele diverselor soiuri de mesteacăn: alb, roșu, negru și galben. 

PPP lll ooo ppp uuu lll       

               Cuprinde cca. 50 de varietăți și are o înălțime de 35-40m. Este obiectul unor studii 

genetice in S.U.A, Canada, Europa, China de a obține variante de plante rezistente la dăunători și la 

îmbunătățiri funciare prin absorbția din sol a unor substanțe toxice cum ar fi, de exemplu, metalele 

grele. 

TTT eee iii uuu lll    

              Cuprinde aproximativ 30 de specii de arbori, atinge înălțimi de 20-40 m. Florile sunt 

folosite în medicina naturistă. Teii joaca un motiv literar semnificativ in mai multe poezii scrise de 

cel mai faimos poet romantic, Mihai Eminescu 

   

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

Preda V. ,,Traditie și progres în ocrotirea patrimoniului natural al României” 

Pop E. ,,Elogiul Carpaților”-Bucuresti 19 

Munteanu L. ,,Ecologie si protectia mediului” 

Milescu I. ,,Pădurile – patrimoniu al umanitații-Bucuresti 1” 

Giurgiu V. ,,Ocrotirea naturii mediul înconjurător-Bucuresti 27” 
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