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CZU: 542.06:547.2/.8 

IDENTIFICAREA TEORETICĂ A MECANISMULUI LA PRIMA ETAPĂ A 

PROCESULUI DE INHIBARE A RADICALULUI LIBER DPPH• SUB 

ACŢIUNEA ACIDULUI DIHIDROXIFUMARIC 

 
a,bARSENE Ion, bGORINCHOY Natalia, bGORBACHEV Mikhail 

aUniversitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Republica Moldova 
bInstitutul de Chimie, Chișinău, Republica Moldova 

 

Rezumat: Pe baza calculelor DFT PBE utilizând software-ul GAUSSIAN 09 au fost studiate 

structurile geometrice și potențialul electrostatic molecular (MEP) pentru acidul dihidroxifumaric 

(DHFA) în fază gazoasă precum și în metanol, folosind pachetului de. Valorile maxime ale MEP s-

au găsit în apropierea grupelor funcționale hidroxilice ale DHFA ceea ce a făcut posibilă estimarea 

probabilității detașării atomilor de hidrogen capabili să interacționeze cu radicalul liber DPPH•. 

Etapele elementare inițiale ale mecanismelor de reacție ale DPPH• cu DHFA au fost identificate atât 

în vacuum, cât și într-un solvent (metanol). Într-o soluție de metanol, energia de activare a acestei 

reacții este mai mică și se ridică la 5,52 kcal/mol comparativ cu 6,15 kcal/mol pentru calculul în vid. 

Cuvinte cheie: antioxidanți, acidul dihidroxifumaric, radicalul liber DPPH•, mecanism de reacție, 

calcule DFT. 

 

Abstract: Based on the DFT PBE calculations using the GAUSSIAN 09 software, we have calculated 

the optimized geometric structures and molecular electrostatic potential (MEP) for dihydroxyfumaric 

acid (DHFA)both in vacuum and in methanol. The maximum MEP values were found near the 

hydroxyl functional groups of DHF, which made it possible to estimate the probability of detachment 

of hydrogen atoms capable of interacting with the free radical DPPH•. The initial elementary stages 

of the reaction mechanisms of DPPH• with DHFA were identified both in vacuum and in a solvent 

(methanol). In a methanol solution, the activation energy of this reaction is lower and amounts to 5.52 

kcal/mol compared to 6.15 kcal/mol for calculation in vacuum. 

Keywords: antioxidants, dihydroxyfumaric acid, free radical DPPH, reaction 

mechanism, DFT calculations. 

 

Introducere 
În ultimii ani, s-au efectuat numeroase studii bazate pe noi abordări 

experimentale și teoretice ale studiului atât al radicalilor liberi în sine, cât și al 

antioxidanților capabili să le transforme în derivați diamagnetici mai puțin periculoși. 

Este evident că cunoașterea mecanismelor diferitelor reacții radicale din corpul 

uman și stabilirea unor modalități posibile de eliminare a radicalilor liberi cu 

antioxidanți poate duce la sinteza de noi compuși chimici – medicamente mai 

puternice. 

Mulți compuși organici cu grupări enol sau fenol sunt antioxidanți eficienți care 

transformă diverși radicali liberi în derivații lor diamagnetici [1]. Din literatura de 

specialitate se știe că acidul dihidroxifumaric (ADHF) este un antioxidant foarte 

puternic [2], având proprietăți inhibitoare pronunțate împotriva radicalilor liberi. În 

lucrarea [3] este propus și studiat mecanismul ionic (așa numit SPLET mecanism) care 

descrie interacțiunea dintre acidul dihidroxifumaricaric (ADHF) și radicalul stabil 

DPPH. S-a demonstrat că această interacțiune începe cu protonarea radicalului DPPH• 

și formarea radicalului-cationului [DPPH-H]•+. Acesta din urmă formează complexul 

de transfer de sarcină cu anionul de DHFA. 
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Reacția general propusă este: 

A-H2 + R• = A-H• + RH 

A-H• + R• = A + RH 

Reacția sumară:   A-H2 + 2R• = A + 2RH 

Mecanismul radicalic (așa-numitul mecanism HAT) al interacțiunii acidului 

dihidroxifumaric cu radicalul DPPH• propus în [4] se desfășoară în conformitate cu 

următoarea schemă generală radicală: 

 

 
 

Scopul acestui studiu a fost dictat, pe de o parte, de posibilitatea a două mecanisme 

descrise mai sus pentru inhibarea radicalilor liberi (DPPH•) sub acțiunea acidul 

dihidroxifumaric (ADHF); pe de altă parte, nu există o descriere teoretică cel puțin 

pentru etapele elementare inițiale ale mecanismului HAT menționat mai sus. De 

asemenea studiul datelor pentru etapele inițiale ale mecanismului HAT prin metoda 

DFT cuplat cu construcția potențialului electrostatic molecular (atât în vid, cât și în 

soluție). 

 

Metode computaționale 
Optimizarea geometriei moleculare (reactanții, stările de tranziție și produșii de 

reacție), calculele spectrelor vibraționale (stările de tranziție), cât și mecanismele 

teoretice de reacție au fost efectuate cu ajutorul pachetului de programe GAUSSIAN 

09 [5], prin aplicarea metodelor teoriei funcționalei de densitate (DFT), cu PBE funcții, 

folosind pentru funcțiile atomice baza relativistă cc-pVDZ. Nici o restricție de simetrie 

nu a fost aplicată în timpul optimizării geometriei.  

Frecvențele vibraționale au fost calculate pentru geometria optimizată, cu scopul 

de a exclude obținerea valorilor frecvenței imaginare și pentru a confirma că geometria 

moleculară găsită corespunde unui minim local pe suprafața sa de energie potențială. 

 

Rezultate și discuții 

Calculele noastre arată că, la prima etapă a reacției de interacțiune dintre ADHF 

și DPPH•, un atom de hidrogen este transferat de la grupa –OH al ADHF la grupa 

funcțională –N• = a radicalului N-DPPH•. Cu acest transfer de hidrogen, care are loc 

prin mecanismul reacției radicalice HAT, se obține noul radical ADHF•, care este o 

formă monodehidrogenată de acid dihidroxifumaric în conformitate cu schema 

prezentată în Figura 1. 
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Fig. 1. Schema mecanismului primei etape 
 

Pe lângă rezultatele de mai sus (efectuate pentru cazul vidului), s-a investigat, de 

asemenea, efectul solventului asupra mecanismului de reacție cu determinarea energiei 

de activare atât în vid, cât și în solvent (metanol). Pentru acest caz, s-a creat diagrama 

potențialului electrostatic al diferitelor interacțiuni posibile ale reactivilor. 

Potențialul electrostatic molecular (PEM) generat în jurul unei molecule prin 

distribuția sarcinilor parțiale pe atomi poate fi o informație importantă despre posibilele 

direcții ale atacurilor electrofile și nucleofile în cursul reacției studiate. De obicei, 

potențialul electrostatic la suprafață este deosebit prin culori diferite. Părțile moleculei 

încărcate cu sarcină negativă (de coloare roșie) reprezintă locul unui posibil atac 

electrofil. La polul opus, regiunile pozitive (albastru) corespund pozițiilor de atac 

nucleofil. Regiunile cu potențial electrostatic aproape de zero sunt de culoare verde.  
 

 
Fig. 2. Diagrama potențialului electrostatic molecular al ADHF 
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După cum se poate observa din Figura 2, care descrie suprafața PEM, pentru 

molecula acidului dihidroxifumaric (ADHF), regiunea cea mai negativă este în 

principal localizată în apropierea atomului de oxigen din gruparea carboxilică. De 

asemenea, se poate observa că potențialului cu cea mai mar valoarea pozitivă este 

localizat în apropierea atomului de hidrogen din grupa hidroxilică, acesta fiind cel mai 

probabil loc pentru atacul nucleofil. Aceste poziții oferă posibilitatea de a estima 

domeniile spațiale în direcția cărora molecula de ADHF poate interacționa cu alte 

sistemele moleculare, inclusiv radicali liberi. 

 Dacă la etapa inițială a studiului a fost analizat potențialul electrostatic asociat 

cu starea moleculară a acidului ADHF în vid, atunci am studiat și efectul solventului 

asupra potențialului electrostatic molecular al moleculei ADHF. Analizând regiunile 

albastre (vezi Figura 2), care corespund atacului nucleofil, unde se află grupele 

hidroxilice, putem concluziona că utilizarea unui solvent (metanol) cresc valorile 

numerice absolute ale PEM. 

Valorile PEM prezentate în Figura 2 corespund energiilor hidrogenului atomic 

egale cu 23,09 kcal/mol în vid și 27,23 kcal/mol în metanol. Astfel, putem determina 

în ce caz atomul de hidrogen al grupei hidroxilice din molecula de ADHF va fi rupt 

mai ușor și se poate concluziona că, în prezența unui solvent, ruperea devine mai 

favorabilă, ceea ce își găsește confirmarea și în studiul mecanismului de reacție arătat 

mai jos. 

Pentru toate sistemele moleculare care participă la reacția studiată, au fost 

optimizați parametrii lor geometrici și s-au determinat valorile energiilor totale. Pe 

baza valorilor energetice obținute, s-a studiat profilul energetic pentru prima etapă a 

reacției atât în vid, cât și în solvent (metanol) și s-a arătat efectul solventului asupra 

energiei de activare a acestei etape inițiale pentru reacția studiată. De asemenea s-au 

calculat stările de tranziție, care descriu mecanismul etapei inițiale a reacției studiate. 

În urma calculelor de frecvențe vibraționale, pentru reactanții și produșii de reacție, nu 

au fost obținute valori negative proprii ale matricei Hessiane, excluzând stările de 

tranziție, confirmându-se faptul că rezultatele obținute în urma optimizării sunt 

veridice. 

 
 

Fig. 3. Profilul energetic (kcal/mol) al primei etape 
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Analizând profilul energetic al primei etape (Figura 3) s-a determinat că aceasta 

este una endotermă, cu o energie de activare în faza gazoasă de 6,15 kcal/mol și 

respectiv în metanol de 5,52 kcal/mol. Au fost localizate stările de tranziție care 

corespunde transferului intramolecular al atomului de hidrogen de la acidul 

dehidroxifumaric pe radicalul DPPH. Acest rezultat a fost confirmat prin prezența unei 

frecvențe imaginare în starea de tranziție atât pentru vid, cât și pentru metanol. 

Frecvențele imaginare au următoarele valori: 1213,12 cm-1 pentru vid și 1054,05 cm-1 

pentru metanol. 

 

Concluzii 

Prezentul studiu se bazează pe abordarea teoretică complexă descrisă mai sus, 

aplicată studiului structurii electronice a moleculei de acid dehidroxifumaric atât în vid, 

cât și în prezența unui solvent, cu determinarea concomitentă a potențialului 

electrostatic molecular și cu posibilitatea de a calcula pe baza sa energiile hidrogenului 

atomic rupt de la acidul ADHF. De asemenea, a fost stabilit mecanismul etapei inițiale 

a reacției de inhibare a radicalului liberi DPPH• sub acțiunea acidului ADHF cu 

determinarea energiei de activare a acestei reacții în vid și în metanol. Valorile 

corespunzătoare ale energiilor de activare sunt de 6,15 kcal/mol și 5,52 kcal/mol, ceea 

ce, la rândul său, confirmă facilitarea reacției studiate în prezența unui solvent. 
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Rezumat: Acizii hidroxicinamici și derivații lor sunt bine cunoscuți ca antioxidanți naturali eficienți 

care pot inhiba în mod eficient radicalii liberi. În lucrarea dată, pe baza calculelor DFT B3LYP 

structurile geometrice și electronice ale unui șir de acizi hidroxicinamici (cafeic, vanilic, para-

coumaric, ferulic ș.a.) au fost studiate atât în starea lor neutră cât și în formele redox pentru a stabili 

relații cantitative între particularitățile structurii lor electronice si activitatea lor antioxidanță. 

Cuvinte-cheie: activitate antioxidantă, acizi hidroxicinamici, radicalul liber DPPH, calcule DFT. 

 

Abstract: Hydroxycinnamic acids and their derivatives are well known as effective natural 

antioxidants that can effectively inhibit free radicals. In this paper, based on DFT B3LYP 

calculations, the geometric and electronic structures of a series of hydroxycinnamic acids (caffeic, 

vanillic, para-coumaric, ferrulic, etc.) were studied both in their neutral state and in redox forms to 

establish quantitative relationships between the peculiarities of their electronic structure and their 

antioxidant activity. 

Keywords: antioxidant activity, hydroxycinnamic acids, free radical DPPH, DFT calculations. 

 

Introducere 
Acizii hidroxicinamici (AHC) și derivații săi sunt răspândiți pe scară largă în 

produsele alimentare derivate din plante. Compușii principali din această clasă sunt 

acizii cafeic, p-coumaric și ferulic, fiind prezenți în aproape toate plantele și apar în 

forme legate, conjugate și esterificate. Acești compuși joacă diverse roluri în fiziologia 

și activitățile plantelor, care sunt corelate cu sinteza proteinelor, alelopatia și 

fotosinteza. Efectele biologice ale acizilor hidroxicinnamici la om sunt legate de 

funcția lor de antioxidanți, fiind raportate pentru a reduce sau chiar a preveni afecțiunile 

cardiovasculare, cancerul, tulburările neurologice, precum bolile Alzheimer și 

Parkinson. În plus, pentru acești compuși sunt raportate și activități antidiabetice, 

antigenotoxice și antimicrobiene. AHC posedă o structură chimică simplă formată 

dintr-un fenilpropanoid C6-C3, prezența unei grupări carboxilice în lanțul lateral și a 

unei sau mai multe grupe hidroxilice. Diversitatea structurilor AHC este dată de 

numărul și poziția grupărilor hidroxil pe inelul aromatic. Principalii AHC în natură sunt 

acizii p-coumaric, cafeic, ferulic și sinapic, fiind găsiți frecvent în fructe, legume, cafea 

și în produsele derivate,  au câștigat multă atenție, în principal datorită proprietăților 

lor antioxidante. Prin urmare, ingestia acestor produse naturale și a derivaților săi poate 

oferi protecție împotriva daunelor oxidative ale radicalilor liberi care sunt legate de 

originea diferitelor boli cronice [1-2]. 

Izolarea, identificarea, caracterizarea AHC și a activităților antioxidante ale 

compușilor individuali în baza câtorva parametri este foarte bine raportată în 

numeroase surse. Metoda radicalilor liberi este utilizată pe larg pentru investigarea 

experimentală a proprietăților antioxidante totale ale metaboliților sau extractelor și 

pentru evaluarea activității de eliminare a radicalilor liberi a antioxidanților naturali. 
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Analiza DPPH (radicalul 1,1-difenil-2-picrililhidrazil) este considerată una dintre cele 

mai potrivite și simple tehnici colorimetrice pentru efectele de captare a radicalilor 

liberi a compușilor puri sau a extractelor din diferite surse biologice. Radicalul liber 

DPPH reacționează cu donatorul de hidrogen pentru a genera o stare redusă a DPPH 

însoțită de dispariția culorii violete [3]. Deoarece în literatură nu există o abordare 

teoretică generală (sistemică) pentru stabilirea unei relații între structura chimică și 

activitatea antioxidantă a compușilor studiați, este binevenit un studiu teoretic al 

structurilor geometrice și electronice, care de asemenea va contribui la explicarea 

activității antioxidante a acizilor hidroxicinnamici și va oferi noi oportunități pentru 

dezvoltarea produselor farmaceutice, alimentare și agricole și a aplicațiilor pentru 

îmbunătățirea alimentației și sănătății umane. 

 

Metode și materiale aplicate 

Studiul teoretic DFT B3LYP a fost aplicat pentru șirul de derivați ai acidului 

hidroxicinnamic așa ca acidul galic, gentisic, siringic, cafeic, ferrulic, vanilic, para-

coumaric și cinamic, ce posedă activitate antioxidantă diversă, determinată 

experimental prin metoda radicalului liber DPPH. Modelarea computațională 

(optimizarea structurii geometrice și electronice) a acestor acizi și a diverselor forme 

redox a lor  au fost efectuate în baza programului de calcul Gamess [4], folosind setul 

de bază 6-31G pentru orbitalii atomici. 

 

Rezultate obținute și discuții 
În Tabelul 1 sunt prezentate activitățile antioxidante ale unor AHC selectați, ce 

prezintă acțiune diferită în termeni DPPH [5]. Din cei 8 AHC selectați, acizii galic și 

gentisic sunt cei mai activi și au activitate DPPH asemănătoare – 3,53 (μg/ml)/3,56 

μg/ml. Activitate DPPH mai înaltă decât standardele de referință (α-tocoferolul 10,97 

μg/ml) au și acizii siringic și cafeic. Acizii vanilic și p-cumaric au activitatea DPPH 

slabă în comparație cu cele de referință, iar acidul cinamic nu a prezentat nici o 

activitate DPPH [5]. 

Tabelul 1. Activitățile antioxidante (IC50(DPPH)) ale AHC în termenii DPPH. 
AHC Structura IC50(DPPH) 

(μg/ml) 

AHC Structura IC50(DPPH) 

(μg/ml) 

Galic 

 

3,53 

Ferulic 

 

11,75 

Gentisic 

 

3,56 

Vanilic 

 

416,7 
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Siringic 

 

5,44 

p-

Cumaric 

 
1282,3 

Cafeic 

 

6,34 

Cinamic 

 

- 

Notă: IC50(DPPH) – concentrația care reflectă 50% inhibare a radicalului DPPH. 

 

Deoarece AHC au grupe hidroxil care sunt buni donatori de hidrogen, speciile 

chimice cu astfel de părți structurale pot acționa ca antioxidanți donatori de hidrogen 

reacționând cu specii reactive de oxigen sau azot.  

Tabelul 2. Parametrii structurali ai AHC studiați. 

AHC ΔHOMO-

LUMO 

(eV) 

-COaObH -OH μ 

(debye) R(C-Oa) 

(Å) 

R(C-Ob) 

(Å) 

R(Ob-H) 

(Å) 

R(O-H)1 

(Å) 

R(O-H)2 

(Å) 

Galic 4,779 1,238 1,382 0,981 0,981 0,982 3,763 

Gentisic 4,169 1,235 1,407 0,980 0,987 0,978 1,954 

Siringic 4,506 1,241 1,382 0,981 0,982 - 3,044 

Cafeic 4,071 1,242 1,388 0,981 0,974 0,981 3,437 

Ferulic 4,033 1,243 1,388 0,981 0,982 - 4,103 

Vanilic 4,784 1,240 1,389 0,981 0,982 - 4,316 

p-Cumaric 4,259 1,243 1,387 0,981 0,977 - 3,681 

Cinamic 4,545 1,242 1,386 0,982 - - 2,650 

 

Reieșind din calculele efectuate au fost extrași parametrii structurali (geometrici 

și electronici) ai AHC studiați pentru starea fundamentală (M=1), Tabelul 2.  

Valorile comparative ai parametrilor evaluați indică apartenența aceleiași clase de 

compuși, însă nu dau explicații asupra activității antioxidante a AHC studiați. 

În lucrările noastre [6-7] s-a arătat că heteroatomii radicalului DPPH• (în primul 

rând atomii de azot din hidrazină) pot fi ușor protonați. Mai mult, dacă sarcina pozitivă 

a atomului de hidrogen ai grupei carboxilice sau hidroxilice este egală cu Q(H), atunci 

sarcina restului acestui anion acid este negativă și egală cu (-1-Q(H)). Creșterea valorii 

absolute a acestei sarcini negative va facilita transferul electronic de la anionul dat la 

radicalul protonat DPPH. Prin urmare, AHC a cărui valoare (-1-Q(H)) este mai mare, 

va poseda o activitate antioxidantă mai mare (Tabelul 3).  

Tabelul 3. Dependența între activitatea lgk și Q(H) pentru unii acizi 

hidroxicinamici. 

AHC lgkexp lgkcalc Q(H) 

Galic 3,456 3,455 0,389 

Gentisic 3,223 3,204 0,404 

Cafeic 3,106 2,914 0,382 

Siringic 2,725 2,839 0,387 

Ferulic 2,189 2,186 0,381 
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Matematic, relația cantitativă între activitatea antioxidantă a AHC, exprimată 

prin constantele lor de viteză de reacție de ordinul doi k (preluate din lucrarea [8]) și 

sarcina atomului de hidrogen Q(H) este redată de ecuația 1: 

lgk = 0,02127·exp(13,0854·Q(H))                                                                              (1) 

Tabelul 3 conține logaritmii zecimali ai acestor constante determinate 

experimental (lgkexp) împreună cu constantele (lgkcalc) și sarcinile pe atomii de hidrogen 

obținute prin calculele DFT. Corelarea dintre valorile lgk calculat și experimental 

pentru cei mai activi AHC este prezentată grafic în Figura 1.  

Din Tabelul 3 și Figura 1 se vede că concordanța între mărimile lgk calculate și 

lgk experimentale este destul de bună, respectiv metoda de calcul folosită poate fi cu 

succes utilizata în prognozarea activității antioxidante a altor acizi organici cu structură 

asemănătoare.  

 

 

 
Fig. 1. Relația cantitativă al lgk calculat vs lgk experimental pentru cei mai 

activi AHC. 

Pe de altă parte, cedarea atomului sau ionului de hidrogen, contribuie la formarea 

diverselor forme redox ale acestor AHC. Reieșind din energiile totale, în majoritatea 

cazurilor anionii și radicalii formați din grupele hidroxil au energiile mai joase decât 

cei formați din grupele carboxil. Energiile legăturii O-H pentru anionii și radicalii 

respectivi (în cazul radicalilor grupei carboxilice optimizarea geometriilor nu este 

finalizată, de aceea au fost omiși) sunt prezentate în Tabelul 4 de mai jos. În linii 

generale s-ar putea spune că la AHC cu activitate antioxidantă mai ridicată energiile 

legăturilor de hidrogen sunt mai mici, ceea ce desemnează o capacitate înaltă de donor 

de atomi sau protoni de hidrogen și de anihilare a radicalilor liberi, în cazul dat a 

radicalului DPPH. 

 

Tabelul 4. Energiile legăturilor de hidrogen Eleg(O-H) în kJ/mol. 
Denumirea AHC Anion COOH Anion OH Radical OH 

Galic 1406,08 1361,06 1624,39 

Gentisic 1408,32 1487,08 1649,86 

Siringic 1469,49 1467,92 1661,42 

Cafeic 1485,51 1414,36 1670,34 

Ferulic 1489,18 1445,07 1668,53 

Vanilic 1473,69 1467,13 1679,53 

p-Coumaric 1491,02 1470,66 - 

Cinamic 1487,08 - 1748,32 



17 
 

Formarea speciilor redox ale AHC are loc prin omiterea unui proton sau atom de 

hidrogen. Modificările în structura electronică care au loc sunt demonstrate mai jos 

(Figura 1), ca exemplu este luat acidul galic, unde Anionul OH(3) este anionul cu cea 

mai joasă energie (vezi Tabelul 2), format la omiterea cationului H+ de la grupa 

hidroxilică din poziția para- față de grupa carboxilică. Asemănător este și Radicalul 

OH(3) format la omiterea atomului H. 

 

 
Fig. 2. Diagrama OM pentru acidul galic și formele sale redox. 

 

Din diagrama OM ai acidului galic rezultă că orbitalii HOMO ai acidului neutru 

aparține inelului benzenic, iar LUMO – grupei carboxilice. În formele redox ai acidului 

galic ambii OM aparțin grupelor funcționale. Astfel are loc activarea acestor grupe 

funcționale. 

 

Concluzii 
Analiza comparativă a structurii electronice determinate prin metoda DFT 

B3LYP (6-31G) în sistemele studiate a demonstrat dependența activității lor 

antioxidante de sarcina pe atomii de hidrogen ai grupelor carboxilice ce pot fi donați 

în reacțiile de interacțiune cu radicalul liber DPPH. În baza datelor teoretice obținute 

se presupune că în reacția de interacțiune a AHC cu radicalul liber DPPH mecanismul 
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de transfer secvențial de electroni cu pierderi de protoni - SPLET (Sequential Proton 

Loss Electron Transfer) este cel mai preferabil. 
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Rezumat: Apa r. Răut la deversare în Nistru după compușii de azot și fosfor total este moderat, iar 

după (Na++K+) - foarte poluată.  Apa r. Ichel la deversarea în Nistru în ianuarie este moderat poluată, 

și foarte poluată în octombrie. Râul Bâc aval mun. Chișinău(aprilie) și în s. Gura Bâcului(februarie) 

este foarte poluată. Clasa de calitate a apei r. Botna în s. Chircăești este foarte poluată. Apa Nistrului 

în stațiunile de cercetare după oxigenul dizolvat și fosfor mineral este moderat poluată. Apa r. Bâc la 

deversare în Nistru este foarte poluată și cauzează un impact major asupra sectorului inferior al 

acestuia.  

 

Abstract: Water r. Răut on discharge into the Dniester after nitrogen compaunds and total phosphorus 

is moderate, and for (Na++ K+) - highly polluted. The water of the river Ichel at the discharge into the 

Dniester in January is moderately polluted, and highly polluted in - October. The water of Bâc river 

downstream of Chisinau municipality (April) and in Gura Bâcului village (February) is very polluted. 

The water quality class of Botna River in Chircăești village is very polluted. The water of the Dniester 

in the research stations for dissolved oxygen and mineral phosphorus is moderately polluted. The 

water of the river Bac at the discharge into the Dniester is very polluted and causes a major impact 

on its lower sector 

 

Introducere  

Către afluenții din dreapta fluviului Nistru se referă r. Răut, Ichel, Băc și Botna. 

Pe r. Răut sunt situate or. Bălți, Florești și Orhei, cu o gamă variată de activități 

economice, care în consecință condiționează starea și calitatea apei râului. În totalitate 

bazinul hidrografic Răut cuprinde 232 de primării a 412 localități, care au o populație 

de 746921 locuitori și cuprinde 228900 de gospodării. În localitățile menționate 

activează 1939 instituții sociale/publice, desfășoară activități economice circa 2220 

gospodării țărănești și peste 20 mii agenți economici în agricultură, comerț și prestări 

servicii [1].  

Râul Ichel este un afluent de dreapta al fluviului Nistru, din Republica Moldova 

(RM). Râul izvorăște la sud-est de satul Sinești, raionul Ungheni și curge spre sud-est. 

Debușează în fluviul Nistru, lângă s. Coșernița din raionul Criuleni. Albia râului a fost 

săpată în depozitele nisipo-argiloase din sarmațianul mediu. Înclinarea medie a râului 

constituie 2,2 grade [2]. 

Bâcul este un râu în partea centrală a RM, afluent de dreapta al fluviului Nistru. 

Pe malul Bâcului se află capitala RM, orașul Chișinău, precum și orașele Călărași, 

Strășeni, Bucovăț și Vatra. Debitul mediu anual de apă al râului este de 1 m³/sec, iar 

lungimea de 155 km. Este un râu foarte poluat, cu precădere în aria mun. Chișinău [3] 

Râul Botna este un afluent al fluviului Nistru care trece prin unele localități din central 

RM. Botna izvorăște pe panta sud-estică a unui versant glisant, într-o pădure de fag-

carpen. Lungimea râului este de 152 km. El străbate satele Ulmu, Văsieni, Ruseștii Noi 

ș.a. Înclinarea medie a râului constituie 1,5 grade. Valea râului este simetrică până la 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nistru
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Criuleni
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nistru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i,_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Str%C4%83%C8%99eni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucov%C4%83%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vatra,_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nistru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fag
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carpen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ulmu,_Ialoveni
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C4%83sieni,_Ialoveni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ruse%C8%99tii_Noi,_Ialoveni
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s. Bardar, mai departe se conturează asimetrie de dreapta. Lățimea luncii variază între 

0,5-1,0 km în cursul superior și până la 2,0-2,5 km în cursul inferior [4]. 

Deoarece toate aceste râuri sunt afluenți din partea dreaptă a fluviului Nistru 

prezenta interes care este impactul acestora asupra Nistrului. 

Scopul prezentei lucrări constă în analiza datelor informative privind dinamica 

poluării apelor afluenților din dreapta fluviului Nistru și impactul acestora asupra apei 

Nistrului Inferior.  

 

Materiale și metode 

Ca obiecte de studiu au servit afluenții din dreapta fluviului Nistrului. Au fost 

utilizate rezultatele analizelor chimice efectuate în laboratoarele de referință a Agenției 

pentru Protecția Mediului pe parcursul anului 2020 [5-9], cercetările autorilor [10,11] 

în acest domeniu și rezultatele studiilor sistematice efectuate de laborator în domeniul 

procesului de poluare a r. Bâc, privind natura și gradul de poluare a apei din acest râu. 

 

Rezultate și discuții 

Rezultatele privind gradul de poluare a apei celor 4 afluenți în perioada  a. 2020 

sunt prezentate în continuare. Poluarea r. Răut este prezentată în tabelul 1. 

 

Tabelul 1 . Dinamica parametrilor investigați a apei râului Răut [5]. 

Data Corp 

acvat

ic 

Secțiunea 

monitori 

zată 

Parametrul  

investigat 

Unitatea 

de 

măsură 

Concentra

ția 

înregistr

ată 

Clasa 

de 

calitate 

21.01.20 

 

Răut mun. Bălţi, 

amonte 

azot de amoniu mgN/l 0,61 III 

azot de nitrat mgN/l 5,22 III 

fosfor total mgP/l 0,441 IV 

Na++K+ mg/l 185,0 V 

produse petroliere mg/l 0,26 III 

Mun. Bălți 

aval 

CBO5 mgO/l 5,54 III 

azot de amoniu mgN/l 2,83 IV 

azot de nitrat mgN/l 5,46 III 

fosfor total mgP/l 3,920 V 

Na++K+ mg/l 244,0 V 

produse petroliere mg/l 0,30 III 

Florești azot de amoniu mgN/l 1  1,0 IV 

azot de nitrat mgN/l 5,32 III 

fosfor total mgP/l 1,028 V 

Na++K+ mg/l 138,0 V 

produse petroliere mg/l 0,11 III 

Orhei 

amonte 

azot de nitrat mgN/l 6,06 IV 

fosfor total mgP/l 0,346 III 

Na++K+ mg/l 145,0 V 

produse petroliere mg/l 0,17 III 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bardar
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Orhei  aval azot de amoniu mgN/l 0,59 III 

azot de nitrat mgN/l 3,88 III 

fosfor total mgP/l 0,369 III 

Na++K+ mg/l 165,0 V 

produse petroliere mg/l 0,20 III 

s. Ustia azot de amoniu mgN/l 0,60 III 

azot de nitrit mgN/l 0,078 III 

azot de nitrat mgN/l 3,36 III 

fosfor total mgP/l 0,369 III 

Na++K+ 
mg/l 156,0 

V 

 

 

Analiza conținutului de poluanți (mg/l): azot de amoniu, fosfor total, și suma 

(Na++K+) amonte mun. Bălți constituie 0,61; 0,441 și 185,0, respectiv, iar aval de mun. 

Bălți – conținutul acestora - constituie 2,83, 3,920 și 244,0 mg/l, corespunzător, ceea 

ce demonstrează faptul unei poluări esențiale a ecosistemului urban Bălți asupra apelor 

r. Răut. În or. Florești conținutul acestor poluanți constituie corespunzător 1,0; 1,028 

și 138 mg/l, respectiv. Aceste date indică la faptul că și în or. Florești are loc o poluare 

esențială, care face ca calitatea apei r. Râut după acești componenți să corespunde 

clasei de calitate a apei IV și V., apă poluată și foarte poluată. În sectorul Orhei amonte 

și aval, pentru  sectorul aval are loc o poluarea după fosfor total, 0,346 (amonte) și 

0,369 mg/l (aval) și suma(Na++K+),145,0 (amonte) și (165,0) aval, ceea ce face ca apa 

să corespundă clasei de calitatea V- foarte poluată.  

În s. Ustia înainte de deversare în fl. Nistru, grație procesului de autoepurare, 

calitatea apei r. Răut după toate componentele corespunde clasei de calitatea a III. Însă, 

conținutul azotului de amoniu constituie 0,60 mg/l, iar a fosforului total este de 0,369 

mg/l, date care confirmă rezultatele autorilor[9], care indică la faptul, că r. Răut după 

deversările de azot de amoniu și fosfor se situează pe locul doi, după r. Bâc,  privindu-

l gradul de poluare a Nistrului Inferior cu acești poluanți. Gradul de poluare a apei r. 

Ichel este prezentat în Tabelul 2. 

 

Tabelul 2. Dinamica parametrilor investigați a apei râului Ichel [5, 7] 

Data Corp  

 

acvatic 

Secțiunea 

monitori 

zată 

Parametrul  

investigat 

Unitatea 

de 

măsură 

Concentrația 

înregistrată 

Clasa 

de 

calitate 

12.01.2020 r. Ichel s. Goiani CBO5 mgO/l 7,66  V 

O2 dizolvat mgO/l 4,67 IV 

azot de 

amoniu 
mgN/l 9,61 V 

azot de nitrat mgN/l 3,88 III 

fosfor total mgP/l 0,941 IV 

Na++K+ mg/l 99,5 IV 

produse 

petroliere 
mg/l 0,35 III 
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12.10,2020 Ichel s. Goieni O2 dizolvat mgO/l 3,59 V 

CBO5 mgO/l 11,04 V 

azot de 

amoniu 
mgN/l 2,150 IV 

azot de nitrit mgN/l 0,077 III 

fosfor 

mineral 
mgP/l 1,145 V 

fosfor total mgP/l 1,500 V 

Na+K mg/l 126,0 V 

Mineralizarea mg/l 1309,0 IV 

 

Datele din tabel indică la faptul, că apele r. Ichel duc la poluarea fl. Nistru cu  

azot de amoniu conținutul căruia constituie 9,61 mg/l, fosfor total (0,941 mg/l) iar suma 

(Na++K+), constituie 99,5 mg/l, poluare care atribuie apei acestui râu clasa de calitate 

foarte poluată(după azot de amoniu) și poluată după suma (Na++K+). 

Rezultatele obținute din 12.10.2020, indică , că poluarea cu CBO5, constituie, 

(mg/l): (3,59), pentru fosfor mineral (1,145), fosfor total (1,500) și pentru suma 

(Na++K+) (126,0), ceea ce face ca apa r. Ichel sa fie de clasa de calitate foarte poluată.  

Dinamica poluării apei râului Bâc este prezentată în tabelul 3 

 

Tabelul 3 . Dinamica parametrilor investigați  a apei râului  Bâc [6]. 

Data Corp  

acvatic 

Secțiunea 

monitori 

zată 

Parametrul  

investigat 

Unitatea 

de 

măsură 

Concentrația 

înregistrată 

Clasa 

de 

calitate 

12.02.2020 r. Bâc or. 

Strășeni, 

aval 

O2 dizolvat 

mgO/l 3,30 

V 

   CBO5 mgO/l 9,96 V 

azot de 

amoniu 
mgN/l 14,55 V 

azot de nitrit mgN/l 5,84 V 

fosfor total mgP/l 1,921 V 

Na++K+ mg/l 131,0 V 

produse 

petroliere 
mg/l 0,246 III 

mun. 

Chișinău, 

amonte 

azot de 

amoniu 
mgN/l 1,878 IV 

azot de nitrat mgN/l 4,10 III 

azot de nitrit mgN/l 0,27 IV 

fosfor total mgP/l 0,365 III 

Na++K+ mg/l 91,1 IV 

13.02.2020 r.Bâc O2 dizolvat mgO/l 0, 86 V 

CBO5 mgO/l 14,86 V 
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mun. 

Chișinău, 

aval 

azot de 

amoniu 
mgN/l 10,8 V 

azot de nitrit mgN/l 0,17 IV 

fosfor total mgP/l 0,981 IV 

18.02.2020 r.Bâc Gura 

Bâcului 

O2 dizolvat mgO/l 2,70 V 

CBO5 mgO/l 9,66 V 

azot de 

amoniu 
mgN/l 11,18 V 

fosfor total mgP/l 2,01 V 

Na++K+ mg/l 131,0 V 

10.04.2020 r. Bâc Or. 

Strășeni 

CBO5 mgO/l 8,61 V 

CCOCr mgO/l 39,16 IV 

azot de 

amoniu 
mgN/l 7,89 V 

fosfor 

mineral 
mgP/l 2,69 

V 

fosfor total mgP/l 3,13 V 

or.Vatra subst. în 

suspensie 
mg/l 56,0 V 

CCOCr mgO/l 32,12 IV 

mun. 

Chișinău, 

amonte 

CCOCr mgO/l 124,30 V 

azot de nitrit mgN/l 0,121 IV 

fosfor 

mineral 
mgP/l 0,273 IV 

fosfor total mgP/l 0,274 III 

azot de 

amoniu 
mgN/l 7,89 V 

fosfor 

mineral 
mgP/l 2,69 

V 

fosfor total mgP/l 3,13 V 

mun. 

Chișinău, 

aval 

azot de 

amoniu 
mgN/l 6,02 V 

fosfor 

mineral 
mgP/l 2,05 V 

fosfor total mgP/l 2,34 V 

miros punct 3 IV  

subst. în 

suspensie 
mg/l 83,6 V 

 

Datele din table indică la faptul, că clasa de calitate a apei în aval de or. Strășeni 

după conținutul azotului de amoniu (mg/l): constituie (14,55), azot de nitrit (5,84), 

fosfor total (1,921) și suma (Na++K+), 131 mg/l, ceea ce atribuie apei clasa de calitatea 

foarte poluată, și indică la faptul că or. Strășeni reprezintă o sursă esențială de poluare. 

Amonte de mun. Chișinău conținutul azotului de amoniu, azotului de nitrit și fosfor 



24 
 

total constituie, (mg/l): 1,878 , 0,27 și 0,365, corespunzător. Aval de mun. Chișinău 

după conținutul azot de amoniu, CBO5 și și oxigen dizolvat atribuie apei clasa de 

calitate foarte poluată, fapt ce demonstrează, că ecosistemul urban Chișinău reprezintă 

o sursă majoră de poluare a r. Bâc. Apa r. Bâc în s. Gura Bâcului are un conținut înalt 

(mg/l) de azot de amoniu 11,18, fosfor total 2,01, și suma (Na++K+), constituie 131,0 

mg/l, CBO5 (9,66) mg/l, fapt ce demonstrează că r. Bâc reprezintă o sursă majoră de 

poluare cu azot de amoniu,, fosfor total și substanțe organice a apelor fl. Nistru, ceea 

ce confirmă datele autorilor [10,11] . 

Rezultatele analizelor din 10.04.2020 pe r. Bâc în Strășeni demonstrează faptul 

unui grad înalt de poluare a r. Bâc cu substanțe organice, (mg/l): CBO5 (8,61), azot de 

amoniu (7,89), fosfor mineral(2,69), fosfor total(3,13) mg/l. Conținutul acestor 

poluanți fac ca gradul de calitate a apei sa fie foarte poluată. Necătînd la faptul, că pe 

parcursul scurgerii apei pe sectorul Strășeni-  amonte mun. Chișinău ar trebui ca sa aibă 

loc procesul de autoepurare, în acest punct (mun. Chișinău amonte), conținutul de azot 

de amoniu este înalt, ceea ce indică la faptul că pe întreg parcursul r. Bâc are loc o 

poluare esențială încontinuu, iar procesul de autoepurare nu mai are loc. 

În mun. Chișinău aval, după deversarea apelor reziduale epurate la stația de 

epurare Chișinău, conținutul azotului de amoniu, (mg/l), constituie(6,02), fosfor 

mineral(2,05) și substanțe în suspensie(83,6) mg/l,  ceea ce face ca gradul de epurare a 

apei r. Bâc să fie foarte poluată,  fapt ce confirmă, că  gradul de poluare a apei r. Bâc 

este major. Acest date, demonstrează că r. Bâc într-adevăr reprezintă o sursă majoră de 

poluare a apei r. Nistrului Inferior [10,11]. 

Procesul de poluare a apei râului Botna este prezentat în Tabelul 4. 

 

Tablul 4. Dinamica parametrilor investigați a apei râului Botna [7]. 

Data Corp  

acvatic 

Secțiun

ea 

monito

ri 

zată 

Parametrul  

investigat 

Unitatea 

de 

măsură 

Concentraț

ia 

înregistr

ată 

Clasa de 

calitate 

16.06.2020 

 

r. Botna or. 

Căuşeni 

O2 dizolvat mgO/l 3,19 V 

CCOCr mgO/l 47,62 IV 

CBO5 mgO/l 5,44 III 

azot de 

amoniu 
mgN/l 1,573 IV 

azot de nitrit mgN/l 0,389 V 

fosfor mineral mgP/l 0,309 IV 

fosfor total mgP/l 0,403 IV 

Na++K+ mg/l 197 V 

produse 

petroliere 
mg/l 0,162 III 

s. 

Chircăi

eşti 

O2 dizolvat mgO/l 2,71 V 

CBO5 mgO/l 6,16 IV 

CCOCr mgO/l 42,5 IV 
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azot de 

amoniu 
mgN/l 3,275 V 

azot de nitrit mgN/l 0,139 IV 

fosfor mineral mgP/l 0,498 IV 

fosfor total mgP/l 0,733 IV 

Na++K+ mg/l 173,5 V 

produse 

petroliere 
mg/l 0,174 III 

 

Datele din Tabel, indică la faptul, că  apa r. Botna  în sectorul or. Căușeni este 

poluată cu substanțe organice (mg/l): CBO5 (5,44)(clasa III), CCOCr (47,62), azot de 

amoniu (1,573), și fosfor total (0,403)(clasa IV), azot de nitrit 0,389, și suma (Na++K+) 

-197,0 mg/l(clasa V-foarte poluată)..Cel mai înalt grad de poluare a apei r. Botna este 

stabilit în s. Chircăești și este cauzat de conținutul (mg/l): azot de amoniu (3,275) și 

suma (Na++K+) -197,0 mg/l – foarte poluată, iar după fosfor total (0,733), azot de 

nitrit(0,139), CCOcr (42,5) mg/l, clasa de calitate a apei este poluată.  

Procesul de poluare a apei fluviului Nistru este prezentat în tabelul 5. 

 

Tabelul 5. Dinamica parametrilor investigați a apei râului  Nistru [9] 

Data Corp  

acvati

c 

Secțiunea 

monitori- 

zată 

Parametru

l  investigat 

Unitatea 

de 

măsură 

Concentrația 

înregistrată 

Clasa 

de 

calitat

e 

14.09.202

0 

Nistru or. Vadul 

lui Vodă 

O2 dizolvat 
mgO/l 6,72 III 

s. 

Cremenciu

g 

O2 dizolvat mgO/l 6,96 III 

fosfor 

mineral 
mgP/l 0,139 III 

s. Olănești O2 dizolvat mgO/l 6,16 III 

fosfor 

mineral 
mgP/l 0,164 III 

 

Datele din tab.5 indică la faptul, că după oxigenul dizolvat și conținutul fosforului 

mineral în toate stațiunile cercetate clasa de calitate a apei r. Nistru este  moderat 

poluată. În baza rezultatelor obținute pentru cei patru afluenți din partea dreapă a fl. 

Nistru se poate concluziona că după mai mulți poluanți, apele acestora  au clasa de 

caitate a apei –foarte poluată și deversările în  sectorul fluviului Nistru Inferior 

cauzează un impact major asupra calității acestuia. 

 

Concluzii 

1. 1.Rezultatele analizelor apei r. Răut indică la faptul, că gradul de calitate a apei 

deversate în fl. Nistru după azot de amoniu, azot de nitrit, azot de nitrat și fosfor 

total corespund apei poluate moderat, iar după suma (Na++K+), gradului de 

poluare -  este foarte poluată. 



26 
 

2. Gradul de poluare a apei r. Ichel la deversarea în fl. Nistru după azot de amoniu, 

fosfor total și suma (Na++K+), în luna ianuarie corespund gradului de calitate 

moderat poluată, și foarte poluată în luna octombrie.  

3. Gradul de calitate a apei r. Bâc în aval mun. Chișinău (după azot de amoniu, 

fosfor total și substanțe în suspensie) este foarte poluată(luna aprilie), iar  în s. 

Gura Bâcului la deversare în fl. Nistru după CBO5, azot de amoniu, fosfor total 

și suma (Na++K+), cauzează clasa de calitate a apei - foarte poluată(luna 

februarie). 

4. Cel mai înalt grad de poluare a apei r. Botna este stabilit în s. Chircăești și este 

cauzat de conținutul (mg/l): azot de amoniu (3,275) și suma (Na++K+) -197,0 

mg/l – foarte poluată, după fosfor  total (0,733), azot de nitrit(0,139) și CCOcr 

(42,5) mg/l, clasa de calitate a apei este poluată.  

5. Apa fl. Nistru în cele trei stațiuni de cercetare după oxigenul dizolvat și fosfor 

mineral corespunde gradului de calitate –moderat poluată. 

6. Rezultatele demonstrează, ca apa r. Bâc la deversare în fluviul Nistru este foarte 

poluată și cauzează un impact major asupra sectorului inferior al acestuia (fluv. 

Nistru)  
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CZU:504.3.054(478-21) 

EVALUAREA ÎNTREPRINDERILOR CU POTENȚIAL MAJOR DE 

POLUARE DIN ECOSISTEMUL URBAN BĂLȚI 

 

Contantin BULIMAGA, dr. hab., cerc. confer., Institutul de Ecologie și Geografie 

Anastasia PORTARESCU, drd., USM 

 
Rezumat: Multe surse staționare de poluare din ecosistemul urban Bălți depășesc limitele admisibile, 

pentru CO și NOx. Depășiri majore sunt stabilite pentru întreprinderile: ÎCS „Knauf-Gips” SRL – 60 

ori, SA „Cet-Nord SA„Incomlac și ÎM „Termogaz” depășirile constituie a câte 48 ori, IMSP „Spitalul 

de psihiatrie” și SA „Basarabia-Nord” depășirile sunt de 24 ori. Depășirile medii zilnice a CMA 

pentru suspensii solide, NOx, aldehidă formică au loc în 50% din lună, iar a CMA momentane pentru 

NOx.pe perioada de 13 zile. Măsurările emisiilor de NOx și CO la coșurile de fum la întreprinderile 

studiate n-au  demonstrat depășiri a emisiilor limitat admisibile (ELA) stabilite pentru acestea.  

Cuvinte cheie: surse de poluare, ecosistem, limită admisibilă, emisii. 

 

Abstract: Many stationary sources of pollution in the Balti urban ecosystem exceed the allowable 

limits for CO and Nox. Major overruns are established for the enterprises: JSC „Knauf-Gips” SRL – 

60 times, JSC „Cet-Nord JSC” Incomlac and JM „Termogaz” the overruns are 48 times, IMSP 

„Psychiatric Hospital” and JSC „Bessarabia-North „. the overruns are 24 times. The average daily 

exceedances of the CMA for solid suspensions, Nox, formic aldehyde occur in 50% of the month, 

and of the current CMA for Nox  for the period of 13 days. Measurements of Nox and CO emissions 

in chimneys at the studied enterprises did not show exceedances of the permissible emission limits 

(ELA) set for them. 

Keywords: sources of pollution, ecosystem, permissible limit, emissions. 

 

Introducere  

Calitatea aerului atmosferic în mun.Bălţi este influenţată de emisiile provenite din 

două tipuri de surse poluante: Sursele fixe, care includ centrele electrotermice (CET-

NORD) şi cazangeriile, întreprinderile industriale în funcţiune și sursele mobile, care 

includ transportul auto ş.a 

Rezultatele controlului de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic exercitat 

de către inspecția protecției mediului (IPM) Bălți arată că cantitatea de poluanți emiși 

în atmosferă de la toate sursele de poluare  staționare din mun. Bălți  (440 întreprinderi),  

pe perioada anului 2018  a constituit 1371,326 t/an [1. 

Studiul surselor principale de poluare a ecosistemului urban Balți a demonstrat că 

în mun. Bălți sursele cu impact sporit asupra aerului atmosferic sunt: SA „Basarabia-

Nord”, SA „Incomlac”, SA „CET-Nord”, ÎM „Termogaz”, ÎCS „Knauf”, SA „Floarea 

Soarelui”, SA „Bălțeanca”, ÎM „Beermaster”, SA „Moldagrotehnica, SA „Barza-Albă” 

În sezonul rece a anului s-au efectuat investigații de laborator la centralele termice ale 

întreprinderilor și instituțiilor din mun. Bălți: SA „CET-NORD”; ÎM „Termogaz”; SA 

„Barza-Albă”; ÎMSP „Spitalul Clinic Municipal”; ÎMSP „Spitalul de psihiatrie”; 

Internatul de Psihiatrie; Centrul regional de transfuzie a sângelui; Centrul de plasament 

temporar și reabilitare a copiilor; ÎCS „Metro Cash&Carry Moldova”; „CFM-Depoul 

de Locomotive”; SA „Moldagrotehnica”; SA „Bălțeanca”; SA „Incomlac”; SA 

„Basarabia Nord”; SA „Floarea Soarelui”. Rezultatele sunt prezentate în tabelul [2]. 
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Prezenta inres gradul de poluare a aerului atmosferic în ecosistemul urban Bălți și în 

anul 2020. 

Scopul prezentei lucrări constă în stabilirea întreprinderilor cu grad major de 

poluare a aerul atmosferic și emisiile care au loc la coșurile de fum a unora din aceste 

întreprinderi. 

Prezentul articol a fost realizat în cadrul Proiectului: Evaluarea stabilității 

ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile 

20.80009.7007.11 (2020-2023). Etapa 1. Elaborarea studiului diagnostic al 

ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord. 
 

Metode și materiale 

Obiecte de studiu au servit întreprinderile cu un potențial esențial de poluare a 

aerului atmosferic. Cercetările s-au efectuat prin determinarea conținutului de oxid de 

carbon(CO) și a dioxidului de azot (NO2)  în amestecul de gaze eliminat prin coșul de 

fum. Cercetărilor au fost efectuate  pentru SA “Floarea Soarelui”, mun. Bălți, 

amplasată pe str. 31 august 1989, SA “Basarabia Nord”,  amplasată pe Bulevardul 

Victoriei nr. 91A, SA „Incomlac”, amplasată pe str.  Calea Teilor și TCS  „Knauf-

Gips” SRL, amplasată pe str. Ștefan cel Mare 178.  Cercetările au fost efectuate  prin 

metoda de încercare A 02.02.05. Prelevarea probelor amestecului de gaze și măsurarea 

conținutului de poluanți în gazele emise s-au efectuat  de către Laboratorul de Referințe 

de mediu a Agenției de Mediu. 

     Pentru stabilirea gradului de poluare la suprafața pământului au fost utilizate 

datele prezentate de Agenția de Mediu care au efectuat măsurările în luna februarie 

2020[3]. 
 

Rezultate și discuții 

Rezultatele măsurărilor investigațiilor de laborator la centralele termice ale 

întreprinderilor și instituțiilor din mun. Bălți care au fost efectuate în sezonul rece sunt 

prezentate în Tabelul 1 [2].  

 

Tabelul 1. Rezultatele privind depășirile limitelor admisibile de sursele 

staționare de poluare a aerului atmosferic efectuat de CIE AE, Bălți, 2017 

Nr.d/o 
Denumirea 

întreprinderii 

Total/ 

depășiri 

CO/ 

depășiri 

NOx/ 

depășiri 

SO2/ 

depăși

ri 

Praf/ 

depășiri 

1 2 3 4 5 6 7 

Ecosistemul urban Bălți 

1 „Internatul psihoneurologic” 12 6 6   

2 SA „Cet-Nord”. 48 18 18 6 6 

3 SA „Barza-Albă” 12 6 6   

4 ÎM „Moldelectrica” filiala RETÎ-

Nord 

12 6 6   

5 IMSP „Spitalul de psihiatrie” 24 12 12   

6 „Centru temporar de plasament și 

reabilitare a copiilor” 

12 6 6   

7 ÎCS „Metro-Cash Carry& 

Moldova” 

12 6 6   
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8 SA „Incomlac” 48 24 24   

9 SA „Basarabia-Nord” 24 12 12   

10 „Centru Național de transfuzie a 

sângelui” Nr. 2” 

18 9 9   

11 CFM „Depoul de locomotive” 12 6 6   

12 SRL „Lariat” 6 3 3   

13 SA „Moldagrotehnica” 21 6 6 3 6 

14 S.C. „Natagalia-Com” 6 3 3   

15 ÎM „Termogaz” 48 24 24   

16 ÎMSP „Spitalul clinic municipal” 12 6 6   

17 SA „Bălțanca” 12 6 6   

18 ÎM „Beermaster” 6 3 3   

19 ÎCS „Knauf-Gips” SRL 60 9 9  42 

20 SRL „Biopetrol” 6 3 3   

21 ÎM „Direcția reparații și 

construcții drumuri” 

9 3 3  3 

22 SA „Floarea-Soarelui” 12 3 3 3 3 

23 SA „Reut” 33    33 

24 SRL „STIP” 18 6 6 3 3 

25 SRL „Treidcom” 6 3 3   

Or. Florești 

26 SA „Fabrica de unt din Florești”, 

s. Vărvăreuca 

12 6 6   

27 ICS „Natur-Bravo” 6 3 3   
( Sursă: Anuarul IES – 2017 „Protecția mediului în Republica Moldova”) 

 

Sursele staţionare de poluare. Conform formelor statistice prezentate 1- AER 

cantitatea totală de poluanţi în atmosferă de la sursele fixe pe parcursul anului 2018 [1] 

a constituit în total: 1371,326 t, inclusiv: substanţe solide -117,822 t , monoxid  de  

carbon – 636,043 t, oxizi de azot – 84,912 t, dioxid de sulf -5,413 t, hidrocarburi -

239,816 t, compuși organici volatili -161,830 t, altele – 125,490 t.  

Din numărul total de  întreprinderi monitorizate în 2018 se atestă 3750 surse 

staționare de poluare a aerului, inclusiv surse  orientate 1450 și neorientate – 2300.  În 

această perioadă, unitățile economice au dispus de 186 instalații de epurare (captare). 

 Cele mai mari întreprinderi poluatoare (t/a) sunt: SA ”Floarea Soarelui” –  

604,287t,  SRL,,Dominic,, – 34,441,  SA,,Moldagrotehnica,, – 32,507, SA ”Incomlac” 

– 29,325t  ÎM MG,,CMC-Knauf,, – 25,586, SRL,,Glorin Inginering” – 243, ÎM 

,,Termogaz Bălți,, – 17,230, inclusiv Școala nr.3 - 0,397, Școala nr.10 - 0,500, Școala 

nr.15 - 0,458 [1]. 

Toate aceste întreprinderi deţin de normative de emisii ELA sau EPC a surselor  

de poluare, unde sunt calculate emisile de la fiecare sursă atît orientate cât şi 

neorientate.  

Impactul sectorului termoenergetic asupra aerului atmosferic 

      Cantitatea emisiilor de poluanţi în atmosferă generate de acest sector în anul 

2018 constituie  1070,924 t, sau cu  410,579   t mai mult  faţă de anul 2017 – 660,345 

t/an. Din cantitatea de 1070,924 t/an sunt  emisiile în aer de către centrele 

termoenergetice  şi cazangerii.  Cea mai mare ponderea în emisiile de poluanţi o au: 
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oxidul de carbon – 604,216 t/an,  hidrocarburile – 178,628 t /an, oxidul şi dioxidul de 

azot 74,084 t/an, dioxidul de sulf – 1,129 t/an substanţele solide  – 82,346 t/an, compuși 

organici volatili -100,834 şi  altele -29,687 t/an. 

 Emisiile de poluanți la SA,,Cet-Nord,, s-au redus față de anul precedent grație 

consumului de gaz mai puțin cu 3736 mii m3. În an. 2017 – combustibil de  bază a fost 

gaz natural - 34298  mii m3 și cărbuni -182,60 t, iar în an. 2018 consumul de gaz natural 

a constituit 38034 mii m3(sau 44175 mii tone conv.), cărbuni -129,1 t(sau  113,6 t. 

conv.). Emisii normative - 394,860 t/an și de facto 24,846  t/an.  În mun. Bălţi acest 

sector cuprinde 62 de întreprinderi. Emisiile  generate în aerul atmosferic de la sursele 

de poluare (sectorul energetic) în perioada anilor 2009 – 2018 sunt prezentate în 

Tabelul 2. În acest tabel sunt prezentate și emisiile totale pentru aceeași perioadă.  

 

Tabelul  2. Dinamica emisiilor  nocive de la sursele de poluare în mun. Bălți 
Anii 2009 –  2010 –   2011 –  2012  –  2013 –   2014  –  2015 –  2016 –  2017 –  2018  
Emisu

u, sect. 

Energe

tic,t/an 

336,486   144,590 129,61

8 

92,987 541,366 571,253 584,370 595,301 660,345 1070,924 

Emisii, 

totale, 

t/an 

1098,000  655,7 00 793,56

0 

832,264   858,193 855,135 859,002 870,029 946,427 1371,326 

Rezultatele demonstrează, că pe parcuesul anilor 2010-2015 emisiile nocive in 

aerul atmosferic practic sunt constante, iar începind cu a. 2016 are loc creșterea treptată 

a emisiilor atingînd cele mai mari emisii în a. 2018. 

   Impactul sectorului industrial asupra calității aerului atmosferic 

Influienţă negativă asupra aerului atmosferic pe parcursul anului 2018 este 

generată de cele 378 întreprinderi, care fac parte din sectorul industrial. În industria 

alimentară activează cele mai multe întreprinderi medii și mari din municipiu. „Floarea 

Soarelui” S.A. este unica întreprindere din Republica Moldova specializată în rafinarea 

de calitate superioară și dezodorizare a uleiului vegetal. Întreprinderea „Barza Albă” 

S.A. este specializată în producerea băuturilor alcoolice, „Incomlac” S.A. este una 

dintre cele mai mari întreprindere din republică, specializată în prelucrarea și 

producerea întregii game de produse lactate. 

 Industria ușoară cuprinde întreprinderile SA „Moara”, SA „Falutex”, SA 

„Bălțeanca”, SA „Rada”, ș.a. 

Cea mai mare fabrică ce activează în industria materialelor de construcție din Bălți 

este „CMC-Knauf”, care produce amestecuri din ghips. 

 Cele mai principale întreprinderi cu o poluare esențială în ecosistemul urban Bălți 

sunt următoarele: S.A.,,Floarea Soarelui” - 604,287 t/an, SRL ,,Dominic” - 34,441 t/an, 

S.A. ,,Moldagrotehnica” – 32,507 t/an, S.A. ,,Incomlac,, -29,325 t/an, ÎM MG „CMC-

Knauf” – 25,58 t/an, ÎM „Termogaz - Bălți” -17,230 t/an. 

Coform Buletin lunar al Agenției de Mediu[3] privind calitatea mediului ambiant 

pe teritoriul Republicii Moldova în luna februarie  2020 în municipiul Bălţi, 

investigaţiile asupra calităţii aerului pe parcursul lunii s-au efectuat în baza a 5 

parametri (suspensii solide, dioxid de sulf, dioxid de azot, fenol şi aldehidă formică) la 

2 posturi staţionare de observaţii - nr. 1 din str. Ștefan cel Mare,140 și nr.3 din str. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Floarea_Soarelui&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Floarea_Soarelui&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/CMC-Knauf
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Cicicalo, 8. În rezultatul investigaţiilor de laborator s-au constatat următoarele depăşiri 

ale CMA, Tabelul 3. 

 

Tabelul 3. Depăşirile CMA pentru poluanţii atmosferici din mun. Bălţi 

înregistrate în luna februarie, 2020 [3] 

  

Rezultatele din tabel indică, la faptul, că depășirile medii zilnice al CMA au loc 

în circa 50% din timp, iar a CMA momentane este pe o perioadă îndelungată(13 zile) 

numai pentru NOx. 

Comparativ cu luna ianuarie, în luna februarie nivelul poluării aerului atmosferic, 

conform evaluării lunare, a coborât, rămânând însă la acelaşi nivel înalt în mun. Bălţi.   

Nivelul de poluare al aerului atmosferic în general pe oraș s-a atestat ca înalt în 

mun. Bălţi. 

 Privind separat nocivele, în mun. Chişinău un nivel sporit al poluării aerului a 

fost înregistrat la toate posturile de observaţii datorită dioxidului de azot, cu cele mai 

înalte valori înregistrate la posturile de observații nr. 3,4 și 6. În mun. Bălţi nivelul înalt 

al poluării aerului s-a creat datorită dioxidului de azot cu cea mai înaltă valoare 

înregistrată la postul nr. 1. Un nivel sporit al poluării aerului privind conţinutul de 

suspensii solide s-a atestat la postul nr. 1 și privind conţinutul de dioxid de azot – la 

postul nr. 3. 

Conform datelor multianuale privind frecvenţa condiţiilor meteorologice 

nefavorabile (CMN) pentru dispersia poluanţilor din aerul atmosferic pe teritoriul ţării, 

cea mai mare frecvenţă a CMN este posibilă în prima decadă a lunii martie. 

 În anul 2020 au fost efectuate măsurări experimentale a conținutului poluanților 

de CO și NOx în emisiile din coșurile de fum. Măsurările au fost efectuate la 

întreprinderile “Knauf-Gips” SRL, SA “Floarea Soarelui”, SA “Basarabia Nord”, SA 

„Incomlac”. Rezultatele sunt prezentate în tab.4 

Poluantul 

monitorizat 

 Valorile  înregistrate, exprimate în părţi CMA 

Concentra

ţia 

Maximă 

Admisib

ilă 

(CMA 

md), 

mg/mc 

Medii 
Maxime momentane 

Zilnice  Lunare  

Nr. de 

zile cu 

depăşiri 

Cea mai mare 

valoare şi 

data                

înregistrării 

Valoarea  

medie 

Concentra

ţia 

Maximă 

Admisibi

lă 

(CMA 

mm), 

mg/mc 

Nr. de 

zile cu 

depăşiri 

Valoarea 

maximă 

Suspensii 

solide 
0,15 16 2,0 19.02 1,3 0,5 2 1,2 

Dioxid de 

azot (NO2) 
0,04 20 2,1 26.02 1,5 0,085 13 1,8 

Aldehida 

formică 

(CH2O) 

0,003 15 

 

2,2 

 

25.02 1,7 0,035 - - 

Indicele complex al poluării - 5,16 
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Temperatura amestecului de gaze la “Knauf-Gips” SRL a fost de 60▫C, viteza 

volumetrică a amestecului de gaze 3,19 m3/s. Pentru SA “Floarea Soarelui”, 

temperatura amestecului de gaze a fost de 180▫C, viteza volumetrică a fost de 5,38 

m3/s, pentru SA “Basarabia Nord”,  temperatura amestecului de gaze a fost de 90▫C, 

viteza volumetrică era de 3,0 m3/s. Pentru  SA „Incomlac”, temperatura amestecului de 

gaze a fost 120▫C, viteza volumetrică de 3,47 m3/s. Rezultatul sunt prezentate în 

Tabelul 4. 

Tabelul  4. Conținutul poluanților de CO și NOx în emisiile din coșurile de fum 

la întreprinderile din ecosistemul urban Bălți 
Denumirea 

întreprinderi

i 

Sursa 

de 

degaj

are 

Metoda 

de 

încercare 

Subs

tanța 

anali

zată 

 

 

 

 

Tem 

peratu

ra 

amest

ecului 

de 

gaze, 

▫C 

Viteza 

volumetric

a, a 

amestecul

ui de gaze, 

m3/s 

Concen 

trația 

substanței 

determinat

e, mg/m3 

Conc. 

maxima 

a subst. 

degajate, 

g/s 

ELA(E

misii 

limite 

admisi

bile), 

g/sec 

TCS “Knauf-

Gips” SRL 

Coș 

fum 

A 

02.02.05 

CO 60 3,19 18,75 0,0598 0,2894 

NO2 60 3,19 6,15 0,0196 0,0679 

SA „Floarea 

Soarelui” 

Coș 

fum 

A 

02.02.05 

CO 180 5,38 37,5 0,2017 28,1960  

NO2 180 5,38 82,0 0,4411 1,2853  

SA 

„Basarabia 

de Nord” 

Coș 

fum 

A 

02.02.05 

CO 90 3,00 25,00 0,075 0,095 

NO2 90 3,00 6,15 0,0184 0,077 

SA 

„Incomlac” 

Coș 

fum 

A 

02.02.05 

CO 120 3,47 2,5 0,0867 0,159 

NO2 120 3,47 8,2 0,0284 0,191 

Note. 1. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă: CO ± 5,8%, 

NOx ± 5,7%,, coeficientul de acoperire K = 2, cu nivelul de încredire P=0,95.  

2. Documente ce stabilesc valorile limită admisibile: Normativele emisiilor limitat 

admisibile  (ELA) de poluanți pentru întreprinderi sunt stabilite în autorizațiile de 

emisii. 
 

     Analiza rezultatelor prezentate în tabel demonstrează faptul, că la toate 

întreprinderile depășiri a emisiilor limitat admisibile (ELA) n-au  fost depistate. 

 

Concluzii 

1. Studiile au demonstrat, că practic toate sursele staționare de poluare amplasate în 

ecosistemul urban Bălți depășesc de multe ori limitele admisibile, îndeosebi, 

pentru emisiile de CO și NOx. Cele mai mari depășiri au fost stabilite pentru 

întreprinderile: ÎCS „Knauf-Gips” SRL – 60 ori, pentru SA „Cet-Nord SA 

„Incomlac și ÎM „Termogaz” depășirile constituie a câte 48 ori. Pentru IMSP 

„Spitalul de psihiatrie” și SA „Basarabia-Nord” numărul de depășiri constituie a 

câte 24 ori.  

2. Rezultatele demonstrează, că pe parcursul anilor 2010-2015 emisiile nocive in 

aerul atmosferic în ecosistemul urban Bălți practic sunt constante, iar începind cu 

a. 2016 are loc creșterea treptată a acestora atingând cele mai mari emisii în a. 
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2018. Acesr fapt se explică prin cre;terea nim[rului de surse și lipsa sistemelor 

de purificare la mai multe întreprinderi. 

3. Depășirile medii zilnice a CMA în ecosistemul urban Bălți au loc în circa 50% 

din timp, iar a CMA momentane pe o perioadă îndelungată (13 zile) au fost 

stabilite numai pentru NOx. 

4. Măsurările privind emisiile de NOx și CO în amestecul de gaze la coșurile de 

fum la întreprinderile studiate din ecosistemul urban Bălți n-au fost depistate 

depășiri a emisiilor limitat admisibile (ELA) stabilite pentru acestea.  
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Rezumat: Descoperite inițial acum aproape un secol, cocristalele continuă să câștige interes în zilele 

moderne datorită capacității lor de a modifica proprietățile fizice ale materialelor în stare solidă, în 

special a produselor farmaceutice. În această lucrare este prezentată o scurtă descriere a cocristalelor 

și sărurilor organice formate în baza bazelor azotate, punându-se accent deosebit pe strategiile de 

proiectate a cocristalelor, metodele de sinteză, studiul proprietăților fizico-chimice, tehnicile de 

caracterizare și evoluțiile teoretice recente în screening-ul cocristalelor și a mecanismelor de formare 

a lor. 

Cuvinte cheie: cocristal, cocristalizare în soluție și prin măcinare, baze azotate, săruri organice. 

 

Abstract: Originally discovered almost a century ago, cocrystals continue to gain interest in the 

modern day due to their ability to modify the physical properties of solid-state materials, particularly 

pharmaceuticals. In this paper a brief and systematic overview of nucleobases and organic salts 

cocrystals is provided, with particular focus on cocrystal design strategies, formation methods, 

physicochemical property studies, characterisation techniques, and recent theoretical developments 

in cocrystal screening and mechanisms of cocrystal formations. 

Keywords: cocrystal, solution and grinding cocrystallisation, nucleobases, organic salts. 

 

Cocristalele câștigă interes în perioada modernizării, deoarece au capacitatea de a 

modifica proprietățile fizice ale materialelor în stare solidă, în special a celor 

farmaceutice. Cocristalele sunt solide ce constau dintr-un material monofazic cristalin 

compus din doi sau mai mulți compuși moleculari și / sau ionici diferiți în general într-

un raport stoichiometric care nu sunt nici solvați, nici săruri simple [1]. Cocristalele 

pot cuprinde multe tipuri de compuși, inclusiv hidrați, solvați și clatrați, care reprezintă 

principiul de bază al chimiei gazdă-oaspete.  

Intensificarea eforturilor de cercetare a cocristalelor a fost însoțită de o extindere 

a potențialelor aplicații în care cocristalele pot oferi un beneficiu. Recent s-a descoperit 

că cocristelele pot fi utilizate pentru mascarea gustului, fiind utilizate pentru prepararea 

medicamentelor pediatrice. Cocristalele devin o realitate comercială, fiind cunoscute 

și studiate o serie de cocristale aflate în prezent pe piață și mai multe aflate în faze de 

înregistrare și testare clinică. Comercializarea crescută a cocristalelor a necesitat 

cercetări suplimentare cu privire la metodele de obținere a lor, cu un accent deosebit 

pus pe tehnologiile emergente care pot oferi opțiuni atractive și eficiente din punct de 

vedere al mediului.  

Componentele în cocristal interacționează prin interacțiuni necovalente, cum ar fi 

legăturile de hidrogen, interacțiuni van der Waals și interacțiunide tip π. Aceste 

interacțiuni conduc la o energie a  rețelei cocristaline mai stabilă decât a componentelor 

individuale. Interacțiunile intermoleculare și structurile cristaline rezultate pot genera 

proprietăți fizice și chimice superioare oricărei dintre moleculele inițiale pure. S-a 
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observat că unele cocristale există ca polimorfi, care pot prezenta proprietăți fizice 

diferite în funcție de forma cristalului.  

 Îmbunătățirea proprietăților fizice prezintă un interes deosebit pentru produsele 

farmaceutice, deoarece marea majoritate a medicamentelor sunt livrate sub formă 

solidă. Proprietățile fizice ale solidelor conținute într-un produs medicamentos 

farmaceutic vor avea un impact direct asupra procesării, livrării și, în cele din urmă, 

eficacității medicamentului.   

Analizând rezultatele căutării cu privire la structurile cocristalice depuse în ultimii 

ani în  Baza de Date Structurale de la Cambridge (BDSC), am observat o creștere 

exponențială a numărului acestora. Cercetările inițiale legate de cocristale s-au axat pe 

elucidarea structurii cristaline a cocristalului și a mecanismelor de legare a moleculelor, 

iar metoda de sinteză era evaporarea lentă.  

Astăzi, se cunosc o gamă largă de metode de preparare a cocristalelor precum: 

evaporarea solventului, măcinarea în stare solidă, cristalizarea soluției, conversia 

suspensiei, cristalizarea topirii, extrudarea topirii la cald, cristalizarea prin pulverizare, 

însă date concrete ale procesului de sinteză lipsesc sau sunt prezentate vag. Metodele 

generale de sinteză a cocristalelor pot fi clasificate în: sinteza în stare solidă și în soluții, 

dar cel mai des se utilizează sinteza în soluții. 

Metodele de sinteză a cocristalelor prin măcinare sunt utilizate în special în ultimii 

ani, studii în domeniu fiind publicate de către Braga și alții în 2005, precum și Friscic 

T. și Jones W. în 2009 [2]. Există două tehnici diferite pentru formarea cocristalului 

prin măcinare. Prima metodă este măcinarea fină, numită și uscată, măcinarea constând 

în amestecarea stoechiometrică a componentelor de cocristal și măcinarea lor fie 

manuală, folosind un mojar și pistil, fie mecanică, folosind o moară cu bile sau o moară 

vibratoare. Până în prezent, multe tipuri de cocristale farmaceutice au fost sintetizate 

cu succes prin măcinarea fină [3]. Procesul de măcinare fină a fost descris prin 

utilizarea diferitor mecanisme care implică faze intermediare, cum ar fi difuzia 

moleculară, formarea eutectică a fazei amorfe, în care una dintre cele trei faze 

intermediare distincte în vrac (un gaz, un lichid, sau un solid amorf) ar trebui să prezinte 

o mobilitate sporită și / sau o energie mai mare a moleculelor reactante în ceea ce 

privește formele lor cristaline inițiale. 

A doua tehnică pentru sinteza cocristalului prin măcinare este aceea de măcinare 

asistată de lichid (denumită și măcinare prin picurare, măcinare umedă). Îmbunătățiri 

semnificative în cinetica formării cocristalului prin măcinare se pot obține prin 

adăugarea unor cantități minore de solvent adecvat [4]. Pe lângă creșterea ratei de 

cocristalizare, metoda de măcinare prin picurare cu solvent poate controla rezultatul 

polimorf al cocristalizării, iar natura solvenților folosiți la măcinare poate avea un efect 

profund asupra procesului de reacție mecanochimică. Metoda dată s-a demonstrat a fi 

utilă pentru sinteza unui anumit polimorf cocristalic cu cafeină și acid glutaric [5]. 

Cocristalele sunt obținute, de obicei, prin evaporarea lentă a soluțiilor celor două 

componente. Această abordare a avut succes cu moleculele ce pot forma legături de 

hidrogen, caz în care cocristalizarea este favorizată termodinamic. În practică, co-

cristalizarea soluției se bazează pe următoarele două strategii: (1) utilizarea de solvenți 

sau amestecuri de solvenți în care componentele cocristalului au o solubilitate similară, 
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sau (2) utilizarea unei concentrații echivalente de reactanți pentru a ajunge la regiunea 

de stabilitate a cocristalului în solvenți saturați. În cazul în care cele două componente 

cristaline A și B au solubilități similare în solvent, cristalizarea soluției cu componente 

echimolare va duce la formarea cocristalului 1:1 din evaporarea solventului. 

 
 

 

Adenina (L1) 2,4-diamino-6- fenil-1,3,5-triazina (L2) Guanina (L3) 
 

Fig. 1. Formulele de structură și abrevierile liganzilor: L1, L2 și L3. 

 

Ingineria cristalelor este un domeniu care exploatează interacțiunile direcționale 

non-covalente intermoleculare pentru a proiecta și sintetiza structuri previzibile și 

diverse materiale cristaline. Comparativ cu alte tipuri de interacțiuni non-covalente, 

legăturile de hidrogen sunt cele mai robuste și direcționale, prin urmare, joacă un rol 

dominant în ingineria cristalelor pentru agregare moleculară. Legăturile de hidrogen N 

– H ⋯ N, N – H ⋯ O și O – H ⋯ N s-au dovedit a fi una dintre cele mai eficiente 

modalități de realizare a autoorganizării moleculelor mici, ducând la rețele unu, doi și 

trei dimensionale (1-D, 2-D și 3-D). Pentru a analiza modul în care sunt legate 

moleculele prin intermediul legăturilor de hidrogen, vom analiza cocristale și unele 

săruri organice cu următorii liganzi: 2,4 – diamino – 6- fenil – 1,3,5 – triazina (L2), 

guanina (L1) și adenina (L3) (Figura 1). Fiecare din acești liganzi pot forma un șir de 

legături de hidrogen.  Acești trei liganzi pot forma cocristale și săruri organice prin 

metode de sinteze precum: iradiere cu microunde, agitare și evaporare lentă (Tabelul 

1), raportul dintre formatorii de cocristal fiind de 1:1; 1:2; 2:1. 

 

Tabelul 1. Unele cocristale și săruri organice în baza L1, L2 și L3 existente în BDSC 
Formatori de co-cristal Raportul Unitatea asimetrică MS Codul în BSDC 

L1 = Adenina 

L1+L4 1:1 2 A; E.L. NOZQUR 

L1+Cd(NO3)2
 1:1 3 A; E.L. ADENOH10 

L1+H2PO4
 1:1 2 A; E.L. ADENPH 

L1+ 0,5H2SO4:H2O 1:1 1 A; E.L. ADESUL 

L1+L5 2:1 3 A; U BERNAP 

L1+H2O2 1:1 1 A; E.L. JOZZED 

L1+H2P2O6 1:2 2 A; E.L. KEVGAW 

L1+L6 1:1 8 A; E.L. OYUZOY 

L1+H2mlc 1:1 3 A; E.L. PANSAA 

L1+H2suc 

L1+H2fum 

1:1 

1:2 

4 A; E.L. SEQTUF 

SEQVAN 

L1+L7 1:1 2 A; E.L. SIXZUW 

L1+L8 1:1 2 A; E.L. WUPGOE 

L2+L9 1:1 3 A; E.L. WUZROZ01 

L2 = 2,4-diamino-6-phenyl 1,3,5-triazin 
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L2 : C3H4O4 : CH3OH 1:1 4 A; E.L. HOMZAM 

KOH : DMSO 1:1 2 A; I.M. IBIJAF 

L2 : L10 2:1 7 A; E.L. POCPED 

L2+L11 1:1 3 A; E.L. YONLAO 

L2+L12   1:1 2 A; E.L. ZIDXES 

L2+HNO3 1:1 2 A; E.L. Articol prezent 

L3 = Guanina 

L3+L13 1:1 5 A; E.L. FAZDIV 

H2SO4 : H2O 1:3 3 A; E.L. KIRPUY 

H3PO3 (30%) 

H3PO4 (85%) 

1:1 

1:1 

2 A; U; 

E.L. 

RIFWOT 

RIFWUZ 

HCl (1M) 1:1 1 A; E.L. VOMYAX 
Abrevieri: A-agitare; U-ultrasonare; MS-metoda de sinteză;  E.L.-evaporare lentă; I.M.-iradiere cu microunde; 

 L4-2-cloropiramidina;L5-6-izopropiluracil; L6- acid closo-dodecafluorododecaboric; H2mlc=acid maleic;  

H2suc =acid succinic; H2fum acid fumaric; L7- acidul zoledronic; L8- thymina; L9- methoxibenzen; L10- glutarimida;  

L11- bis(dithiobiureto)nickel(II); L12- acidul 1,4-ciclohexandicarboxilic; L13- trans-(NH3)2Pt(II) 
 

Ligandul 2,4 - diamino - 6 - fenil - 1,3,5 - triazina (L2) posedă activitate 

biologică, iar derivații lui au fost aplicați ca sisteme model pentru activitatea 

flavoenzimei și au demonstrat activitate antitumorală. Interesul crescut față de triazină 

și derivați ei se datorează posibilităților de autoasamblare prin intermediul legăturilor 

de hidrogen. De exemplu sistemul melanină/acid cianuric este unul dintre cele mai 

studiate sisteme formate prin legături de hidrogen, fiind utilizat pentru obținerea 

polimerilor solubili în apă [6].  

Prin intermediul legăturilor de hidrogen se pot forma sintoni moleculari (Figura 

2) dubli sau tripli, care prezintă interes pentru proiectarea rațională a structurilor de 

cristal și cocristal, deoarece astfel de carcase prezintă o robustețe ridicată datorită 

stabilității lor ridicate și fiabilității bune. 

 
a                                                             b 

Fig. 2. Exemple de homosinton (a) și heterosinton (b) 

 

Din punct de vedere al chimiei supramoleculare, arhitectura și mobilitatea 

moleculară a acizilor nucleici este strâns legată de realizarea și ruperea rapidă a 

legăturilor de hidrogen dintre bazele azotate. Ca rezultat, sinteza cocristalelor sau 

sărurilor de baze azotate este utilă în examinarea funcționalității legăturii de hidrogen 

a acestor blocuri, care sunt esențiale pentru ADN. 

Recent am obținut compusul 2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazin-1-ium nitrat 

(LH)(NO3), sintetizat prin agitarea timp de 10 min la 120oC, apoi ultrasonarea timp de 

30 min la 60oC a amestecului de MnCl2 (0.012 g) și 2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina  
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(0.018 g) în  amestec de solvenți EtOH (7 mL) și  DMF. La amestecul obținut au fost 

adăugate câteva picături de HNO3conc. pentru a înlătura precipitatul format.  

 

 

 
Fig. 3. Fragmente a doua lanțuri ale compusului (LH)(NO3) unite prin legături 

de hidrogen. 

 

Compusul dat cristalizează în sistemul triclinic, grupa spațială P-1, iar unitatea 

asimetrică constă din opt agregate (LH)(NO3), A, B, C, D, E, F, G și H, opt cationi  

triazină (LH)+ și opt anioni nitrat. Cationii organici și anionii nitrați sunt combinați în 

două benzi neutre similare unite prin legături de H, fiecare dintre aceste benzi 

stabilindu-se prin douăzeci legături de hidrogen N-H···O și N-H···N fiecare. 

Legăturile de hidrogen sunt ordonate într-o secvență repetată de homo- și heterosintoni 

ca motive inelare (Figura 3).  

Compușii Adenina (L1) și Guanina (L3), la fel ca L2 posedă activități biologice de 

bază ca antivirale și au o utilizare largă pentru industria farmaceutică. Cationii de 

adenină (+1 sau +2) sunt cunoscuți pentru posibilitățile sale de a forma o varietate de 

săruri organice: cloruri, sulfați, fosfați etc. Hipodisulfații nucleozidici pot fi considerați 

ca înlocuitori pentru nucleotidele naturale în căile lor enzimatice, unde pot acționa ca 

substraturi sau inhibitori, ca și în cazul altor nucleozizi și analogi nucleotidici. Astfel, 

ei pot fi utilizați ca instrumente model pentru investigații biochimice și pot fi utile 

pentru a înțelege mai bine reacțiile legate de nucleotide la nivel celular. Rezultatele 

publicate pentru mai multe reacții enzimatice arată că analogii nucleozidici ai 

hipodifosfatului demonstrează o stabilitate mai mare a legăturii P-P peste legătura P-
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O-P; astfel, ele acționează ca inhibitori competitivi în reacțiile în care este necesară 

scindarea legăturii. 

Guanina (L3) la fel ca Adenina poate forma săruri organice, în special cu acizii 

anorganici (Tabelul 1). Un astfel de exemplu este compusul ((L3)2SO4·2.5H2O) 

structura cristalină a căruia este formată prin legături de hidrogen dintre cationii de 

guanină, anionii sulfat și moleculele de apă. Cationii de guanină sunt uniți în panglici 

aproape planare formate de legăturile de hidrogen. Aceste panglici sunt suprapuse una 

peste alta paralel cu direcția de orientare și se țin împreună datorită legăturilor de 

hidrogen formate cu anionii sulfat și moleculele de apă. Între cationi și anioni se 

formează canale ce sunt umplute cu molecule de apă. Astfel de compuși ce posedă 

canale din care pot fi ușor îndepărtate molecule oaspete sunt studiate pentru o posibilă 

utilizare în domenii precum cataliză, separări moleculare, detectare etc.  

 

Concluzii 

Sintematizarea informației din BDSC despre cocristale și sărurile organice 

formate în baza L1, L2 și L3 se bazează pe faptul că explorarea sistematică singură nu 

va produce noi forme, astfel încât cazurile de serendipitate ar trebui, de asemenea, luate 

în considerare și explorate în continuare. Analiza aduce, de asemenea, informații 

despre motive existente în care apar legăturile de hidrogen, metodele de sinteză și 

importanța practică a cocristalelor. 
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TRANSFORMĂRI CHIMICE ALE ACIDULUI ENT-KAUR-16-EN-19-OIC 

IZOLAT DIN FLOAREA SOARELUI (HELIANTHUS ANNUUS L.) 

 

CAZACU Vasilisa, masterand, Universitatea de Stat din Tiraspol 

 
Rezumat: Izolarea metaboliților secundari din deșeuri și transformarea acestora în derivați utili 

reprezintă una din preocupările principale al științei moderne. Acizii ent-trachiloban-19-oic (1) și ent-

kaur-16-en-19-oic (2) obținuți din deșeurile de floarea soarelui (Helianthus annuus L.) sunt 

cromatografic inseparabili. Din acest motiv a fost realizată o tentativă de separare chimică a acestora 

folosind o metoda non-convențională precum fotooxidarea sensibilizată. În aceste condiții a fost 

posibilă eliminarea parțială a acidului ent-kaur-16-en-19-oic (2) din amestec prin modificarea chimică 

a scheletului său carbonic în pozițiile C16-C17 și formarea unor derivați oxigenați biologic activi. 

Cuvinte cheie: diterpenoide, acid ent-kaur-16-en-19-oic, acid ent-trachiloban-19-oic, fotooxidare 

sensibilizată, reducere, acetilare. 

 

Abstract: The isolation of secondary metabolites from waste and their transformation into useful 

derivatives is one of the main concerns of modern science. The ent-trachyloban-19-oic (1) and ent-

kaur-16-en-19-oic (2) acids obtained from sunflower waste (Helianthus annuus L.) are 

chromatographically inseparable. For this reason, an attempt of their chemical separation was made 

using a non-conventional method such as sensitized photooxidation. Under these conditions it was 

possible to partially eliminate ent-kaur-16-en-19-oic (2) acid from the mixture by chemical 

modificaton of carbon skeleton in positions C16-C17 and the formation of biologically active 

oxygenated derivatives. 

Keywords: diterpenoids, ent-kaur-16-en-19-oic acid, ent-trachyloban-19-oic acid, sensitized 

photooxidation, reduction, acetylation. 

 

Introducere 

 Specia floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) face parte din regnul Plantae, 

încrengătura Magnoliophyta, clasa Magnoliopsida, ordinul Asterales, familia 

Asteraceae, genul Helianthus. Denumirea ei provine de la cuvântul grecesc “helios” - 

soare şi „anthus”- floare [1]. Floarea-soarelui reprezintă una dintre cele mai 

importante plante oleaginoase. După producţia globală de ulei floarea-soarelui se 

situează pe locul al patrulea după alte culturi oleaginoase, precum soia, bumbacul şi 

arahidele. Uleiului de floarea soarelui îi revine cca 16% din producţia mondială de 

uleiuri vegetale cu destinaţie alimentară [2]. Fiind o cultură cu un spectru larg de 

utilizare, floarea-soarelui rezolvă nu numai problema aprovizionării cu ulei vegetal, 

dar aduce o mare contribuţie în producţia proteinelor, produselor alimentare 

vitaminizate şi minerale. 

Principalele produse obținute în rezultatul prelucrării florii-soarelui sunt: uleiul, 

proteinele şi cojile ce se obţin la prelucrarea semințelor. 

Uleiul de floarea-soarelui, posedând calităţi alimentare înalte, se foloseşte 

nemijlocit în alimentaţie, pe larg se utilizează la fabricarea diferitor tipuri de margarină, 

maioneză, conserve din legume şi peşte, produse de cofetărie şi panificaţie. O parte din 

ulei se utilizează pentru fabricarea săpunului, maselor plastice şi altor produse. 
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Cojile obţinute la prelucrarea seminţelor servesc ca materie primă preţioasă 

pentru industria biochimică. Din ele se produce alcool etilic, drojdiile furajere, care 

sunt un valoros adaos proteic pentru animale şi păsări. 

Calatidiile (pălăriile) de floarea-soarelui sunt un nutreţ foarte valoros care 

conţine 3,5-4% grăsimi, 5-8% proteină, 14-17% celuloză, dar și 13-15% elemente 

minerale: P, Ca, K și Mg. Fiind o plantă prășitoare, floarea-soarelui, lasă terenul afânat 

și într-o bună stare de fertilitate [3]. Calatidiile se utilizează în calitate de combustibil 

și îngrășăminte, însă pe lângă acestea ele reprezintă o sursă bogată de metaboliți 

secundari, printre care se regăsesc și diterpenoide cu schelet ent-trachilobanic şi ent-

kaurenoic. Valorificarea acestor deșeuri are o importanţă practică şi economică 

deosebită. 

Acizii ent-trachilobanic (1) şi ent-kaurenoic (2) se conțin în cantităţi 

considerabile în calatidiile de floarea soarelui (Helianthus annuus L.). Transformările 

chimice ale acestor acizii în sine reprezintă o direcție fundamentală și promițătoare în 

chimia organică și medicinală datorită activităților biologice ale compușilor menționați 

și a derivaților acestora. 

 

 
Schema 1. Fotooxidarea sensibilizată a acidului ent-kaur-16-en-19-oic 2. 

Reagenți și condiții: a. CH2Cl2, (H2ttp), iradiere 7 ore, 3 x 60W, O2 c.n., 33%;  

b. MeOH, CH4N2S, agitare 3 ore, c.n., 79%; c. Py, (CH3CO)2O, 24 ore, c.n., 93%. 

 

Activitățile biologice ale compușilor ent-trachilobanici sunt slab investigate, cu 

toate acestea, unii compuşi izolaţi au demonstrat proprietăţi antitumorale [4], 

vasorelaxante, antimicrobiene [5], repelente și antifungice [6]. La rândul său, 

diterpenoidele ent-kauranice se caracterizează printr-o gamă diversă de activități 

biologice: antidiabetică/antiobezitate [7], antimicrobiană [8], analgezică [9], 

antialergică [10], antitumorală [8], anti-HIV [8], antiinflamatorie [8], diuretică [8], 

anti-Alzheimer [11], antioxidantă, etc. 

 

Materiale și metode 

Spectrele în infraroşu (IR) au fost înregistrate pe spectrofotometrul Spectrum-

100FT-IR (Perkin-Elmer) în tetraclorură de carbon, ulei de vaselină, bromură de 

potasiu sau în peliculă. Spectrele de rezonanţă magnetică nucleară 1H și 13C RMN, cât 

și experimentele bidimensionale au fost înregistrate pe spectrometrul Bruker Avance 

DRX-400 (400.13 și 100.61 MHz). Valoarea deplasărilor chimice este dată în sistemul 

δ (ppm) în coraport cu semnalele CHCl3 (δH 7.26 ppm) şi CHCl3 (δC 77.00 ppm). 

Constantele de cuplaj (J) sunt raportate în Hertz (Hz). Spectrele de masă de rezoluție 

înaltă (HRMS) (EI) au fost înregistrate pe spectrometrul AEI MS-902 la o tensiune de 

CO2H CO2H
1 2

CO2H
3

a b

OOH

CO2H

4 R = H

OR

5 R = Ac
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ionizare EI, 70 eV. Monitorizarea procesului chimic, cât şi determinarea conținutului 

relativ al produşilor în extracte a fost efectuată la cromatograful cu gaze Agilent – 7890 

cu detector MS cuadrupolar MSD 5975C şi coloană capilară HP - 5ms (30 m/0.25 mm).  

Obţinerea extractului natural include plasarea materialului vegetal uscat și 

mărunțin în extractorul de tip Soxhlet sau într-o baie cu ultrasunet și extracţia acestuia 

cu solventul potrivit. 

Reacţiile de fotooxigenare au fost efectuate în baloane din sticlă de cuarț, cu 

iradiere externă cu lămpi fluorescente (3 x 60 W), amplasate la distanţa de 1 cm de la 

balon, prin soluţie barbotându-se oxigen cu un debit de 0.6 cm3/oră. Pentru 

cromatografia de eluare pe coloană (CPC) s-a utilizat silicagel Acros 60/200 μ sau 

Merck 70-230 μ. Eluarea coloanelor s-a efectuat cu eter de petrol (p.f. 45-650C), sau 

cu amestec de eter de petrol-eter etilic, în proporţie crescândă de eter etilic, sau cu 

amestec de eter de petrol-acetat de etil, în proporţie crescândă de acetat de etil, acetat 

de etil pur sau metanol. Cromatografia în strat subţire (CSS) a fost efectuată pe plăci 

Merk 60 G (0.25 mm) şi Fluka (2-25 μm), detecţia cromatogramelor a fost efectuată 

cu acid sulfuric concentrat urmată de carbonizare, cu soluţie metanolică acidulată de 

clorură de ceriu(III), urmată de încălzire la 80 ºC timp de 1 min. 

Fotooxidarea acidului ent-kaur-16-en-19-oic (2). La o soluție de acid ent-

kaur-16-en-19-oic (2) în diclorometan anhidru (100 mL) se adaugă o cantitate catalitică 

de meso-tetrafenilporfirină (H2ttp). Amestecul de reacție obținut a fost iradiat timp de 

7 ore la temperatura camerei cu trei becuri fluorescente 60W, prin sistem barbotându-

se oxigen pe toată durata reacției (control CSS). După distilarea solventului în vid, 

produsul de reacţie (410 mg) a fost cromatografiat pe coloană cu silicagel (80 g). 

Folosind sistemul eluant format din eter de petrol-acetat de etil (8:2) s-a obținut 

hidroperoxidul 3 (89 mg, 33%).  

Spectrul IR (cm-1, peliculă): 3330, 2931, 2850, 1696, 1469, 1445, 1256, 1181, 

1169, 1021, 905, 800, 706. 

Spectrul 1H RMN (400.13 MHz, δ, ppm, J/Hz): 0,99 (3Н, s, H-20), 0,99-1,07 

(4H, m, 2xCH2), 1,23 (3H, s, H-18), 1,25-2,16 (17H, m), 2,61 (1Н, t, J 2.0, Н-13), 4,56 

(2Н, d, J 3.4 Hz, H-17), 5,50 (1H, s, H-15). 

Spectrul 13C RMN (100,61 MHz, δ): 40,65 (C-1), 19,03 (C-2), 37,78 (C-3), 43,75 

(C-4), 56,70 (C-5), 20,63 (C-6), 43,79 (C-7), 49,28 (C-8), 47,23 (C-9), 39,87 (C-10), 

18,88 (C-11), 39,01 (C-12), 41,58 (C-13), 25,37 (C-14), 140,71 (C-15), 140,94 (C-16), 

75,18 (C-17), 28,91 (C-18), 184,12 (C-19), 15,40 (C-20). 

Reducerea acidului 17-hidroperoxi-ent-kaur-15-en-19-oic (3). La o soluție 

formată din hidroperoxidul 3 (97 mg, 0,2904 mmol) în MeOH (3,5 mL) se adăugă o 

soluție de tiouree (46 mg, 0,6052 mmol) în MeOH (2,5 mL). Amestecul de reacție a 

fost agitat timp de 3,0 ore la temperatura camerei, apoi a fost diluat cu apă (20 mL) și 

extras cu eter dietilic (3 x 20 mL). După îndepărtarea solventului la presiune redusă s-

a obținut un produs uleios galben (80 mg), care fiind cromatografiat pe coloană cu 

silicagel (44 g, eluant: EP/EtOAc 95:5), a generat alcoolul alilic 4 (74 mg, 79%), 

compus cristalin. 

Spectrul IR (cm-1, peliculă): 3232, 3070, 2930, 2853, 1698, 1660, 1469, 1445, 

1256, 1169, 1132, 918, 798. 
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Spectrul 1H RMN (400,13 MHz, δ, ppm, J/Hz): 0,97 (3Н, s, H-20), 1,26 (3Н, s, 

H-18), 2,61 (1H, s.l., H-13), 4,21 (2Н, d, J 1.04, Н-17), 5,38 (1H, s, H-15). 

Spectrul 13C RMN (100,61 MHz, δ): 40,7 (C-1), 19,01 (C-2), 37,78 (C-3), 43,64 

(C-4), 56,61 (C-5), 20,75 (C-6), 39,2 (C-7), 48,96 (C-8), 47,61 (C-9), 39,8 (C-10), 

18,93 (C-11), 25,41 (C-12), 41,12 (C-13), 43,90 (C-14), 135,56 (C-15), 146,13 (C-16), 

61,32 (C-17), 28,89 (C-18), 183,32 (C-19), 15,58 (C-20). Găsit: C 75,46, H 9,48. 

Calcule analit. C20H30O3: C 75,43, H 9,50. 

Acetilarea acidului 17-hidroxi-ent-kaur-15-en-19-oic (4). La o soluție formată 

din alcoolul 4 (45 mg, 0,14 mmol) în piridină anhidră (1,5 mL) s-a adăugat anhidridă 

acetică (0,5 mL). Amestecul rezultat a fost agitat peste noapte la temperatura camerei. 

Apoi, amestecul de reacție a fost diluat cu apă (30 mL) și extras cu eter dietilic (3 x 20 

mL). După îndepărtarea solventului la presiune redusă, produsul crud (62 mg) a fost 

purificat prin cromatografie pe coloană cu silicagel (4 g, eluant: EP/EtOAc 75: 25), 

obținându-se acetatul 5 (47 mg, 93%), produs cristalin. 

Spectrul IR (cm-1, peliculă): 2932, 2855, 1740, 1698, 1470, 1444, 1366, 1240, 

1226, 1136, 1022, 914, 799, 734 cm-1. 

Spectrul 1H RMN (400,13 MHz, δ, ppm, J/Hz): 0,99 (3Н, s, H-20), 1,26(3Н, s, 

H-18), 2,10 (3H, s, OAc), 2,55 (1Н, t, J 2.6, Н-13), 4,65 (2Н, dd, J 14,6, 1 Hz, Н-17), 

5,46 (1H, s, H-15). 

Spectrul 13C RMN (100,61 MHz, δ): 171,01 (OAc), 20,69 (OAc), 40,68 (C-1), 

19,07 (C-2), 37,90 (C-3), 43,70 (C-4), 56,72 (C-5), 20,98 (C-6), 39,05 (C-7), 49,14 (C-

8), 47,32 (C-9), 39,88 (C-10), 18,84 (C-11), 25,35 (C-12), 41,48 (C-13), 43,77 (C-14), 

138,58 (C-15), 140,94 (C-16), 62,50 (C-17), 28,93 (C-18), 182,73 (C-19), 15,43 (C-

20). 

 

Rezultate și discuții 

Acizii ent-trachiloban-19-oic (1) și ent-kaur-16-en-19-oic (2) au aceeași polaritate 

și pot fi separați doar prin cromatografie pe coloană cu silicagel impregnat cu AgNO3. 

Structurile aciziilor 1 și 2 au fost confirmate în baza datelor spectrale şi fizico-chimice 

corelate cu cele disponibile în literatura de specialitate. 

În spectrul IR al acidului ent-trachiloban-19-oic (1) sunt prezente benzile de 

absorbție ce corespund grupărilor alifatice (-CH3, -CH2-, >CH-) la 2917, 1442, 1258, 

958 cm-1 și cele ale grupei carboxil localizate la 1686 și 1176 cm-1.  

În spectrul 1H RMN al acidului ent-trachiloban-19-oic (1) sunt prezente 

următoarele semnale singlet la 1.13, 1.21 și 0.89 ppm ce aparțin protonilor din grupele 

metil din pozițiile C-17, C-18 și C-20. Iar în spectrul 13C RMN sunt prezenţe semnalele 

ce aparțin atomilor de carbon din grupele metil din pozițiile C-17 la 20.58 ppm, C-18 

la 28.89 ppm și C-20 la 12.44 ppm, dar și semnalele celor 7 grupe metilenice. De 

asemenea, în spectrul carbonic se observă semnalul atomului de carbon din grupa 

carboxil din poziția C-19 la 184.77 ppm. 

În spectrul IR al acidului ent-kaur-en-19-oic (2) sunt prezente benzile de 

absorbție ce corespund grupărilor alifatice (-CH3, -CH2-, >CH-) la 2926 și 2850 cm-1, 

grupei carboxil (-COOH) la 1689 și 1177 cm-1, iar semnalele caracterisitce legăturii 

duble exociclice (>C=CH2) sunt localizate la 3067, 1658 și 870 cm-1. 
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În spectrul 1H RMN al acestui compus sunt prezente următoarele semnale singlet 

ale grupelor metil din pozițiile C-18 la 1.26 ppm și C-20 la 0.97 ppm și semnalul singlet 

larg al grupării metilenice C-17 la 4.76 ppm și 4.81 ppm. Iar în spectrul 13C RMN sunt 

prezenţe semnalele grupelor metil din pozițiile C-18 la 28.98 ppm și C-20 la 15.61 ppm 

și semnalele celor 10 grupe metilenice, dintre care se evidențiază grupa metilenică din 

poziția C-17 la 103.01 ppm. De asemenea, în spectrul carbonic este prezent semnalul 

grupei carboxil din poziția C-19 la 184.26 ppm.  

A fost realizată fotooxidarea sensibilizată acidului ent-kaur-16-en-19-oic (2) în 

rezultat s-a obținut acidul 17-hidroperoxi-ent-kaur-15-en-19-oic (3) dorit cu un 

randament de 33%. 

În spectrul IR al hidroperoxidului (3) sunt prezente benzile de absorbție ce 

corespund grupărilor alifatice (-CH3, -CH2-, >CH-) la 2931 și 2850 cm-1, grupei 

hidroperoxi (-OOH) la 3330 și 1181 cm-1, grupei carboxil (-COOH) la 1696 și 1169 

cm-1, iar semnalele caracterisitce legăturii duble exociclice (>C=CH2) sunt localizate 

la 1696 și 905 cm-1.  

În spectrul protonic al compusului 3 se observă prezenţa semnalelor singlet ale 

grupelor metil din C-18 la 1.23 ppm şi C-20 la 0.99 ppm, semnalul singlet 

monoprotonic din C-15 la 5.50 ppm şi semnalul dublet al grupei metilenice din C-17 

la 4.56 ppm. În spectrul 13C RMN al acestui compus sunt prezente semnale ce aparțin 

atomului de carbon C-18 la 28.91 ppm şi C-20 la 15.40 ppm şi semnalele celor nouă 

grupe metilenice, inclusiv a celei din poziția C-17 de la 75.18 ppm. Semnalele atomilor 

de carbon cuaternari din poziţiile C-4, C-8, C-10 şi C-16 se găsesc la 43.75, 49.28, 

39.87 şi 140.95 ppm, iar semnalul grupei caboxil din poziţia C-19 se găseşte la 184.12 

ppm. Semnalele carbonilor trisubstituiţi C-5, C-9 şi C-15 sunt vizibili la 56.70, 47.23 

şi 140.71 ppm. 

În continuare hidroperoxidul (3) a fost redus cu tiouree în metanol, obținându-se 

alcoolul alilic (4) care este un compus natural, izolat anterior din mai multe specii de 

plante [12, 13, 14]. În acest fel a fost realizată o sinteză scurtă și eficientă a unui analog 

natural cu un randament de 79% . 

Structura acidului 17-hidroxi-ent-kaur-16-en-19-oic (4) a fos stabilită în baza 

datelor spectrale care corelază cu cele disponibile în literatura de specialitate. [15]. 

Acetilarea acidului 17-hidroxi-ent-kaur-15-en-19-oic (4) în condiții standard 

(Ac2O/Py), cu agitare peste noapte la temperatura camerei, a condus la formarea 

acidului 17-acetoxi-ent-kaur-15-en-19-oic (5). În spectrul IR al compusului (5) sunt 

prezente benzile de absorbție caracteristice pentru grupările alifatice (-CH3, -CH2-, 

>CH-) la 2932 și 2855 cm-1, grupa carboxil (-COOH) la 1740 și 1698 cm-1, grupa 

acetoxi (-OAc) la 1740 și 1240, 1226 cm-1 și legătura dublă endociclică (>C=CH2) la 

1698 și 914 cm-1. 

În spectrul 1H RMN sunt prezente semnalele singlet ale grupelor metil din C-18 

la 1.26 ppm şi C-20 la 0.99 ppm, semnalul singlet monoprotonic din C-15 la 5.46 ppm 

şi semnalul dublet al grupei metilenice din C-17 la 4.65 ppm. În spectrul 13С RMN se 

atestă prezența grupelor metil din C-18 la 28.93 ppm şi C-20 la 15.43 ppm şi semnalele 

celor nouă grupe metilenice, inclusiv a celei din C-17 de la 62.50 ppm. Semnalele 

carbonilor cuaternari din poziţiile C-4, C-8, C-10 şi C-16 se găsesc la 43.70, 49.14, 
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39.88 şi 140.94 ppm, iar semnalul grupei caboxil din poziţia C-19 se găseşte la 182.73 

ppm. 

 

Concluzii  

• În baza acidului ent-kaur-16-en-19-oic a fost obținut un șir de derivați de sinteză, 

care include acizii: 17-hidroperoxi-ent-kaur-15-en-19-oic, 17-hidroxi-ent-kaur-15-

en-19-oic și 17-acetoxi-ent-kaur-15-en-19-oic; 

• De menționat, că derivații acidului ent-kaur-16-en-19-oic, acizii 17-hidroperoxi-

ent-kaur-15-en-19-oic și 17-acetoxi-ent-kaur-15-en-19-oic sunt raportați pentru 

prima dată, iar metoda scurtă și eficientă de sinteză a acidului 17-hidroxi-ent-kaur-

15-en-19-oic, care este un analog natural, izolat anterior din surse naturale este 

nouă; 

• Toți compușii de sinteză au fost purificați folosind tehnici de laborator cunoscute, 

cromatografie în strat subțire și cromatografie pe coloană; 

• Structura compușilor obținuți a fost stabilită pe baza datelor spectrale, aplicând 

metode fizico-chimice moderne: spectroscopie în infraroșu (IR) și rezonanță 

magnetică nucleară protonică (1H-RMN) și carbonică (13C-RMN). 
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Rezumat: Se prezintă rezultatele cercetărilor privind impactul nanooxidului de fier(III) asupra 

însuşirilor lipazelor extracelulare obţinute în baza tulpinii de micromicete Rhizopus arrhizus Fişer 

CNMN FD 03. A fost stabilită eficienţa utilizării nanooxidului Fe3O4 în tehnologia de cultivare a 

micromicetei Rh. arrhizus şi obţinerea unui nou preparat enzimatic lipolitic cu particularităţi 

biotehnologice performante care poate fi utilizat pentru soluţionarea unui şir de probleme practice în 

diverse industrii, agricultură, farmaceutică şi medicină, cercetări ştiinţifice. Conform rezultatelor 

cercetării, nanooxidul Fe3O4 utilizat, manifestă, în principiu, efect asupra intensificării proprietăţilor 

catalitice ale lipazelor extracelulare sintetizate de producător, asigurând creşterea activităţii lipazelor de 

cca 2,0 ori (198,0-225,0%). Efectul nanoparticulelor este stabil, se păstrează după toate etapele de 

procesare tehnologică a lichidului cultural, precipitarea şi izolarea enzimelor, precum şi în condiţii 

modificate de pH (2.2-9.0) şi temperatură (60-90° C). 

Cuvinte-cheie: biotehnologie, lipaze extracelulare, Rhizopus arrhizus, nanoparticule 
 

Abstract: The results of the research focused on the study of impact of iron(III) nanooxide on the 

properties of extracellular lipases obtained using the micromycete strain Rhizopus arrhizus CNMN file 

FD 03 are presented. The efficiency of iron nanooxide in the obtaining of new lipolytic enzymatic 

preparation with high-performance biotechnological features which can be used to solve a number of 

practical problems in various industries, agriculture, pharmaceuticals and medicine, scientific research, 

has been established. According to the research results, the Fe3O4 nanooxide showed a positive effect on 

the intensification of the catalytic properties of synthesized extracellular lipases, ensuring an increasing 

of lipase activity by about two times (198,0 -225,0%). The effect of nanoparticles is stable; it persisted 

after all stages of technological processing of the cultural filtrate, such as precipitation and isolation of 

enzymes, as well as under modified conditions of pH (2.2-9.0) and temperature (60-90°C). 

Keywords: biotechnology, extracellular lipases, Rhizopus arrhizus, nanoparticles 
 

Introducere 
Lipazele (3-acil-glicerol-hidrolaze) prezintă enzime-cheie în metabolismul 

lipidelor şi reglărea funcţiilor lipid-dependente în organismele vii, asigurând hidroliza 

eficientă a substraturilor lipidocomponente (grăsimi naturale, uleiuri, trigliceride 

sintetice etc.), reprezentând unicul grup de enzime capabile să catalizeze reacţiile ce 

decurg la graniţa fazelor sistemelor eterogene – apă:ulei, apă:miscela. Aceste abilităţi 

provoacă interes sporit pentru cercetarea fundamentală şi extinderea domeniilor de 

aplicare [4]. 

Cercetările recente efectuate în laboratorul Enzimologie al Institutului de 

Microbiologie şi Biotehnologie au evidenţiat nanooxidul Fe3O4  ca stimulator eficient 

al biosintezei lipazelor exocelulare la tulpina de micromicete Rhizopus arrhizus Fişer 

CNMN FD 03. La cultivarea producătorului pe mediul nutritiv suplimentat cu 

nanoparticule de oxid de Fe(III) activitatea lipolitică depăşeşte de 3 ori nivelul 

martorului, constituind 95576-101068 u/ml faţă de 30000 u/ml în varianta martor 
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[9,10]. Capacitatea biostimulatoare expresivă a nanooxizilor metalici tot mai des este 

marcată în literatura de specialitate modernă [1, 7, 9]. 

Scopul cercetărilor prezente a constat în stabilirea impactului nanooxidului de 

Fe(III), utilizat în cultivarea tulpinii de micromicete Rhizopus arrhizus Fişer CNMN 

FD 03 asupra însuşirilor fizico-chimice şi catalitice a lipazelor exocelulare sintetizate 

de producător. 

 

Materiale şi metode  

Obiecte de studiu au servit preparatele enzimatice lipolitice obţinute din lichidul 

cultural rezultat la cultivarea submersă a tulpinii de fungi miceliali Rhizopus arrhizus 

Fişer CNMN FD 03 [2], în condiţii de sinteză orientată cu aplicarea nanoparticulelor 

(NP) de Fe3O4 (65-70 nm). Activitatea lipolitică a preparatelor enzimatice s-a determinat 

prin metoda modificată Otto-Yamada, după gradul de hidroliză a uleiului de masline în 

soluţie de alcool polivinlic până la acid oleinic [5]. Valorile pH-ului mediului soluţiilor 

de reacţie s-au determinat cu utilizarea pH-metrului Ino Lab.pH-720 WTW Germania 

(2010). Temperatura optimă de acţiune a preparatelor enzimatice s-a determinat prin 

dozarea activităţii lipolitice după incubarea soluţiei de 0,1% de preparat enzimatic cu 

substratul specific la valorile de temperatură 20-90oC cu pasul 10oC. Termostabilitatea 

preparatului s-a determinat prin dozarea activităţii enzimatice remanente după expoziţia 

soluţiei de preparat enzimatic, de 0,1%, în lipsa substratului, la valori de temperatură 30-

90oC cu pasul 10oC, timp de 15, 30, 60 min. Valoarea optimă a pH-lui de acţiune s-a 

determinat prin dozarea activităţii enzimatice respective după incubarea soluţiei de 0,1% 

de preparat enzimatic cu substratul specific la valorile de pH 3,0-9,0 cu pasul 1. Au fost 

utilizate soluţiile tampon: citrat-fosfat cu pH-ul 2,6-7,0 şi glicină – NaOH cu pH-ul 8,0-

10,0 [8]. pH stabilitatea s-a determinat prin dozarea activităţii lipolitice remanente după 

expoziţia soluţiei de 0,1% de enzimă, în lipsa substratului, la valorile pH-lui 3,0-9,0 timp 

de 24 h, la temperatura de 20oC cu ajustarea ulterioară a pH-ului în conformitate cu 

metoda de determinare a enzimei concrete [3]. Prelucrarea statistică a rezultatelor a fost 

efectuată conform metodelor expuse în Доспехов Б. [6], cu utilizarea programelor 

Excel. 
 

Rezultate şi discuţii 

În scopul stabilirii temperaturii optime de acţiune a preparatelor enzimatice 

lipolitice obţinute la cultivarea micromicetei Rh. arrhizus în condiţii clasice şi dirijate 

de cultivare, cu utilizarea nanoparticulelor de Fe3O4 cu mărimea de 65-70 nm, a fost 

studiată capacitatea acestora de a scinda substratul specific (emulsie de ulei de măsline 

în alcool polivinilic), în condiţii standarde de hidroliză (pH-ul 7,0, durata incubării - 

1h), la diferite valori termice, cuprinse în intervalul temperaturilor 20-90oC. 

Rezultatele obţinute pun în evidenţă un singur optim a temperaturii de acţiune, 

prezentat cert în diapazonul de 30-80oC, cu valorile maximale de 937000 u/g în proba 

martor şi, respectiv, 2000000 u/g – în preparatul experimental, remarcate la 

temperatura de 40oC (Fig. 1).  
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Fig. 1. Temperatura optimă de acţiune a lipazelor obţinute în baza micromicetei 

Rh. arrhizus CNMN FD 03 la cultivarea în condiţii clasice şi dirijate cu aplicarea 

nanoparticulelor de Fe3O4 

Nivelul activităţii probei obţinute cu utilizarea nanooxidului de fier în calitate de 

stimulator depăşeşte valoarea probei de referinţă de cca 2,0 ori (213%). La temperatura 

de 30oC activitatea ambelor preparate analizate este semnificativ mai redusă, 

constituind 500000 u/g în proba martor şi, respectiv, 625000 u/g – în preparatul 

experimental, comparativ cu valoarea optimă (937000 u/g în proba martor, 2000000 

u/g în preparatul experimental), remarcate la temperatura de 40oC. Mai puţin evidentă 

este această diminuare în diapazonul 50-70oC. Astfel, la temperatura de 50oC 

activitatea este mai joasă faţă de valoarea înregistrată la 40oC, cu 33,0 şi 12,5%, în 

preparatul martor şi cel experimental, corespunzător. Activitatea scade treptat 

concomitent cu majorarea temperaturii, atingând valorile de 254333 u/g în proba 

martor şi, 375000 u/g în preparatul experimental respectiv, la 90oC. 

Astfel, s-a constatat că valorile optime ale temperaturii de acţiune a preparatelor 

enzimatice lipolitice obţinute din lichidul cultural al micromicetei Rh. arrhizus, rezultat 

la cultivarea în condiţii clasice şi dirijate de cultivare, cu utilizarea nanoparticulelor de 

Fe3O4, coincid, situându-se în diapazonul de 30-80oC, cu maxima activităţii la 

temperatura de 40oC. Activitatea probei experimentale este superioară probei de 

referinţă pe parcursul diapazonului integral de temperatură, manifestând nivel superior 

maximei probei de referinţă inclusiv până la 70 oC. 
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C. 

Fig. 2. Termostabilitatea lipazelor obţinute în baza micromicetei Rh. arrhizus 

CNMN FD 03 la cultivarea în condiţii clasice şi dirijate de cultivare (cu 

aplicarea nanoparticulelor de Fe3O4).  A – 15 min; B – 30 min; C – 60 min 

 

În vederea evaluării termostabilităţii preparatelor incluse în studiu, a fost stabilită 

activitatea lipolitică reziduală după menţinerea acestora timp de 15, 30 şi 60 min la 

diferite temperaturi, cuprinse în limitele de 30-90oC. Conform rezultatelor incluse în 

figura 2 (A, B, C) indiferent de durata tratării, ambele preparate (martor şi experiment) 

obţinute în baza micromicetei producătoare îşi menţin activitatea la cote superioare în 

intervalele de temperatură de până la 70oC. Astfel, în toate cazurile analizate nivelul 

maxim al activităţii reziduale, atât în proba martor, cât şi cea experimentală, s-a marcat 

la temperatura de 30-40oC. Astfel, la tratarea timp de 60 min, activitatea reziduală 

reprezintă cca 85,0% şi, respectiv, 71,0% din activitatea maximă iniţială în ambele 

mostre. De remarcat că la preparatul experimental indicii maximali ai activităţii 

lipolitice se rezumă la 1000000 u/g şi 15000000 u/g, pe când în proba martor valorile 

activităţii constituie 749583 u/g şi, respectiv, 625000 u/g. 

Enzimele lipolitice produse de micromiceta Rh. arrhizus se caracterizează printr-

o termostabilitate destul de înaltă la temperaturi înalte, în cazul incubarii acestora timp 

de 15 min. Astfel, preparatele îşi menţin activitatea enzimatică la cote superioare 

inclusiv la temperatura de 50oC şi 60oC, activitatea reziduală constituind cca 42,1-

57,2% în proba martor şi 43-50% - în proba experimentală. La valorile mai înalte ale 

temperaturii (80-90oC), activitatea scade mai esenţial (cu cca 65-70%) în proba 

experimentală, comparativ cu cca 60% în proba martor. Un tablou analog este urmărit 

şi în cazul unor durate mai îndelungate de tratare termică (30 min), activitatea la 

temperatura de 70 şi 80oC diminuând cu cca 45-60% în proba martor şi, respectiv, cca 

65% - în proba experimentală. La temperatura maximă testată, activitatea reziduală în 

proba martor constituie 14,2%, pe când în cea experimentală aceasta reprezintă cca 7%. 

La durata maximală de tratare termică (60 min) activitatea în ambele preparate se 

menţine la cote înalte (43-57%) la temperatura de 50-60oC şi scade, odată cu majorarea 

temperaturii, până la 14-43,5% în proba martor şi, respectiv, 14-28,6% în proba 

experimentală. 
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Fig. 3. pH-ul optim de acţiune a 

lipazelor obţinute în baza 

micromicetei Rh. arrhizus la 

cultivarea în condiţii clasice şi 

dirijate (în prezenţa 

nanoparticulelor de Fe3O4) 

Fig. 4. pH-stabilitatea lipazelor obţinute 

în baza micromicetei Rh. arrhizus 

CNMN FD 03 la cultivare în condiţii 

clasice şi dirijate (în prezenţa 

nanoparticulelor de Fe3O4) 
 

În scopul stabilirii pH-ului optim de acţiune a preparatelor enzimatice obţinute la 

cultivarea tulpinii Rh. arrhizus cu aplicarea nanooxidului Fe3O4 (65-70 nm), a fost 

evaluată capacitatea preparatelor enzimatice de a scinda, în condiţii standard de 

hidroliză (t=37oC, durata incubării – 1 h), substratul cu diverse valori ale pH-ului (2,2; 

3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0, 9,0 şi 10,0). Datele obţinute sunt prezentate în Figura 3.  

Conform datelor reflectate în figura 3 se constată că ambele preparate analizate 

prezintă două maxime ale pH-ului de acţiune: I-ul marcat în domeniul acid (pH-3,0) şi 

al II-lea la pH-ul neutru (7,0). Activitatea relevată la pH-ul 7,0 este semnificativ mai 

înaltă (cu cca 55-75%) comparativ cu valoarea determinată la pH-ul 3,0. Primul optim 

al activităţii enzimatice, în cazul preparatului obţinut în condiţii clasice de cultivare 

(martor), este de 499000 u/g, valoarea dată fiind mult mai inferioară faţă cea relevată 

de preparatul rezultat la cultivarea micromicetei producătoare în prezenţa 

nanoparticulelor de fier. Activitatea preparatului experimental, în mediul cu pH-3,0, a 

constituit 1125000 u/g, depăşind nivelul probei martor de cca 2,3 ori (225%).  

Al doilea optim al activităţii enzimatice este marcat la pH-ul 7,0 şi constituie 

881250 u/g, în cazul probei martor. În domeniul alcalin activitatea preparatului 

constituie 504167 u/g la pH-ul 8,0 şi 370833 u/g la pH-ul 9,0 şi 10,0, corespunzător.  

Activitatea preparatului experimental a constituit la pH-ul 7,0 – 1750000 u/g, 

aceasta fiind nivelul maxim al activităţii manifestate de proba dată. Activitatea 

preparatului obţinut cu utilizarea nanooxidului de fier în calitate de stimulator 

depăşeşte valoarea probei rezultate la cultivarea clasică aproximativ de 2,0 ori (198%) 

şi, spre deosebire de aceasta, se menţine la cote superioare inclusiv la pH-ul 8,0, 

constituind 1250000 u/g, ce reprezintă cca 70% din valoarea maximă. În mediile cu pH 

extrem alcalin (9,0 şi 10,0) activitatea scade esenţial, fiind de 516667 şi 491667 u/g, 

corespunzător. 

Se constată că sporul activităţii enzimatice asigurat de nanoparticulele Fe3O4 se 

păstrează la toate valorile pH-ului analizate. Astfel, activitatea preparatului 

experimental depăşeşte cu 125,5% şi 98,6% activitatea probei martor la primul (3,0) 

şi, respectiv, al doilea (7,0) optim al pH-ului de acţiune.  
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În vederea stabilirii pH stabilităţii preparatelor enzimatice obţinute în baza 

micromicetei Rh. arrhizus, activitatea enzimatică remanentă a acestora s-a evaluat, în 

condiţii standarde de hidroliză (temperatura de 37oC, durata incubării – 1 h) după 

menţinerea timp de 24 de ore în soluţii tampon cu valori ale pH-ului cuprinse între 2,2-

10,0. Conform datelor reflectate în figura 4 se constată că ambele preparate enzimatice 

sunt stabile, în mediu puternic acid. Astfel, în mediile cu pH ce variază în limitele de 

2,2-4,0, activitatea lipolitică se menţine la cote superioare (765625-1747000 u/g), 

constituind cca 70-99% din valoarea maximă marcată de preparate la pH-ul optim de 

acţiune (pH-7,0) şi anume 881250 u/g – în cazul probei martor şi, respectiv, 1750000 

u/g – în preparatul experimental.  

Valoarea activităţii lipolitice maximă, 875000 u/g – în proba martor şi 1747000 

u/g – în proba experimentală cu utilizarea nanooxidului de fier, s-a înregistrat la pH-ul 

3,0, fiind practic la nivelul activităţii relevate la pH-ul optim de acţiune. În mediile mai 

slab acide (5,0 şi 6,0) activitatea scade brusc cu cca 65-70% faţă de valoarea optimă.  

Diferenţa dintre nivelul activităţii enzimelor lipolitice, obţinut din lichidul cultural 

rezultat la cultivarea micromicetei producătoare în prezenţa nanoparticulelor Fe3O4 şi 

cel obţinut în condiţii clasice de cultivare, se păstrează şi în cadrul acestei serii de 

experienţe. Astfel, în toate variantele analizate activitatea probei experimentale este 

practic dublă comparativ cu cea a probei martor.  

Se constată o diferenţă şi dintre proprietăţile catalitice ale celor două preparate 

analizate. Astfel, activitatea probei martor după menţinerea timp de 24 ore în soluţii 

tampon cu pH slab acid (6,0) şi neutru (7,0) scade esenţial (până la 250000-262500 

u/g), fiind de cca 3,5 ori mai joasă faţă de valoarea maximă constatată la pH-ul optim 

de acţiune. Practic la aceste cote se menţine şi activitatea lipolitică în mediile cu pH 

puternic alcalin (9,0 şi 10,0). Menţinerea preparatului în soluţii tampon mai slab 

alcaline (pH-ul 8,0) nu cauzează o diminuare atât de semnificativă a activităţii 

enzimatice, activitatea remanentă constituind 43% din maximul marcat la pH-ul optim 

de acţiune. 

Spre deosebire de preparatul martor, proba experimentală se caracterizează prin 

stabilitate mai înaltă şi într-un diapazon mai larg de pH. Astfel, activitatea enzimelor 

lipolitice se menţine la un nivel înalt (45-50% din valoarea înregistrată la pH-ul optim 

de acţiune) după incubarea preparatelor timp de 24 h în mediul acid, valoarea pH-ului 

– 6,0, precum şi bazic – pH-ul 8,0.  

Generalizând datele din cele două serii de analize cu referire la influenţa pH-ului 

asupra activităţii lipolitice a preparatele enzimatice produse de tulpina fungică 

Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 menţionăm că preparatul enzimatic experimental se 

distinge prin activitate superioară, practic dublă, comparativ cu proba martor la toate 

valorile de pH studiate, precum şi printr-o stabilitate mai înaltă a activităţii în 

diapazonul de pH 5,0-9,0. Preparatul experimental prezintă 2 maxime de activitate: I – 

marcat la pH-ul 6,0 şi al II – la pH-ul 8,0, faţă de proba de referinţă cu un singur pic de 

activitate relevat în domeniul slab alcalin (8,0). 
 

Concluzii 

A fost stabilită eficienţa utilizării nanooxidului Fe3O4 în tehnologia de cultivare a 

micromicetei Rhizopus arrhizus ca strategie de obţinere a enzimelor lipolitice cu 
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însuşiri tehnologice avansate. Nanooxidul Fe3O4 exercită, în principal, efect de 

intensificare a proprietăţilor catalitice ale lipazelor extracelulare sintetizate de producător, 

asigurând creşterea activităţii lipazelor de cca 2,0 ori (198,0 -225,0%) faţă de martor. 

Efectele condiţionate de nanoparticulele Fe3O4 sunt stabile, se păstrează la toate etapele 

de procesare tehnologică a lichidului cultural, precipitarea şi recuperarea enzimelor, 

precum şi în condiţii de aciditate extremă de pH (2.2-2.0) şi temperaturi înalte (60-90° C). 

Enzimele lipolitice obţinute cu utilizarea nanoparticulelor fierului se caracterizează 

prin însuşiri tehnologice avansate, manifestă activitate catalitică înaltă, spectru larg de 

acţiune în diapazon extins de pH şi temperatură, precum şi stabilitate sporită în condiţii 

extreme (pH puternic acid, temperaturi înalte). 
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Rezumat: Utilizând diferite metode și condiții de sinteză au fost obținuți și studiați patru compuși 

coordinativi ai V(II) și V(IV) în baza 2,6-diacetilpiridinei și hidrazidelor acizilor 

izonicotinic/nicotinic: doi compuși mononucleari – [VII(L2)(H2O)2]·3,25H2O (1), 

[VIV(=O)(H2L
2)(SO4)]·5H2O (2) și doi complecși dinucleari – [VII

2(H2L
2)2](NO3)4·H2O (3) [1, 2] și 

[VII
2(HL1)2](NO3)2·3,25H2O (4) (H2L

1 – 2,6 diacetilpiridină bis(izonicotinoilhidrazona) și H2L
2 – 2,6 

diacetilpiridină bis(nicotinoilhidrazona)).Complecșii au fost investigați cu spectroscopia IR și metoda 

difracției  razelor X pe monocristal. S-a stabilit că poliedrele metalului adoptă configurație de 

piramidă tetragonală sau bipiramidă pentagonală. Compușii 1 și 2 sunt moleculari, iar 3 și 4 – ionici, 

formați din cationi [VII
2(H2L

2)2]
4+/[VII

2(HL1)2]
2+ și  anioni NO3

-. În complecșii 1 și 2 ligandul organic 

pentacoordinat (N3O2) dublu deprotonat și respectiv în formă moleculară formează planul ecuatorial 

al bipiramidei pentagonale, iar în pozițiile apicale coordinează două molecule de apă în 1 și doi atomi 

de oxigen aparținând unui oxo-ligand și unui anion SO4
2- în 2. Compușii 3 și 4 au o structură cristalină 

ionică, formați din cationi complecși [VII
2(H2L

2)2]
4+/[VII

2(HL1)2]
2+, anioni NO3

- și molecule de apă 

de solvatare. Bazele Schiff coordinează în formă neutrală în 3 și monodeprotonată în 4, pentadentat 

la ionii metalici. Cationii complecși dinucleari [VII
2(H2L

2)2]
4+ și [VII

2(HL1)2]
2+ au structură dublă 

elicoidală, în care acești doi liganzi coordinează la ambii ioni vanadiu(II) prin set diferit de atomi 

donori. 

Cuvinte cheie: compus mononuclear, spectroscopia IR, difracției  razelor X pe monocristal, 

configurație de piramidă tetragonală. 

 

Abstract: Four coordination compounds of V(II) and V(IV) based on 2,6-diacetylpyridine and 

isonicotinic/nicotinic hydrazides were prepared and investigated, using different synthetic methods 

and conditions: two mononuclear complexes [VII(L2)(H2O)2]·3,25H2O (1), 

[VIV(=O)(H2L
2)(SO4)]·5H2O (2) and two binuclear complexes  [VII

2(H2L
2)2](NO3)4·H2O (3) [1, 2] 

and [VII
2(HL1)2](NO3)2·3,25H2O (4) (where H2L

1 – 2,6-diacetylpyridine bis(isonicotinoylhydrazone) 

and H2L
2 – 2,6-diacetylpyridine bis(nicotinoylhydrazone). The complexes were investigated using IR 

spectroscopy and monocrystal X-ray diffraction. It was established that metal polyhedrons adopt a 

configuration of tetragonal pyramid or pentagonal bipyramid. Compounds 1 and 2 are of molecular 

nature, whereas 3 and 4 are ionic, formed of [VII
2(H2L

2)2]
4+/[VII

2(HL1)2]
2+ cations and NO3

- anions. 

In the complexes 1 and 2 the pentacoordinated organic ligand (N3O2), doubly deprotonated and of 

molecular nature, forms the equatorial plane of the pentagonal bipyramid. In the apical positions, two 

water molecules are coordinated in 1 and two oxygen atoms in 2, one belonging to an oxo-ligand and 

another belonging to a SO4
2- anion. Compounds 3 and 4 have an ionic crystalline structure, formed 

from complex cations [VII
2(H2L

2)2]
4+/ [VII

2(HL1)2]
2+, anions NO3

- and solvated water molecules. 

Schiff bases coordinate in neutral form in 3 and in monodeprotonated form in 4, pentadentate to metal 

ions. The [VII
2(H2L

2)2]
4+ and [VII

2(HL1)2]
2+ dinuclear complex cations have a double helical structure, 

where the two ligands coordinate to both vanadium(II) ions through a different set of donor atoms. 

Keywords: mononuclear compound, IR spectroscopy, single crystal X-ray diffraction, tetragonal 

pyramid configuration. 
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Introducere 

Agenții de coordinare piridincarbonilici, în special bazele Schiff, sunt liganzi 

flexibili și versatili, marcați prin capacitatea înaltă și variată de coordinare la ionii 

metalici, generând complecși cu arhitectură și geometrie moleculară variată. 

Funcționalitatea liganzilor heterociclici, poliedrul de coordinare și diversitatea 

numerelor de coordinare ale ionilor metalici, precum și condițiile de sinteză sunt factori 

importanți în sinteza complecșilor cu structură originală. Aplicând metode de sinteză 

cunoscute și optimizate, precum refluxarea și solvotermală, au fost obținuți compuși 

coordinativi ai V(II) și V(IV), utilizând ca precursori compuși carbonilici aromatici și 

hidrazide ale acizilor piridincarboxilici. Aplicarea metodelor de cercetare 

contemporane a permis stabilirea compoziției chimice, structurii moleculare și 

cristaline ale complecșilor noi sintetizați. 

 

Materiale și metode  
Pentru realizarea acestui articol au fost utilizate datele cristalografice şi 

parametrii de structură ai compușilor coordinativi: [VII(L2)(H2O)2]·3,25H2O (1), 

[VIV(=O)(H2L
2)(SO4)]·5H2O (2), [VII

2(H2L
2)2](NO3)4·H2O (3) [1, 2] și 

[VII
2(HL1)2](NO3)2·3,25H2O (4), pentru obținerea cărora au fost utilizați în calitate de 

precursori sulfatul de vanadil(IV), 2,6-diacetilpiridina și hidrazidele acizilor 

izonicotinic și nicotinic. Pentru sinteza acestor complecși au fost aplicate două metode 

de sinteză: solvotermală și refluxarea. 

 

Rezultate și discuții  

La interacțiunea sulfatului de vanadil(IV) cu 2,6-diacetilpiridină 

bis(izonicotinoilhidrazona) (H2L
1) sau 2,6-diacetilpiridină bis(nicotinoilhidrazona) 

(H2L
2) [3], în condiții solvotermale sau refluxare, au fost obținuți patru compuși 

coordinativi ai V(II) și V(IV), cu structură mononucleară (1 și 2) și dinucleară (3 și 4) 

(Figura 1). Pentru determinarea și confirmarea compoziției chimice, structurii 

moleculare și cristaline ale complecșilor sintetizați au fost utilizate spectroscopia IR și 

metoda difracţiei razelor X pe monocristal.  

În spectrul IR al complexului 1 sunt prezente benzi în domeniile 3361 și 3199 

cm-1, care pot fi atribuite oscilațiilor de valență ν(OH) din moleculele de apă de 

solvatare asociate, iar banda de absorbție de intensitate medie la 3081 cm-1 – oscilațiilor 

de valență ν(OH) în moleculele de apă coordinate și asociate. În spectrul IR al 

complexului 2 benzile de absorbție în această regiune (3600-3100 cm-1) constituie o 

absorbție intensă atribuită oscilațiilor de valență ν(OH) în moleculele de apă de 

solvatare și asociate. Benzile late de intensitate medie din regiunile 3373 și 3188 cm-1 

ale spectrului complexului 3 sunt atribuite oscilațiilor de valență ν(OH) și ν(N-H) 

specifice legăturilor de hidrogen N(Py)-H∙∙∙O(NO3
-) formate. În spectrul IR al 

complexului 4 oscilațiile ν(N-H) sunt dificil de determinat, deoarece în regiunea 3200-

3100 cm-1 absorb grupele ν(OH) din moleculele de apă de cristalizare asociate. 
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Fig. 1. Schema sintezei complecșilor V(II) și V(IV), utilizând precursori 

2,6-diacetilpiridină bis((izo-)nicotinoilhidrazone) 
 

Prezența benzilor late în regiunea 2700 – 2300 cm-1 (2567 și 2341 cm-1) confirmă 

faptul că în complexul 2 are loc migrarea protonilor grupelor =NH către atomii de azot 

ai heterociclurilor piridinice terminale cu formarea ionului PyH+. Absorbția 

caracteristică pentru ν(PyH+) este prezentă în spectrul complexului 3 la 2410 și 1924 

cm-1, iar în regiunile 2800 – 2400 și 2200 – 1800 cm-1 este observată și în spectrul 

compusului coordinativ 4 [4, 5]. 

În spectrul IR al complecșilor 1–4, benzile de absorbție specifice legăturilor 

azometinice (ν(C=Nazomet.)) nu pot fi observate, deoarece în aceeași regiune (1639 (1), 

1633 (2), 1616 (3) și 1638 (4) cm-1) se manifestă benzile caracteristice oscilațiilor de 

valență ν(C=O) coordinată și ν(C=C) aromatică. Benzile de intensitate mare la 1388 

(1), 1374 (2), 1374 (3) și 1386 (4) cm-1 pot fi atribuite oscilațiilor de deformare a grupei 

metilice (δs(CH3)), iar cele de intensitate slabă de la 1483 (1), 1476 (2), 1442 (3) și 

1446 (4) cm-1 pot fi atribuite oscilațiilor de deformare – δas(CH3).  

Spectrul IR al complexului 2 se deosebește prin prezența grupei V=O, care este 

confirmată prin banda de absorbție de o intensitate foarte înaltă la 939 cm-1, iar prezența 

benzilor la 1107, 1045, 999, 982, 642 și 599 cm-1 se datorează absorbției specifice 

anionului anorganic SO4
2- monocoordinat. Prezența anionilor NO3

- în sfera externă a 

compușilor coordinativi 3 și 4 este demonstrată prin prezența benzilor vibrațiilor 

caracteristice ν(NO3
-) la 1374 și 810 cm-1 (3) și la 1386 și 849 cm-1 (4). Apariția 

benzilor de absorbție noi în regiunile 600 – 400 cm-1 (ν(V–N) – 550, 506 cm-1 și ν(V–

O) – 458 cm-1), în spectrul compusului coordinativ 1, în spectrele  complecșilor 2 și 3 

(ν(V–N) – 553, 515 cm-1 și ν(V–O) – 467, 457 cm-1), precum și în spectrul compusului 

4 (ν(V–N) – 544, 501 cm-1 și ν(V–O) – 454 cm-1) se datorează coordinării ligandului 

de tip bază Schiff la atomul central. 

Studiul prin metoda cu raze X pe monocristal confirmă faptul, că în complexul 

1 ligandul coordinează la atomul de metal dublu deprotonat, pentacoordinat (N3O2), iar 

în pozițiile apicale ale bipiramidei pentagonale coordinează monodentat două molecule 

de apă. Compusul coordinativ 1 cristalizează în grupul spațial I41/a al singoniei 

tetragonale, conținând în partea asimetrică o jumatate din atomul de metal, o jumatate  
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din ligandul organic, o moleculă de apă coordinată și 3,25 molecule de apă de 

solvatare în mai multe poziții cu coeficient de ocupare diferit.  

 

 

Poliedrul de coordinare al ionului de vanadiu(II) constituie o bipiramidă 

pentagonală simetrică. Distanțele interatomice în poliedrul coordinativ al ionului 

metalic din 1 sunt: [V(1)–O(1) = 2,022(8); V(1)–N(3) = 2,137(10); V(1)–N(4) = 

2,097(14), iar V(1)–O(1w) = 2,034(7) Å] (Figura 2).  

Compusul 2 constă din complecși moleculari [V(=O)(H2L
2)(SO4)] și molecule 

de apă de solvatare, în raport molar de 1: 5. Poliedrul de coordinare al ionului metalic 

din complexul acestui compus coordinativ este analog cu cel stabilit în 1. Ligandul 

neutru pentadentat constituie baza unei bipiramide pentagonale (N3O2), [V–O(1) = 

1,985(3); V–O(2)=1,971(3); V–N(3)=2,125(4); V–N(4) =2,129(4); V–N(5) = 2,122(4) 

Å], iar în poziții apicale sunt coordinați doi atomi de oxigen: oxo-ligandul (O2-) și un 

atom de oxigen al anionului sulfat coordinat monodentat, [V–O(3) = 2,094(3) și V–

O(7)=1,594(3) Å]. Ca rezultat al coordinării ligandului 2,6-diacetilpiridină 

bis(nicotinoilhidrazona) la ionii vanadiu(II) și vanadiu(IV), în 1 și 2 se formează patru 

cicluri metalice conjugate planare, două alcătuite din atomii OCNNV, iar celelalte două 

– NCCNV. Lungimea legăturilor C...O din cicluri au valori intermediare între legătura 

ordinară și cea dublă (1,289 Å în 1 și 1,287, 1,290 Å în 2), ce demonstrează o 

redistribuire a lungimilor de legătură din ele. Studiul structurii 2 demonstrează că doar 

într-un fragment al ligandului de tip bază Schiff are loc migrarea protonului de la 

atomul de azot amidic către cel piridinic terminal, de la N(2) la N(1). Acest fapt este 

confirmat de unghiurile CNC din inelele piridinice de origine hidrazidică. Valoarea 

unghiului CNC al N(1) constituie 122,34º, iar al N(7) – 116,73º [6].  

Compușii 3 și 4 cristalizează în grupul spațial C2/c al singoniei monoclinice și 

au o structură cristalină ionică, formați din cationi complecși 

[VII
2(H2L

2)2]
4+/[VII

2(HL1)2]
2+, anioni anorganici NO3

- și molecule de apă de solvatare. 

Cationii complecși dinucleari [VII
2(H2L

2)2]
4+ și [VII

2(HL1)2]
2+ au structură dublă 

elicoidală, în care cei doi liganzi organici coordinează la ambii ioni de vanadiu(II). 

Acest mod de coordinare al ligandului a fost observat și la complecși dinucleari ai 

  
            a b 

Fig. 2. Structura complexului molecular în 1 (a) și a dimerului format din 

[VII(L2)(H2O)2] prin legături de hidrogen (b) cu numerotarea parțială a atomilor 
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Cu(II) cu structură cristalină asemănătoare [7], pentru obținerea cărora au fost utilizate 

ambele metode de sinteză - refluxare și solvotermală. 

Bazele Schiff în 3 și 4 coordinează pentadentat la ionii metalici: tridentat la V(1) 

cu setul de atomi donori N2O și bidentat – la V(1)* cu setul de atomi NO. Poliedrele de 

coordinare ale ionilor de V(II) constituie piramide tetragonale cu nod coordinativ 

[VN3O2], baza căreea este formată din atomii O(1), N(3), N(4)/O(2), N(5), N(4) ce 

aparțin unui ligand și N(5)*, O(2)*/N(3)* O(1)*, care aparțin celuilalt ligand coordinat. 

Distanțele interatomice din poliedul de coordinare în 3 sunt: [V(1)–O(1) = 1,986(5); 

V(1)–N(3) = 1,916(6); V(1)–N(4) = 2,138(6); V(1)*–N(5) = 1,984(7) și V(1)*–O(2) = 

2,150(6) Å], iar în 4 valorile respective sunt: [V(1)*–O(1) = 2,142(6); V(1)*–N(3) = 

1,988(8); V(1)–N(4) = 2,140(6); V(1)–N(5) = 1,914(6) și V(1)–O(2) = 2,012(5) Å]. 

Distanța V(1)∙∙∙V(1)* în cationul complex din 3 constituie 3,261 Å, iar din 4 – 3,228 

Å. În 3, ca rezultat al coordinării liganzilor la ionii metalici, se formează patru 

metalocicluri pentaatomice constituite din setul de atomi OCNNV și două cicluri 

pentaatomice – NCCNV, din care conjugate câte două sunt OCNNV și NCCNV(Figura 

3). În metalocicluri lungimea legăturilor C...O au valori intermediare între legătura 

ordinară și cea dublă (1,278 și 1,290 Å), similar compușilor 1 și 2 și compusului 

VO(acac)2, (acac = acetilacetona) [8].  
 

Datele structurale referitor la poziţionarea atomilor de hidrogen din ligand în 

compușii coordinativi dinucleari 3 și 4 au evidenţiat transferul de protoni de la atomii 

de azot de origine amidică către atomii de azot piridinici terminali. Important este de 

menționat că prezența anionilor NO3
-, în compoziția complecșilor dinucleari ar putea 

fi explicată prin posibilele transformări complexe în procesul de oxido-reducere. 

  
a b 

 
c 

Fig. 3. Structura cationilor complecși dinucleari [VII
2(H2L2)2]4+ (a) și 

[VII
2(HL1)2]2+ (b) cu numerotarea parțială a atomilor unui ligand, fragment al 

rețelei supramoleculare formată prin legături de hidrogen în 4 (c) 
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Concluzii  

1. Variația metodelor și condițiilor de sinteză au contribuit la diversificarea 

compoziției și proprietăților compușilor complecși ai V(II) și V(IV). Astfel, 

utilizarea metodei de refluxare a condus la sinteza compușilor coordinativi ionici, 

pe când în condiții solvotermale au fost obținute combinații complexe moleculare; 

2. Utilizarea 2,6-diacetilpiridinei și hidrazidelor acizilor nicotinic și izonicotinic, cât 

și a bazelor Schiff respective a condus la obținerea compușilor coordinativi mono- 

și dinucleari ai vanadiului, modul de coordinare și gradul de deprotonare ale 

liganzilor, fiind controlat de specificul și gradul de oxidare ale ionului central; 

3. În cadrul blocurilor de asamblare studiate este favorizată formarea compuşilor 

mononucleari (1 și 2) cu configuraţie bipiramidal-pentagonală și complecșilor 

dinucleari (3 și 4) cu configuraţie tetragonal-piramidală; 

4. În compușii coordinativi mononucleari, liganzii de tip bază Schiff coordinează 

pentadentat (N3O2), iar în cei dinucleari – coordinează tridentat (N2O) la un ion de 

vanadiu(II) și bidentat (NO) – la celălalt. 
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Rezumat: În Republica Moldova sunt 3 Zone Umede Ramsar: ,,Lacurile Prutului de Josˮ, „Nistrul 

Inferiorˮ şi „Unguri-Holoşniţaˮ. Studiul conţinutului amoniacului în apele din Zonele de Importanță 

Internațională Ramsar reiese din Hotărârea Guvernului nr. 802 din 9.10.2013, ce prevede că pentru 

apele salmonicole şi ciprinicole se aplică conţinutul amoniacului neionizat de 0,005-0,025 mg/dm3. 

Concentraţia NH3 calculat în apa ZU ,,Nistrul Inferiorˮ şi ZU „Unguri-Holoşniţaˮ la temperatura apei 

de 15°C a fost la limită (0,0243-0,0297 mg/dm3), iar în apa lacului Beleu, s. Slobozia Mare (ZU 

,,Lacurile Prutului de Josˮ), a fost de 0,0041-0,0486 mg/dm3, în lacul Manta de 0,0066-0,0306 

mg/dm3 cu depăşiri ale valorii întreţinerii vieţii piscicole.  

Cuvinte cheie: zonă umedă, ecosistem, dezvoltare durabilă, climat global, metale grele, amoniac. 

 

Abstract: In the Republic of Moldova there are 3 Ramsar Wetlands: ,,Lower Prut Lakesˮ, „Lower 

Dniesterˮ and „Unguri-Holosnitaˮ. The study of ammonia in Ramsar Areas waters results from the 

Government Decision no. 802 of 09.10.2013, which stipulates that for salmonic and cyprinic waters 

is applied the content of ammonia of 0,005-0,025 mg/dm3. The NH3 concentration calculated in the 

water of „Lower Dniesterˮ and „Unguri-Holosnitaˮ wetlands at the temperature of 15°C was at the 

limit (0,0243-0,0297 mg/dm3) and in Beleu Lake, Slobozia Mare village („Lower Prut Lakesˮ 

wetland), it was 0,0041-0,0486 mg/dm3, in Manta Lake – of 0,0066-0,0306 mg/dm3 with exceedances 

of the fish life maintenance value. 

Keywords: wetland, ecosystem, sustainable development, global climate, heavy metals, ammonia. 

 

Introducere  

Zonele umede sunt importante la nivel global pentru dezvoltarea durabilă,  includ 

unele dintre cele mai productive ecosisteme şi oferă servicii ecosistemice, care conduc 

la multe beneficii umane, la atenuarea inundaţiilor, la protejarea pantelor, la 

depozitarea şi sechestrarea bioxidului de carbon, reglează ciclurile de nutrienţi şi 

conţinutul metalelor grele, duc la stocarea şi eliberarea apei, reglarea fluxurilor şi 

susţinerea vieţii, având un rol şi în reglementarea climatului global [10, 15]. 

Cele mai reprezentative zone umede naturale din Republica Moldova cu statut de 

zonă umedă de importanţă internaţională sunt: Zona Ramsar Nr. 1029 “Lacurile 

Prutului de Jos” cu suprafaţa  de 19152 ha desemnată la 20.06.2000, Zona Ramsar Nr. 

1316 „Nistrul Inferior” cu suprafaţa de 60000 ha recunoscută la 20.08.2003 şi Zona 

Ramsar Nr. 1500 „Unguri-Holoşniţa”, cu suprafaţa de 15553 ha recunoscută oficial la 

14.09.2005 [6].  

Studiul conţinutului amoniacului neionizat în apele din Zonele Ramsar, ce poate 

fi unul dintre factorii cu impact asupra vieţii piscicole din zonă, reiese din HG nr. 802 

din 9.10.2013 [7] (capitolul II, pct. 8), care prevede că pentru apele salmonicole şi 

ciprinicole se aplică parametrii amoniacului neionizat (NH3) de 0,005 (orientativ) -

0,025 (obligatoriu) mg/dm3 şi ai amoniului total (NH3+NH4
+), respectiv, de 0,02-0,04 

şi <=1 mg/dm3 conforme cerinţelor Directivei Consiliului din 18.07.1978 [4], dar fiind 



61 
 

lipsă în Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de 

suprafaţă [8].  

Activitatea ştiinţifică în zonele umede de importanţă internaţională [6] include 

studierea evoluţiei proceselor naturale în condiţiile unui presing antropic ridicat şi 

estimarea capacităţilor zonelor Ramsar inclusiv de reducere a conținutului nutrienţilor. 

În acest context Institutul de Ecologie şi Geografie a realizat studii în cadrul 

proiectelor aplicative: 11.817.08.05A „Impactul factorilor naturali şi antropici asupra 

geo- şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecţionării  

managementului resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentative” şi 

15.817.02.21A: „Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor 

reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în 

contextul cerinţelor Directivelor UE”, fiind evaluată starea factorilor de mediu din 

teritoriile Zonelor umede „Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa” [12, 13].  

 

Metode şi materiale 

În studiul apelor de suprafaţă din zonele umede [2, 3, 9, 16, 17, 20, 21-23] a fost 

determinată concentraţia amoniului total (NH3+NH4
+) în baza căreia a fost calculată 

cea a amoniacului neionizat (NH3), folosind standardele naţionale [18, 19]. Informaţia 

privind concentraţia amoniului în apa ZU „Nistrul Inferiorˮ a fost preluată din 

publicaţia Juravliova L. A. (1992) [24]. 

Corelarea dintre diferiţi parametri a fost realizată prin metoda dublei analize 

corelative [5].  

 

Rezultate şi discuţii 

Conţinutul amoniacului în apele din ZU Ramsar „Lacurile Prutului de Jos”. 

Zona umedă Ramsar “Lacurile Prutului de Jos” cuprinde lacul Beleu şi corpul de 

apă Manta (lacurile Rotunda, Dracele şi Badelnic), care reprezintă un sistem important 

datorită circuitului de ape subterane, controlului inundaţiilor şi captării sedimentelor, 

dar şi pentru lista lungă de specii rare şi vulnerabile de floră şi faună [14]. 

Rezultatele analizelor fizico-chimice efectuate de Serviciul Hidrometeorologic de 

Stat în anii 2009-2013 [3] denotă că conţinutul amoniului în apa lacului Beleu, s. 

Slobozia Mare, în diferite luni ale anului a fost de la 0,054 mg/dm3 (luna aprilie) la 

0,64 mg/dm3 (luna iunie), în lacul Manta – de la 0,07 mg/dm3 (lunile aprilie şi 

octombrie) la 0,5 mg/dm3 (luna iunie) (tab. 1). Probele de apă din lacul Beleu, evaluate 

în anii 2014-2015, 2017 analizate de către Institutul de Ecologie şi Geografie [12, 17, 

21], au avut concentraţia ionilor de amoniu de 0-0,14 mg/dm3 la pH-ul apei de 8,3-8,8. 

Calculul amoniacului (NH3) demonstrează că în apa lacului Beleu, s. Slobozia Mare la 

temperatura de 5°C, a fost de la 0,0018 mg/dm3 (luna aprilie) la 0,0216 mg/dm3 (luna 

iunie), în lacul Manta – de la 0,0029-0,0037 mg/dm3 (lunile aprilie şi octombrie) la 

0,0135 mg/dm3 (luna iunie). La temperatura de 15°C, conținutul amoniacului în apa 

lacului Beleu, a fost de la 0,0041 mg/dm3 (luna aprilie) la 0,0486 mg/dm3 (luna iunie), 

iar în lacul Manta – de la 0,0066-0,0081 mg/dm3 (lunile aprilie şi octombrie) la 0,0306 

mg/dm3 (luna iunie). Cercetările ştiinţifice realizate anii 2014-2015, 2017 au constatat, 

de asemenea prezenţa compuşilor amoniului şi al amoniacului în apele de suprafaţă din 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ape_subterane
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ZU Ramsar „Lacurile Prutului de Jos”, depăşiri ale valorii întreţinerii vieţii piscicole 

de 0,025 mg/dm3 [4] în apa din lacul Beleu, s. Slobozia Mare şi lacul Rotunda, s. 

Manta. În apa din r. Prut, s. Văleni, calculul amoniacului a demonstrat valori mici – 

0,0029-0,0068 mg/dm3 NH3  (Tabelul 1). 

 

Tabelul 1. Evoluţia concentraţiei amoniului şi a amoniacului a apelor curgătoare 

din ZU “Lacurile Prutului de Jos” 
Localizarea probei şi luna de recoltare pH NH4

+, 

mg/dm3 

NH3, mg/dm3 

5°C 15°C 

Lacul Beleu      

s. Slobozia Mare 

8,3 0,07 0,0015 0,0034 

8,7 0,83 0,043 0,095 

8,6 0,35 0,015 0,033 

Gârla Rotaru -Manolescu 8,5 0,14 0,0047 0,0106 

Gârla Popovca -Rotaru 8,4 0,06 0,0016 0,0037 

Lacul Rotunda, s. Manta 8,5 0,57 0,019 0,043 

r. Prut, s. Văleni 8,0 0,27 0,0029 0,0068 

Lacul Beleu, s. Slobozia Mare      

februarie 8,5 0,33 0,011 0,025 

aprilie 8,6 0,054 0,0018 0,0041 

Iunie  8,5 0,64 0,0216 0,0486 

octombrie 8,5 0,078 0,0026 0,0059 

Lacul Manta, s. Manta      

februarie 8,7 0,36 0,0189 0,0416 

aprilie 8,6 0,07 0,0029 0,0066 

Iunie  8,4 0,5 0,0135 0,0306 

octombrie 8,7 0,07 0,0037 0,0081 

 

Astfel, calculul amoniacului demonstrează că în apa lacului Beleu, s. Slobozia 

Mare, a fost în diferite luni ale anului la temperatura de 5°C de la 0,0018 mg/dm3 la 

0,0216 mg/dm3, la temperatura de 15°C fiind de la 0,0041 mg/dm3 la 0,0486 mg/dm3, 

iar în lacul Manta, s. Manta, la 5°C de la 0,0029-0,0037 mg/dm3 la 0,0135 mg/dm3  şi 

la 15°C– de la 0,0066-0,0081 mg/dm3 la 0,0306-0,0416 mg/dm3.  

Studiul realizat în anii 2014-2015, 2017 denotă prezenţa compuşilor amoniului şi 

al amoniacului în apele de suprafaţă din ZU Ramsar ,,Lacurile Prutului de Jos” cu 

depăşiri ale valorii întreţinerii vieţii piscicole (0,025 mg/dm3) în apa din lacul Beleu, s. 

Slobozia Mare, şi lacul Rotunda, s. Manta, atingând valori de 0,043-0,095 mg/dm3 

NH3. 

Conţinutul amoniacului în apele din ZU Ramsar „Unguri-Holoşniţa”. 

Majoritatea râuleţelor din ZU ,,Unguri-Holoşniţa” au scurgere intermitentă 

(discontinuu) cu porţiuni mici cu stuf, pâlcuri cu arbori specifici zonelor umede şi 

suprafeţe întinse de păşune. 

Concentraţia compuşilor amoniului a variat în perioada studiului [12] de la 0,06 

(s. Tătărăuca, pârâul ce se varsă în fl. Nistru) până la 0,33 mg/dm3 (s. Unguri, râuleţul 

ce curge prin stufăriş) şi conţinutul amoniacului calculat, care variază în funcţie de pH 
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şi temperatură, fiind mic de la 0,001 (s. Tătărauca, pârăul ce se varsă în fl. Nistru) la 

0,022 mg/dm3 (s. Unguri, râuleţul lângă mănăstirea Calarăşeuca), aproape de valoarea 

de 0,025 mg/dm3, specificată în Directiva 78/659/CEE şi Hotărârea Guvernului nr. 802 

din 9 octombrie 2013 [4, 7] (Tabelul 2). 

 

Tabelul 2. Evoluţia concentraţiei compuşilor amoniului şi al indicelui de poluare 

în apele curgătoare din teritoriul ZU „Unguri-Holoşniţa” (a. 2013, primăvara) 
Localizarea probei de apă  pH NH4

+, 

mg/dm3 

NH3, mg/dm3 IPAcc, 

% 5°C 15°C 

s. Unguri, râuleţul ce curge prin stufăriş 7,5 0,33 0,0011 0,0027 57 

s. Unguri, fl. Nistru, la pod 8,5 0,2 0,0067 0,0152 77 

or. Otaci, fl. Nistru 8,1 0,13 0,0018 0,0041 69 

s. Unguri, râuleţul de la marginea 

satului, podeţul de piatră 
8,4 0,33 0,0089 0,0202 63 

s. Holoşniţa, fl. Nistru 8,1 0,34 0,0047 0,0108 73 

s. Tătărauca, pârăul ce se varsă în fl. 

Nistru 
8,2 0,06 0,0010 0,0024 61 

s. Unguri, râuleţul lângă mănăstirea 

Calarăşeuca  
8,5 0,29 0,0098 0,0220 54 

 

Corelarea conţinutului amoniacului neionizat în apele curgătoare din teritoriul ZU 

„Unguri-Holoşniţa” cu valoarea indicelui de poluare (IPAcc,%) demonstrează că la 

ambele temperaturi (5°C şi 15°C) corelarea practic lipseşte, deci  conţinutul de NH3 

prezent în ape nu afectează nivelul de poluare. 

Conţinutul amoniacului în apele din ZU Ramsar ,,Nistrul Inferior” 

Teritoriul ZU Ramsar „Nistrul Inferior” este localizat în partea de sud-est a 

Republicii Moldova în apropierea s. Palanca, rnul Ștefan Vodă. Cele mai importante 

ape de suprafaţă în această zonă apele fl. Nistru. Aici, lăţimea albiei Nistrului variază 

între 100 şi 200 m., iar adâncimea în limitele de 1,6-2,5 m, în locurile cu adâncime 

mică şi până la 16 m în locurile cu adâncimi mari. Braţul Turunciuc are o lăţime de 

70 m şi o adâncime medie de 6 m. Albia veche, de 32 km lungime, are o lăţime de 40 m 

şi o adâncime de 4-12 m. Pe timp de secetă, albia veche se reduce la doar un metru, iar 

în unii ani seacă complet [1].  

În capitolul 3.2 (Regimul hidrochimic în apele Nistrului inferior) din publicaţia 

Juravliova L. A. (Sirenco L. A., etc., 1992) [24] este specificat că factorii de baza la 

formarea regimului hidrochimic în apele Nistrului Inferior sunt: debitul apei pe 

anotimpuri şi condiţiile meteorologice din regiune, care influenţează componenţa 

fizico-chimică a apei.  

Concentraţia NH4
+ în apa Nistrului inferior în anii 1987-1988 a variat de la 0,614 

la 0,752 mg/dm3, conţinutul amoniacului neionizat calculat, fiind de 0,0106-0,0129 

mg/dm3 la temperatura apei de 5°C şi 0,0243-0,0297 mg/dm3 la 15°C. Studiul apei din 

Nistrul inferior (s. Palanca) din anii 2015 şi 2019 [2, 3, 12] a demonstrat că conţinutul 

NH4
+ a fost mai mic ca valorile din anii 1985-1988 [24] (Tabelul 3), iar indicele de 

nitrificare are un procentaj mai mare: 79-92% (anii 2015 şi 2019) comparativ cu 50-

69% (anii 1987-1988).  
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Tabelul  3. Conţinutul compuşilor amoniului şi valoarea indicelui de nitrificare 

în apa Nistrului inferior (s. Palanca, rnul Ștefan Vodă) în anii 1987-1988, 2015 şi 

2019. 
Anul pH NH4

+ NH3 Initrif 

mg/dm3 mg/dm3 

 5°C 15°C % 

1987 8,2 0,752 0,0129 0,0297 50 

1988 8,2 0,614 0,0106 0,0243 69 

2015 8,6 0,26 0,0109 0,0244 79 

2019 8,05 0,07 0,0009 0,0022 92 

 

Prin corelarea conţinutului amoniacului neionizat în apa Nistrului inferior cu 

valoarea indicelui de nitrificare a ionilor de amoniu s-a stabilit, că la ambele 

temperaturi (5°C şi 15°C) procentajul procesului de nitrificare descreşte la creşterea 

concentraţiei NH3 cu un coeficient de corelaţie mare: r2=0,7336-0,7566, concluzionând 

astfel, că amoniacul neionizat se nitrifică mai lent sau afectează biota procesului. 

Studiul demonstrează necesitatea evaluării separate pe ani şi anotimp a 

amoniacului neionizat şi a proceselor biochimice, deoarece ele sunt influenţate de 

nivelul de poluare a apei la momentul prelevării probelor, iar fl. Nistru şi r. Prut pentru 

Republica Moldova constitui un subiect prioritar al activităţii ţinând cont de caracterul 

lor transfrontalier. Deci, în acest sens, republica este obligată să respecte cerinţele 

Convenţiei regionale privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi 

a lacurilor internaţionale (Helsinki, 1992) [11], la care este parte, fiind necesară 

prevenirea poluării apelor naturale, inclusiv cu compuşi ai azotului, pentru a proteja 

biota acvatică şi a asigura calitatea apei pentru diferite necesităţi, reieşind şi din 

cerinţele expuse în Regulamentul-cadru al zonelor umede de importanţă internaţională 

[6]. 

 

Concluzii 

 Studiul realizat în anii 2014-2015, 2017 denotă prezenţa amoniacului în apele de 

suprafaţă din ZU Ramsar ,,Lacurile Prutului de Jos”cu depăşiri ale valorii 

întreţinerii vieţii piscicole de 0,025 mg/dm3 în apa din lacul Beleu, s. Slobozia 

Mare, şi lacul Rotunda, s. Manta, atingând valori de 0,043-0,095 mg/dm3 NH3.  

 Conţinutul amoniacului calculat în apele curgătoare din ZU „Unguri-Holoşniţa” a 

fost mic de la 0,001 la 0,022 mg/dm3, aproape de valoarea de 0,025 mg/dm3, iar 

corelarea conţinutului amoniacului neionizat cu valoarea indicelui de poluare 

practic lipseşte, deci conţinutul de NH3 prezent în apele din acest teritoriu (cel puțin 

la momentul realizării studiului) nu afectează nivelul de poluare. 

 Studiul apei din ZU „Nistrul Inferior” (s. Palanca, rnul Ștefan Vodă) din anii 2015 

şi 2019 denotă că conţinutul de NH3 a fost mai mic ca valorile din anii 1987-1988, 

iar indicele de nitrificare are un procentaj mai mare: 79-92% în anii 2015 şi 2019 

comparativ cu 50-69% în anii 1987-1988, concluzionând că amoniacul se nitrifică 

mai lent sau afectează biota procesului. 
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 Studiul respectiv denotă că, pentru prevenirea poluării apelor naturale ale Zonelor 

Umede Ramsar, inclusiv cu compuşi ai azotului, pentru a proteja biota acvatică şi 

a asigura calitatea apei pentru diferite necesităţi, inclusiv vieţii piscicole sunt 

necesare studii frecvente care, de fapt reies și din cerinţele Directivei Consiliului 

din 18.07.1978 şi HG nr. 802 din 9.10.2013. 
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A NEW Co(III) MONONUCLEAR COMPLEX CONTAINING 

DIANILINEGLYOXIME AND PYRIDINE LIGANDS: SYNTHESIS AND 

STRUCTURE 
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Rezumat: La interacțiunea clorurii de cobalt(II) cu dianilinglioxima (DAnH2) și piridina în raport 

molar de 1:2:2 în rezultatul oxidării se obține un compus ionic cu formula 

[Co(DAnH2)(DAn)(Py)2]Cl·2DMF·0.5H2O, având ca cation complexul mononuclear al 

cobaltului(III). Structura compusului a fost demonstrată cu spectroscopia IR și difracția cu raze X pe 

monocristal. Poliedrul de coordinare al ionului de metal din cationul complex reprezintă un octaedru, 

nodul coordinativ fiind CoN6. In planul ecuatorial al poliedrului sunt situați patru atomi de azot ce 

aparțin la doi liganzi de dianilinglioximă – unul fiind bideprotonat, iar al doilea – neutru, ambii 

coordinând la ionul de metal bidentat-chelat prin cei doi atomi de azot ai grupelor oximice. Pozițiile 

axiale ale poliedrului sunt ocupate de doi atomi de azot ce aparțin celor două moleculele de piridină. 

Componentele în cristal sunt asociate prin legături de hidrogen. 

Cuvinte cheie: complex mononuclear Co (III), dianilineglioximă, spectre IR, studiu cu raze X. 

 

Abstract: The interaction of cobalt(II) chloride with dianilineglyoxime (DAnH2) and pyridine in a 

molar ratio of 1:2:2, as a result of oxidation, leds an ionic compound with the formula 

[Co(DAnH2)(DAn)(Py)2]Cl·2DMF·0.5H2O is obtained, having as cation the mononuclear complex 

of cobalt(III). The structure of the compound was demonstrated by IR spectroscopy and single crystal 

X-ray diffraction. The coordination polyhedron of the metal ion in the complex cation represents an 

octahedron, the coordinating node being CoN6. In the equatorial plane of polyhedron are located four 

nitrogen atoms belonging to two dianilineglyoxime ligands - one being bidiprotonated and the other 

- neutral, both coordinating by bidentate-chelated mode through the two nitrogen atoms of the oxime 

groups. The positions axial are occupied by two nitrogen atoms of the two pyridine molecules. The 

components in the crystal are associated by hydrogen bonds. 

Keywords: Co(III) mononuclear complex, dianilineglyoxime, IR spectra, X-ray study. 

 

 Vic-dioxymes and their derivatives represent an important class of potential 

ligands for the synthesis of coordination compounds with transition metals. Some 

oximes are widely used in various fields of science and technology [1], especially of 

major interest for coordinative chemistry. As a result, numerous coordinating 

compounds of transition metals with these ligands have been and continue to be 

obtained and investigated [2, 3], and the detailed crystalline structures of a considerable 

number of metal vic-dioximates are known from works including the X-ray study [4]. 

It is important that in most dioximates with two known ligands of this type the planar 

fragment is present at their interaction. Depending on the nature of the metal and its 

oxidation state, in complexes, additional ligands are entrained on one or both axial 

positions [5–7]. 

 Cobalt(III) dioxates have attracted the attention of researchers as compounds that 

possess a wide range of analytical properties [8–10], structural [11, 12] and biological 

activity [13, 14]. The results of investigations of trans-dioximates containing aniline 

as an apical ligand have been reported in a number of publications [15–17]. In recent 
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years, great attention has been paid to the study of the crystal structure and reactivity 

of complexes of this class. This is also due to the fact that cobalt(III) dioximates shape 

the structure of the active center of vitamin B12 [18]. 

 However, it would be important to obtain Co(III) compounds with ligands 

created based on the condensation of dichlorglioxime with aniline and its derivatives. 

Co(III) mononuclear complexes with such glyoxime derivatives are known, such as 

dianilineglyoxime and disulfanylamidglyoxime, in which the axial positions are 

occupied by thiourea molecules and the outer sphere contains  [TiF6]2- anions. These 

complexes have been shown to be effective stimulants in the biosynthetic processes of 

enzymes in some fungal strains [13, 14]. 

 A mononuclear complex of Co(III) with the formula 

[Co(DAnH2)(DAn)(Py)2]Cl·2DMF·0.5H2O was synthesized by replacing thiourea 

with pyridine and by oxidation cobalt(II) with air oxygen. 

Experimental   
General  

 The FTIR spectra were obtained on a FTIR Spectrum-100 Perkin Elmer 

spectrometer in the wavenumber range of 4000–650cm−1 in ATR and 4000–400 cm-1 

in nujol suspension.  

X-ray crystallography 

Diffraction data for the siynthesised compound were collected on a Xcalibur E 

diffractometers with a CCD detector using graphite-monochromatized MoKα radiation 

at room temperature. Determination of the unit cell parameters and processing of 

experimental data were performed using the CrysAlis Oxford Diffraction Ltd. [19]. 

The structures were solved by direct methods and refined by full-matrix least-squares 

on weighted F2 values for all reflections using SHELXL2014 suite of programs [20]. 

All non-H atoms in the compounds were refined with anisotropic displacement 

parameters. The positions of hydrogen atoms in the structure were calculated 

geometrically and refined isotropically in the “rigid body” model with U = 1.2Ueq or 

1.5Ueq of corresponding C, N, and O atoms. The X-ray data are presented in Table 1.  

 

Table 1.  Crystal data and structure refinement for 

[Co(DAnH2)(DAn)(Py)2]Cl·2DMF·0.5H2O 

Parameters Value 

Empirical formula C44H54ClCoN12O6.5 

Formula weight 949.37 

Crystal system Monoclinic 

Space group P21/n 

Unit cell dimensions  

a, Å 15.5034(10) 

b, Å 16.164(2) 

c, Å 18.7543(12) 

β, o 97.772 

V, Å3 4656.6(7) 

Z 4 
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Density (calculated), g/cm3 1.354 

Absorption coefficient, mm-1 0.487 

F(000) 1992 

Crystal size, mm3 0.4x0.12x0.04 

θ range for data collection 2.987 – 25.049o 

Index ranges 

–13≤h≤18, 

–17≤k≤19, 

–22≤l≤21 

Reflection collected 17819 

Independent reflections (Rint) 8231 (0.1177) 

Completeness, % 99.7 (θ = 25.049o) 

Parameters 591 

Goodness-of-fit on F2 1.003 

Final R indices [I>2σ(I)] R1 = 0.1162, wR2 = 0.2245 

R indices (all data) R1 = 0.2593, wR2 = 0.3251 
 

Sinthesis of dianilineglyoxime (DAnH2) 

 Dianilineglyoxime was obtained by condensation of aniline with 

dichloroglyoxime according to procedure [13]. 

 

Synthesis of [Co(DAnH2)(DAn)(Py)2]Cl·2DMF·0.5H2O 

 Dianilineglyoxime with a mass of 0.54 g (0.2 mol) was dissolved in 20 mL DMF 

(solution 1). Cobalt(II) chloride hexahydrate with a mass of 0.24 g (0.1 mol) was 

dissolved in 20 mL of CH3OH (solution 2). When stirring constantly, solutions 1 and 

2 were mixed, resulting in a reddish reaction mass. After 10 minutes, 0.2 mL (0.2 mol) 

of pyridine were added. The mixture acquired a brown color and was bubbled with air 

for 2 hours, after which the solution was filtered and left to crystallize at room 

temperature. After 18 days in the solution, brown-dark cubic crystals were formed, 

suitable for the study with the X-ray diffraction method. A total mass of 0.71 g was 

obtained, the yield - 38%. 

 Found, %: C, 56,37; H, 5,37; Co, 6,29; N, 17,94. 

 for C44H50ClCoN12O6  

 calculated, %: C, 56,39; H, 5, 42; Co, 6,25; N, 17,97. 

 IR spectrum (ʋ, cm-1): 3266 m, 3135 m, 3062 m, 2928 w, 2782 w, 2782 w, 2436 

v.w., 2186 v.w., 1648 v.s., 1594 v.s., 1543 s, 1487 v.s., 1466 s, 1444 s, 1412 s, 1386 

s,1339 m, 1316 m, 1297 m, 1248 m, 1210 m, 1176 w, 1156 w, 1142 w, 1127 m, 1102 

m, 1074 w, 1023 w, 1002 w, 920 v.w., 887 v.w., 860 v.w., 840 v.w., 816 v.w., 750 s, 

693 s, 664 w, 581 w, 519 v.w., 507 w, 479 v.w. (band intensity: v.w. – very strong; s – 

strong; m – medium; w – weak; v.w. – very weak).  

 

Results and discutions 

 In the IR spectrum of the complex multiple absorption bands are observed in the 

region 3300–2150 cm-1. The oscillations ʋ(OH) maxima and ʋ(NH) are found in the 

regions 3266 cm-1 and 3062 cm-1 respectively, the value of which, but also the 
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bandwidth confirms the association of these groups by the formation of hydrogen 

bonds [21, 22]. The –CH3(DMF) groups are manifested at 2928 cm-1, and δas(CH3)DMF –

at 1487 cm-1 and δs(CH3)DMF – at 1386 cm-1. For aromatic rings the oscillations ʋ(CH) 

are characteristic, which are manifested by a series of low intensity bands in the region 

3135 cm-1 [19], oscillations ʋ(C=C) at 1594, 1544, 1444 cm-1, but also oscillations 

δ(CH)nonpl. at 750 and 693 cm-1, which represents the monosubstituted aromatic ring 

(presence of 5 adjacent hydrogen atoms) [21, 23]. 

Single crystal structures 

The ionic compound crystallizes in monoclinic P21/n space group. The 

asymmetric part of unit cell contains a complex cation [Co(DAnH2)(DAn)(Py)2]
+, the 

Cl- anion, two DMF crystallization molecules and 0.5H2O. The metal atom is 

hexacoordinated has a distorted octahedral environment with N6 donor atmoms set. 

Two dianilineglyoxime ligands, one being neutral and other - bideprotonated 

coordinate in basal plane and joined by two intramolecular hydrogen bonds (Fig. 1). In 

the axial positions are occupied by two pyridine ligands. The interatomic distances Co–

N(oxime) in the equatorial plane are in the range 1.879 – 1.893 Å, and with the atoms in 

the axial positions are slightly longer and equal 1.961 Å and 1.971 Å (Table 2), and 

this can be explained by the formation of a pseudomacrocycle in the equatorial plane 

of the octahedron. 

 
Fig. 1. The structure of complex cation [Co(DAnH2)(DAn)(Py)2]+

 

 

Table 2. Selected bond lenghts (Å) and angles (o) 

Bond d, Å 

Co(1)–N(1) 1.881(7) 

Co(1)–N(2) 1.893(6) 

Co(1)–N(3) 1.882(6) 

Co(1)–N(4) 1.879(7) 

Co(1)–N(9) 1.963(7) 

Co(1)–N(10) 1.971(8) 

Angles ω, o 

N(1)–Co(1)–N(2) 79.6(3) 

N(1)–Co(1)–N(3) 99.3(3) 
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N(1)–Co(1)–N(4) 178.9(3) 

N(1)–Co(1)–N(9) 89.9(3) 

N(1)–Co(1)–N(10) 91.8(3) 

N(2)–Co(1)–N(3) 178.8(3) 

N(2)–Co(1)–N(4) 99.4(3) 

N(2)–Co(1)–N(9) 90.9(3) 

N(2)–Co(1)–N(10) 91.0(3) 

N(3)–Co(1)–N(4) 81.6(3) 

N(3)–Co(1)–N(9) 89.7(3) 

N(3)–Co(1)–N(10) 88.5(3) 

N(4)–Co(1)–N(9) 89.4(3) 

N(4)–Co(1)–N(10) 88.8(3) 

N(9)–Co(1)–N(10) 177.6(3) 

 

In the crystal the components are linked by intermolecular hydrogen bonds. 

Complex cations and chlorine anions form chains due to N–H···Cl bonds, usind =NH 

groups of aniline fragments (Fig. 2, Table 3). The cations are linked only by weak C–

H···O hydrogen bonds with particiration of the oxymic groups. 

 
Fig. 2. View of the layer in crystal assembling by N–H···Cl  and C–H···O H-

bonds 

 

Table 3. Hydrogen bonds in the structure of  compound (Å and o) 

D–H···A d(D–H), Å d(H···A), Å d(D···A), Å (DHA),o 

N(5)–H(5)···Cl(1)#1 0.86 2.41 3.264(7) 172 
N(6)–H(6)···Cl(1)#1 0.86 2.39 3.250(7) 175 
N(7)–H(7)···Cl(1) 0.86 2.35 3.209(7) 173 
N(8)–H(8)···Cl(1) 0.86 2.36 3.218(7) 173 
O(1)–H(1)···O(3) 0.82 1.71 2.500(7) 160 
O(2)–H(2)···O(4) 0.82 1.70 2.489(7) 161 
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C(29)–H(29)···O(2) 0.93 2.49 3.20(1) 134 
C(29)–H(29)···O(6)#2 0.93 2.65 3.31(2) 129 
C(33)–H(33)···O(3) 0.93 2.65 3.31(1) 129 
C(34)–H(34)···O(2) 0.93 2.62 3.34(1) 135 
C(34)–H(34)···O(4) 0.93 2.53 3.14(1) 124 
C(38)–H(38)···O(3) 0.93 2.45 3.10(1) 128 

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms: 
#1 x+1/2, –y+1/2, z–1/2; #2 –x+1, y+1, –z+1. 

 

The packing of cationic and anionic components create in the crystal structure 

cavities with volume about 28% of total unit cell volume occupied by solvent DMF 

and water molecules. 
 

Conclusion 

1. The interaction of cobalt(II) chloride with dianilinglioxima (DAnH2) and pyridine in 

a molar ratio of 1:2:2 leds to the formation of an ionic compound of the formula 

[Co(DAnH2)(DAn)(Py)2]Cl·2DMF·0.5H2O. 

2. The metal ion in the complex cation has an octahedral surroinding, provided by two 

oximic ligands in which one coordinates as a neutral ligand, and the other - as 

dianion and  axial positions being occupied by two pyridine molecules. 

3. The difference between the length of the Co–N(oxime) bonds (1,879-1,893 Å) and Co–

N(py) (1,963 and 1,971 Å) shows a minimal elongation distortion of the octahedral 

coordination polyhedron of the metal (tetragonal distortion). 
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Rezumat: Sinteza chimică prezintă o sursă valoroasă pentru obținerea noilor compuși, care pot 

genera materiale multifuncționale cu proprietăți utile pentru diverse domenii ale activității umane. 

Obținerea noilor substanțe organice lărgește arsenalul de compuși pentru procesele de asamblare a 

moleculelor cu compoziție și structură complexă. Pentru a selecta condițiile optimale de sinteză 

favorabile orientării spre obținerea noilor produși ai reacțiilor este necesară o analiză a predictibilității 

proceselor programate. Calculele teoretice permit stabilirea unor particularități ale proceselor de 

condensare. Utilizarea setului complex de metode teoretice și experimentale se recomandă pentru 

aplicare în cadrul cursurilor universitare de sinteză organică. 

Cuvinte cheie: sinteză organică, condensare, calcule teoretice, proces de instruire 

 

Abstract: Chemical synthesis is a valuable source for obtaining new compounds, which can generate 

multifunctional materials with useful properties for various fields of human activity. Obtaining of 

new organic substances expands the arsenal of compounds for the assembly processes of molecules 

with complex composition and structure. In order to select the optimal conditions of favorable 

synthesis to the orientation towards obtaining the new reaction products, an analysis of the 

predictibility of the programmed processes is necessary. Theoretical calculations allow the 

establishment of particularities of condensation processes. The use of the complex set of theoretical 

and experimental methods is recommended for application in university courses in organic synthesis. 

Keywords: organic synthesis, condensation, theoretical calculations, training process 

 

Introducere 

Criza valorică din societatea actuală este condiționată de mai mulți factori, unul 

dintre ei fiind necesitatea revizuirii filosofiei existențiale și a funcționalității 

mecanismelor sociale în contextul epuizării resurselor naturale și acutizării 

problemelor energetice, alimentare, ecologice etc. O soluție rezonabilă ar fi formarea 

unei culturi a consumului echilibrat, bazat pe tehnologii inovative, utilizând materiale 

noi, multifuncționale, cu un randament mai superior decât al analogilor cunoscuți. Din 

acest punct de vedere ingineria materialelor devine un domeniu cu importanță atât 

economică, cât și educativă, care poate motiva tinerele generații nu numai pentru 

utilizarea noilor tehnologii ergonomice, nonpoluante și inteligente, dar și pentru studiul 

motivat și conștient în cadrul sistemului educațional a substanțelor și proceselor care 

stau la baza elaborării noilor compuși cu importanță industrială sau cu activitate 

biologică. În ultimele decenii în sinteza chimică s-a dezvoltat puternic domeniul 

polimerilor coordinativi, care reprezintă materiale metalorganice de diversă 

dimensionalitate, cu compoziție și arhitectură moleculară diversă, condiționată de 

specificul componenților constituenți ai lanțurilor polimerice [1]. De aici și 

proprietățile (chimice, fizice, biologice) manifestate de acești compuși sunt diferite, dar 
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în mare parte sunt determinate de natura generatorului de complex și a liganzilor 

organici care leagă ionii metalici [2]. Sinteza noilor agenți de coordinare crează 

oportunități noi pentru asamblarea complecșilor cu geometrii inedite ale carcaselor 

moleculare. Pentru a determina probabilitatea decurgerii proceselor de condensare a 

reagenților organici cu scopul obținerii noilor agenți de coordinare cu rol de punte este 

important de studiat particularitățile energetice ale procesului [3]. Aceste operații cu 

aspect interdisciplinar se încadrează organic în politicile educaționale contemporane 

bazate metodologia STEM [4], fapt care permite aplicarea acestor calcule, în mod 

prioritar în învățământul superior, cu scopul formării concepției integrate despre 

desfășurarea proceselor chimice și dezvoltarea competenței de cercetare [5]. 

 

Metode computaționale 

Optimizarea structurilor geometrice a speciilor participante la reacția de 

condensare s-a realizat în baza Teoriei Funcţionalei de Densitate (DFT/TFD) cu 

funcţionala hibridă de schimb-corelaţie B3LYP (Becke cu corelaţia funcţională a trei 

parametri: Lee, Yang şi Parr) [6, 7].  

Pentru realizarea calculelor propuse s-a folosit setul de programe moderne 

GAUSSIAN 09. La optimizarea procesului mecanismului de condensare s-a folosit 

funcţionala hibridă de schimb-corelaţie B3LYP şi seturile de bază standard 6-31G. Ca 

obiect de studiu a servit reacția de condensare a 4-piridinaldehidei cu 

tiocarbohidrazina. 

 

Rezultate și discuții 

Studiul teoretic al procesului de condensare. 

Sinteza noilor molecule organice în baza proceselor de condensare deschide noi 

perspective pentru diversificarea setului de compuși cu atomi donori de electroni, care 

pot coordina la ioni metalici, generând compuși coordinativi cu structură moleculară 

variată. Utilizarea programelor de calcul teoretic permite identificarea unor 

particularități ale energeticii procesului de condensare pentru a stabili condițiile de 

sinteză și a orienta sistemul spre obținerea direcționată a produșilor finali necesari. 

A fost realizat studiul teoretic al mecanismului reacției de condensare a                    

4-piridinaldehidei cu tiocarbohidrazina în raport de 2:1, în rezultat obținându-se un 

produs organic nou – azina 4-tiopiridinaldehidei. 

Setul de metode aplicat permite analiza detaliată a unor particularități ce țin de 

structura și proprietățile noilor compuși chimici și se recomandă pentru aplicare la 

nivelul cursurilor universitare de sinteză chimică. 

Toți intermediarii mecanismul cercetat au fost localizați şi verificați prin analiza 

vibraţională. De asemenea au fost efectuate calculele frecvenței vibraționale ce 

caracterizează natura acelor puncte de minime (frecvențe reale) sau starea de tranziție 

(o singură frecvență imaginară). 

Schema generală a mecanismului reacției de condensare este prezentată în    

Figura 1. 
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Fig. 1. Schema generală a procesului de condensare 

 

Pentru toate speciile participante la reacție, cât și a stărilor intermediare de reacție 

a fost determinată structura geometrică cu calcularea parametrilor geometrici, 

comparabili cu cei cunoscuți în literatura de specialitate și a parametrilor energetici, cu 

studierea profilului energetic al reacțiilor prezente în întreg mecanismul de reacție. Este 

de subliniat faptul, că pentru tiocarbohidrazină s-au studiat două structuri cu simetriile 

C2v și Cs, obținându-se energiile -658,7034 și -658,7453 u.a.e., respectiv, fapt pentru 

care s-a decis utilizarea structurii mai stabile, cu energie mai joasă. În baza energiilor 

obținute, conform relației: 

 

∆𝐸 = ∑ 𝐸𝑝 − ∑ 𝐸𝑟

= {(−1228,9445) + 2(−76,3861)}
− {2(−361,4982) + (−658,7453)} × 627,5095
= {−1381,7167 − (−1381,7417)} × 627,5095 = 0,025 × 627,5095
= 15,69 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 

 

s-a calculat energia  pentru  procesul de  condensare, obţinându-se  o  valoare  de      

15,69 kcal/mol, ceea ce ne arată că este un proces endoterm.  

Reieșind din datele energetice obținute, ne-am propus să calculăm toate speciile 

implicate în reacţie (reactanţii, produşii de reacţie, intermediarii şi stările de tranziţie) 

şi să obţinem profilul energetic al întregului mecanism studiat. Aspectul general al 

acestui proces, modul de interacţiune a particulelor şi desfăşurarea mecanismelor 

reacţiilor sunt descrise şi analizate mai jos. 

Scopul  acestei  cercetări  a  fost  elaborarea   mecanismului   de  condensare  a   

4-piridinaldehidei cu tiocarbohidrazina, care decurge conform schemelor din Figurile 

1 și 2. 

 

 I etapă a reacției de condensare: La această etapă are loc interacțiunea unei 

molecule de 4-piridinaldehidă cu tiocarbohidrazina după mecanismul reacției de 

condensare aldehidă-amină. În rezultatul interacțiunii conform schemei din Figura 2, 

are loc transferul intermolecular a unui atom de hidrogen de la grupa funcțională 

aminică la atomul de oxigen de la grupa aldehidică, cu obținerea unui complex (P1) de 

reacție stabil din punct de vedere energetic. 
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Fig. 2. Schema primei etape a reacției de condensare 

De asemenea această reacție este însoțită și de o stare de tranziție (ST1) cu o 

frecvență imaginară -1528,53 cm-1 și o energie de activare de 44,05 kcal/mol. 

Următorul pas al acestei etape este transferul celui de-al doilea atom de hidrogen de la 

grupa amină la grupa OH cu eliminarea unei molecule de apă. Bariera de reacție în 

cazul dat este de 57,66 kcal/mol și valoarea frecvenței imaginare în punctul de șa (ST2) 

este de -1344,98 cm-1. În rezultat se obține produsul (P2), care va participa în etapa a 

doua a mecanismului de condensare. Din punct de vedere termodinamic această etapă 

este endotermă cu o energie totală de adsorbție de 29,30 kcal/mol, fiind construit 

profilul energetic al reacțiilor (Figura 3). 

 
Fig. 3. Profilul energetic (kcal/mol) al primei etape a reacției de condensare 
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 Etapa a II-a a reacției de condensare.  

Conform etapei anterioare ca produs al reacției a fost obținut un compus 

intermediar stabil din punct de vedere energetic (P2), care participă la etapa a doua a 

mecanismului de condensare, conform schemei de reacție prezentate în Figura 4. 

Fig. 4. Schema etapei a doua a reacției de condensare 

 

Analizând mecanismul acestei etape se poate observa că sunt aceleași transferuri 

de protoni de la grupa NH2 la atomul de oxigen al grupei funcționale aldehidice, cu 

obținerea a două stări de tranziției ST3 și ST4, cu valorile frecvențelor imaginare 

respectiv egale cu -1542,99 cm-1 și -1398,19 cm-1. De asemenea, energiile de activare 

pentru aceste două bariere de reacție sunt egale cu 39,28 și 52,27 kcal/mol, respectiv 

(Figura 5).  

 

 
 

Fig. 5. Profilul energetic (kcal/mol) al etapei a doua a reacției de condensare 

 

Analizând această etapă din punct de vedere termodinamic putem spune că este o 

reacție endotermă, ceea ce ne confirmă și experimentul prin condițiile dure 
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(temperaturi ridicate) de obținere a acestor compuși, care au fost folosiți în sinteza unor 

compuși complecși cu proprietăți specifice. 

Studiul profilului energetic al mecanismului în întregime a confirmat că aceasta este 

o reacție endotermă cu o energie egală cu 15,69 kcal/mol. 

 

Concluzii 

Corelarea tot mai strânsă a domeniilor Educație-Economie impune elaborarea 

unor strategii didactice de familiarizare a educabililor cu procese și probleme concrete 

din domeniul economiei reale și motivarea lor pentru identificarea căilor de integrare 

a metodelor de cercetare pentru sporirea randamentului însușirii materiei și a formării 

competențelor profesionale utile. Unul dintre factorii importanți în sinteza noilor 

compuși chimici se bazează pe selectarea condițiilor optimale, care pot fi 

determinate/completate și cu ajutorul calculelor teoretice. În cazul analizei procesului 

de condensare a 4-piridinaldehidei cu tiocarbohidrazina în raport de 2:1 s-a stabilit că 

reacția este endotermă. Pentru geometriile optimizate ale complecșilor intermediari 

(ST1, ST2, ST3 şi ST4) au fost calculate frecvențele vibraţionale, care corespund unui 

minim local pe suprafața de energie potențială, cu o singură frecvență imaginară. 

Aceste exerciții favorizează consolidarea competențelor transversale, transferul 

cunoștințelor spre aplicațiile practice. Aplicarea setului de metode teoretice și 

experimentale se recomandă pentru activitățile de sinteză a noilor compuși organici. 

 

Mulțumiri 

Studiul a fost realizat cu suportul financiar al proiectului din cadrul Programului de 
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tehnologiilor eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în 

baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați. 

 

Bibliografie 

1. LOZOVAN, V., KRAVTSOV, V.Ch., COROPCEANU, E.B. et al. Binuclear and 

polymeric Zn(II) and Cd(II) coordination compounds with chromophore N-

((pyridin-4-yl)methylene)benzene-1,4-diamine obtained in situ: Preparation, 

structural and spectroscopic study. In: Inorganica Chimica Acta. 2019, Vol. 491, pp. 

42-51.  

2. COROPCEANU, E., CILOCI, A., ȘTEFÎRȚĂ, A., BULHAC, I. Study of useful 

properties of some coordination compounds containing oxime ligands. 
Academica Greifswald, Germania. 2020. 266 p. 

3. ARSENE, I., COROPCEANU, E. Utilizarea calculelor teoretice în studiul 

procesului de condensare a 4-piridinaldehidei cu carbohidrazina în cursul de chimie 

organică. Conferința științifică internațională „Educația: factor primordial în 

dezvoltarea societății”. 9 octombrie 2020, Chişinău, IȘE, pp. 29-34. 

4. ROTARI, N., CHIȘCA, D., COROPCEANU, E. Aspecte ale strategiei de 

proiectare–monitorizare–evaluare a proiectelor STE(A)M la disciplina Chimie. In: 

Acta et commentationes. Științe ale Educației. 2020, nr. 1, pp. 21-30. 



81 
 

5. CODREANU, S., ARSENE, I., COROPCEANU, E. The development of research 

competence based on quantum calculation of molecular systems. In: Social Sciences 

and Education Research Review. 2018, Vol. 5, nr. 1, pp. 95-109.  

6. BECKE, A. Density-functional thermochemistry. III. The role of exact exchange. 

In: J. Chem. Phys. 1993, Vol. 98, pp. 5648-5652. 

7. STEPHENS, P. et al. Ab Initio Calculation of Vibrational Absorption and Circular 

Dichroism Spectra Using Density Functional Force Fields. In: J. Phys. Chem. 1994, 

Vol. 98, pp. 11623-11627. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

CZU:37.016:37.036+54 

EDUCAȚIA STE(A)M - CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE DIDACTICĂ ÎN 
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Rezumat: În articol se expune modul de lucru în cadrul unui proiect STEAM la orele de chimie. 

Metode și tehnici abordate în realizarea proiectului, etapele de lucru. Rezultatele cercetării și 

produsele elevilor. Încadrarea interdisciplinarității ca formă globală de învățarea. 

Cuvinte cheie: educația STEAM, chimie, interdisciplinaritate. 

 

Abstract: The article explains how to work in a STEAM project in chemistry classes. Methods and 

techniques approached in the realization of the project, work stages. Research results and student 

products. Framing interdisciplinarity as a global form of learning. 

Keywords: STEAM education, chemistry, interdisciplinarity. 

 

”Dacă învățăm astăzi așa cum am predat ieri, atunci furăm de la copiii noștri ziua de mâine”.    

John Dewey 

Introducere 

Revoluția în învățământ începe atunci când conștientizăm că în era digitală avem 

nevoie de o „educație altfel”, diferită de ceea ce ne-am deprins noi să numim formare 

de cunoștințe. Implementarea cu succes a conceptului STE(A)M în cadrul 

învățământului tradițional din RM a devenit o provocare nu numai pentru elevi, ci mai 

mult pentru cadrele didactice [2]. La fel cum modern nu are semnificația de ceva mai 

bun decât clasic, ci mai degrabă de ceva nou. Educația STEAM nu este ceva diferit de 

ceea ce este considerat a fi clasic ci o alternativă, o completaritate la modele clasice. 

Dacă până nu demult priveam educația ca un pachet standard de date unde știința 

rămânea totuși limitată între barierele impuse de societate – Educația STEAM ne oferă 

o nouă posibilitate de studiu. Dintotdeauna la chimie promovam formarea 

competențelor de comunicare în limba maternă, redam grafic formule moleculare, 

utilizam cifre și operații matematice, analizam din punct de vedere a conținuturilor 

fizice legile chimiei, cercetam substanțele din mediul înconjurător prin prisma 

biologiei, redam procese cu ajutorul programelor informaticii, stabileam date și 

corespondențe istorice în timp despre realizările savanților și descoperirile unor legi. 

Cert este că, toate astea erau privite separat și nicidecum ca un tot întreg. Sistemul 

educațional trebuie să apropie elevii de problemele reale și să-i deprindă să le rezolve. 

Pentru aceasta este necesar să gândească creativ, să elaboreze și să gestioneze proiecte 

bazate pe propriile idei și investigații profunde, să utilizeze în complex varietatea de 

instrumente și tehnologii informaționale [1]. Interdisciplinaritatea oferă o ocazie 

benefică de organizare pedagogică a unei învățări tehnice, ușoare și plăcute și în același 

timp și cu un pronunțat caracter activ-participativ din partea elevilor, cu posibilități de 

cooperare, comunicare, creativitate, gândire critică, spirit de inițiativă/echipă ce 

conduc spre dezvoltarea tuturor nivelelor cognitive.  
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Metode și materiale 

Explicați în baza poveștii, formarea legăturilor chimice, incluzând noțiunile 

conexe acestei teme. Analizează povestea din viziunea interdisciplinarității, găsește 

conexiunea cu alte discipline studiate. 

Magia Cenușăresei 

A fost odată, încă prin anii 1932, un om putred de bogat de 23 de ani căruia îi 

spunea Sodium. Lui i s-a întâmplat să-i cadă nevasta greu bolnavă. Şi când a simţit că 

i s-apropie sfârşitul, femeia şi-a chemat la căpătâi singurul ei copil, pe nume Francesca, 

ce se asemăna la prima vedere cu razele de lumină, aducea bucurie peste tot în jurul 

său, şi i-a spus: 

        – Draga mamei, orice ţi s-ar întâmpla, caută să fii întotdeauna bună şi cu sufletul 

neîntinat. Acestea zicând, femeia îşi mai privi o dată copila şi închise ochii pentru 

vecie.  

Fetiţa se ducea în fiecare zi la cimitir şi plângea amar la mormântul maică-sii. 

Când veni iarna, zăpada se așterne ca o marmură albă peste mormânt, iar în primăvară, 

când razele soarelui o topiră, omul îşi luă altă nevastă. Femeia asta de-a doua cu 4 ani 

mai mică decât el avea numele Fluora. Deși era frumoasă, mândră și plină de farmec, 

aceasta era în același timp cu sufletul cain, dor și doldora de electronegativitate și îşi 

aduse în casă cele două fete pe care le avea din prima căsătorie, Azota și Clora. Fetele, 

ce erau leit maică-sa, nu-i vorbă, parcă erau frumoase, dar când se puneau cu maică-sa 

în combinație erau de 3 ori mai rele decît ea. Când încercai să le vezi sufletul, se 

urmărea o umbră mare și grea care se lasă la fel ca norii grei de ploaie peste clipele 

trăite de Francesca. Pentru Francesca de-aici înainte începură zile pline de amărăciune, 

care au durat ani întregi.   

Muncea din greu de dimineaţă şi până cădea noaptea. Câte şi mai câte nu mai 

puneau la cale cele două surori haine ca să-şi bată joc de ea şi s-o necăjească întruna, 

nu îi permiteau nici să vorbească atunci când ele erau în preajmă, îndeosebi să mai 

spună ceea ce gândește. Iar când le părea că termină toată treaba ce o avea de făcut, ele 

zvârleau lintea şi mazărea în Francesca, de trebuia apoi s-o aleagă bob cu bob. Iar tatăl 

său cu mama vitregă și surorile se distrau pe la chefuri și petreceri. Într-una din zile îi 

trecuse Francescăi prin minte că și ea dorește să meargă la o petrecere și îl rugă pe 

taică-său să o ia cu ei, la care surorile vitrege spuneau că nu are haine la fel de frumoase 

ca ele și nu știe să se comporte în societate. Atunci fata fugise în podul casei unde 

începuse a plânge. De departe o zărise doi porumbei, care i-au adus două alune și au 

rugat-o să le strivească pentru a se întâmpla o minune.  S-a pomenit la bal dansând cu 

un prinț de mai mare îți era dragul, însă a sosit clipa când ceasornicul mai avea un 

minut să bată ora 24, iar Francesca ar fi trebuit să plece acasă, că de altfel revenea la 

trista realitate pe care o trăia. Alergând așa spre ieșire, Francesca s-a pomenit într-o 

poveste, îmbrăcată într-o rochie de prințesă și o mașină minunată o aștepta la prag, dar 

porumbeii au avertizat-o că exact la ora 24 mașina se va transforma într-un dovleac, 

iar rochia în hainele sale de casă. Atunci mica noastră prințesă și-a îndeplinit visul, în 

5 minute a parcurs 30 de kilometri și avea doar un singur gând: „De ce a reușit doar 45 

minute să stea la bal”? În grabă mare își pierduse un pantof, iar prințul după acest 

pantof căuta în toată împărăția acea prințesă careia îi va veni pantoful, urmând să-i fie 
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soție. Până a ajuns în curtea lui Sodium, a trecut prin toate casele din jur și nu își găsise 

ursita. Aici, soția sa Fluora, a chemat fiicele ei. La prima vedere, prințul Oxigen a spus 

că din aceste fete nici una nu este prințesa lui, și a rugat să i se prezinte toate fetele din 

curte. Fluora zicea că nu mai are fete pe aici, decât o fată de serviciu, dar ea nu a fost 

la bal. Prințul îi ordonă să vină să probeze și ea acel pantof. Mare le-a fost mirarea când 

pantoful era parcă desenat pe piciorul Francescăi. Uitându-se în ochii ei, prințul Oxigen 

a spus: „ea este prințesa mea și va fi viitoarea mea soție”.  

 

Rezultate și discuții  

Educația STEM își propune să promoveze și utilizeze metode de predare bazate 

pe investigare și cercetare, pentru a implica elevii în mod direct, dar și prin prezentarea 

unor modele care îi ajută pe elevi să înțeleagă conceptele abstracte prin experimentare 

[3]. 

 

Chimie, artă și tehnologie: Elevii trebuie să descopere în poveste legăturile 

chimice: covalentă nepolară F2, Cl2, N2, covalente polare ClF3, NF3, legătura ionică: 

NaF, Fr2O, legătura metalică: Na, Fr. Scriu și explică mecanismul de formare a  legături 

chimice depistate în poveste. Exersează formarea legăturilor cu ajutorul laboratorului 

virtual.  

 

 
Fig. 1. Reprezentarea grafică a formării legăturilor chimice 
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Fig. 2. Laborator virtual PhET, formarea legăturilor chimice [4] 

 

Care este analogia dintre vârsta bărbatului și a Fluorei? Sodiu are numărul de 

ordine 23 și 23 ani, cu 4 ani mai mică soția lui Fluora are 19 ani, 19 fiind și numărul 

de ordine al Fluorului. 

Arte și Tehnologii: Transpune povestea în imagini, proiectează o cărțulie 

digitală. 

 
Fig.  3. Carte digitală Flipsnack Magia cenușăresei [7, 8] 

 

Fizică: La formarea legăturilor chimice participă forța de atracție, explică 

mecanismul ei.  Două corpuri punctiforme de masă m1 și m2 se atrag reciproc printr-o 

forță direct proporțională cu produsul maselor corpurilor și invers proporțională cu 
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pătratul distanței dintre ele, orientată pe direcția dreptei ce unește centrele de greutate 

ale celor două corpuri. Cum se numește forța de care este nevoie pentru a strivi alunele? 

Forța de greutate. Calculează viteza cu care se deplasa  Cenușăreasa la bal. 

v=
𝑑

𝑡
;    v=

30 𝑘𝑚

5 𝑚𝑖𝑛
 = 6 km/min. 

Matematică: Fii atent la toate cifrele și calculele efectuate pe parcursul cercetării. 

Ce vârstă are Fluora? 23 - 4= 19; Câte ore sunt într-o zi? 24 ore; Câte minute sunt într-

o oră? O oră are 60 minute;  La ce oră a ajuns la bal Francesca? Ora 23 și 14 minute. 

La ce oră ar trebui să plece acasă ca să ajungă la timp până a nu i se transforma mașina 

în dovleac? Ora 23 și de 55 minute. 

Istorie: Care evenimente au marcat istoria omenirii în anul 1932? Vorbim despre 

epoca contemporană perioada interbelică. (1929-1933), SUA fiind una din cele mai 

dezvoltate state în perioada interbelică (1918-1945), a fost afectată și ea de criză , cu 

toate acestea știința nu sa oprit și a continuat Linus Pauling în anul 1932 a  propus spre 

utilizare scala Pauling a electronegativitatii. 

Aranjează pe o axă cronologică elementele chimice conform anului descoperirii lor: 

Azot -1772; Oxigen -1774; Fluor – 1771; Sodiu – 1807; Clor – 1774; Franciu – 1939. 

Exersează și cu ajutorul jocului didactic Learningapps [5]. 

 
Fig. 4. Aranjarea în ordine cronologică a anului descoperii elementului chimic 

 

Biologie: Ce cunoașteți despre porumbei? Porumbelul este 

cea mai răspândită specie de pasăre în 

Europa. Trăiesc în perechi. Au oasele 

subțiri și pline cu aer care se numesc 

oase pneumatice, și respiră prin 

plămâni. Au abilitatea de a zbura la 

altitudini de peste 1500 metri, iar viteza 

maximă pe care o ating este cuprinsă între 80 și 110 kilometri pe oră. Cu ce/care 

discipline are tangență aceasta informație? Ce 

cunoașteți despre alun? Este un arbust, fructul 

căruia conține un miez bogat în vitaminele A, B, 

C și E, precum și Ca, Fe, P și K. Lintea și 

mazărea sunt plante leguminoase, anuale. Care 

reprezintă o sursă inedită de minerale, precum P, 
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Fe, Zn, și Mg. Aceste elemente au un rol important în regenerarea țesuturilor şi la 

formarea globulelor roşii în sânge.  

 

Geografie: Poziționează pe hartă conform țării unde au fost descoperite toate 

elementele chimice din poveste: Azot:- Rutherford D. -Rezerford, Anglia; Oxigen: - 

Scheele C. - Seele, Suedia;  Priestley J. -Pristli, Anglia; Fluor: - Scheele C. –Suedia;  

Sodiu: - Davy H. - Dăvi, Anglia;  Clor: - Scheele C. – Suedia; Franciu -  Perey M. – 

Franţa. Verifică-ți corectitudinea cu ajutorul imaginii interactive ThingLink [6]. 

 
Fig. 5. Poziționarea pe hartă a țării unde au fost descoperite elementele chimice 

 

Educație pentru societate: Ce drepturi i-au fost încălcate Francescăi? 

Libertatea la opinie, libertatea la exprimare, dreptul la odihnă, protecție contra oricărei 

forme de exploatare. 

Limba Română: formarea competenței de comunicare în limba maternă, fiecare 

etapă parcursă în studiul acestei povești necesită comunicare, care stă la baza 

descoperirii cunoștințelor. 

 

Concluzii 

Educația STEAM pune accent pe formarea personalității elevilor înzestrați cu 

competențe și atitudini cerute de integrarea în societate. Permite dezvoltarea 

capacităților cognitive și intelectuale, comportamentelor și aptitudinilor. Era digitală 

aduce cu sine cerințe digitalizate care completează perfect câmpul educațional prin 

formarea acelor specialiști capabili să demonstreze cunoștințe. Proiectele de cercetare 

nu sunt altceva decât integrarea inter și transdisciplinară a realității în programa de 

educație, transpoziția didactică a conținuturilor științifice în cunoștințe prin metode 

centrate pe elev și capacitățile lui. 

 

Mulțumiri  
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Rezumat: În acest articol se examinează rezultatele experimentale prin aplicarea metodelor 

matematice la rezolvarea problemelor de chimie în clasele a IX-a A și a IX-a B. Se evidențiază, că 

pentru o mai bună asimilare a cunoștințelor de către elevi profesorul trebuie să rezolve problemele 

din chimie prin aplicarea diferitor metode interactive, precum și matematice. 

Cuvinte-cheie: valorificare, metode ineractive, metode matematice, instruire transdisciplinară, 

experimentul. 

 

Abstarct: This article examines the experimental results by applying mathematical methods to 

solving chemistry problems in grades IX A and IX B. It is highlighted that for a better assimilation 

of knowledge by students the teacher must solve the problems of chemistry by applying different 

interactive methods as well as mathematics. 

Keywords: capitalization, interactive methods, mathematical methods, transdisciplinary training. 

 

Introducere 

Aplicarea metodelor matematice în rezolvarea problemelor de chimie are un 

impact pozitiv asupra: 

- Interesului sporit al elevilor față de disciplina Chimie; 

- Importanța metodelor interactive în demersul didactic la disciplina Chimie; 

- Eficientizarea cunoștințelor elevilor pe parcursul rezolvări problemelor la 

chimie. 

Scopul lucrării constă în valorificarea rezultatelor elevilor implementând metode 

matematice în rezolvarea problemelor de chimie: metoda – proporția, aplicarea 

formulelor, metoda – de aplicarea a tabelelor și metoda – grafică. 

 

Metode și materiale 

Experimentul  este un set de observații sistematice desfășurate în contextul 

rezolvării unei anumite probleme pentru a sprijini o cercetare privitoare la studierea 

unui fenomen sau a unei ipoteze. Metoda experimentală constă în evidențierea 

diferenței în rezultatele obținute de elevii implicați în clasa de control, unde au fost 

aplicate rezolvări de probleme prin metode matematice de calcul.  În continuare se va 

examina rezultatele elevilor din clasele a VIII-a A și a IX-a B, unde s-au folosit metode 

tradiționale din didactica chimiei (după formule, prin metoda proporției), iar în clasele 

a VIII-a A și a IX-a A, clasă de control, elevii au fost implicați în rezolvări de probleme 

de chimie, aplicând metode matematice de calculul (metoda grafică, metoda tabelelor). 

 

Materiale și discuții  

Pe parcursul anului de studii 2019-2020 clasele  a VIII-a A și B și anul de studii 

2020 -2021 clasele a IX-a A și B au fost implicate în experiment. În procesul didactic 
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au intervenit unele modificări, rezolvarea problemelor. Elevii s-au dovedit a fi receptivi 

în procesul aplicării metodelor noi, implicându-se activ. Ca urmare, s-a înregistrat o 

îmbunătățire a rezultatelor elevilor, a cărei analiză va fi prezentată mai jos. 

 

Tabelul 1. Situația academică la evaluarea sumativă a unității de învățare:  

„Soluții”, anul de studii 2019-2020. 

Clasa  Au 

scri

s 

Note Nota 

medie 

% 

calităț

ii 
10 9 8 7 6 5 4-1 

VIII-a A, clasă de 

control 

17 5 5 4 2 1 0 0 8,64 82,35 

VIII-a B 16 2 3 3 4 2 2 0 7,56 50,00 

 

Tabelul 2. Situația academică la evaluarea sumativă a unității de învățare:  

„Legea periodicității și Sistemul Periodic”, anul de studii 2020-2021. 

Clasa  Au 

scris 

Note  Nota 

medie 

% 

calității  10 9 8 7 6 5 4-1 

IX-a A, clasă de 

control 

17 2 5 4 3 2 1 0 7,94 64,70 

Cl. IX-a B 19 1 1 2 6 5 4 0 6,68 21,05 

 

În clasele supuse experimentului au fost administrate probe de evaluări formative 

și sumative. Monitorizarea situațiilor academice la evaluările sumative prezintă 

rezultatul experimentului efectuat. Spre exemplu, reușita elevilor la evaluarea sumativă 

a unității de învățare:  „Soluții”, clasa a VIII-a și reușita elevilor la evaluarea sumativă 

a unității de învățarea: „Legea periodicității și Sistemul Periodic”, clasa a IX-a redau 

situații academice, care sunt aceleași pentru fiecare  probă de evaluare administrată. Se 

evidențiază impactul aplicării metodelor matematice la rezolvarea problemelor de 

chimie. 

Din tabele se observă că, în clasa de control notele dominante înregistrate sunt: 9 

și 10, clasa a VIII-a A și 9, clasa a IX-a A,  înregistrând frecvența  5, iar  în clasa 

obișnuită nota domunantă este 7 cu frecvența în clasa a VIII-a B – 4 și în clasa a IX-a 

B – 6. Grafic rezultatele înregistrate sunt redate în figurile de mai jos.  

 

  
Fig. 1. Notele înregistrate la proba de evaluare sumativă a unității de învățare: 

„Soluții”, clasa a VIII-a. 
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Fig. 2. Notele înregistrate la proba de evaluare sumativă a unității de învățare: 

„Legea periodicității și Sistemul Periodic”, clasa a IX-a. 
 

  
Fig. 3. Valorificarea notelor medii la clasă. 

 

 
Fig. 4. Reprezentarea grafică a procentului calității la clasă. 

 

Efectuând o analiză a mediilor anuale ale elevilor în clasa a VIII-a și a mediilor 

semestrului I ale elevilor în clasa a IX-a concluzionez că, rezultatul experimentului a 

influențat pozitiv și mediile semestriale și anuale. Mediile anuale și mediile semestrului 

I sunt prezentate în Tabelul 3 și Tabelul 4, iar analiza cantitalivă și calitativă a datelor 

înregistrate în tabele sunt reprezentate în figurile de mai jos. 
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Tabelul 3.  Melediile anuale ale elevilor în clasa a VIII-a. 

Clasa  Total 

elevi 

Note  Nota 

medie 

% 

calității 10 9,99– 

9,00 

8,99– 

8,00  

7,99– 

7,00 

6,99– 

6,00 

5,99– 

5,00 

VIII-a A, clasă 

de control 

17 1 9 4 3 0 1 8,49 76,44 

VIII-a B 19 0 5 5 3 2 4 7,25 52,6 

 

 
Fig. 5. Repartizarea mediilor anuale ale elevilor în clasa a VIII-a. 

 

Tabelul 4. Mediile semestrului I ale elevilor în clasa a IX-a. 

Clasa  Total 

elevi 

Note Nota 

medi

e 

% 

calităț

ii 
 

10 

9,99

– 

9,00 

8,99

– 

8,00  

7,99

– 

7,00 

6,99

– 

6,00 

5,99

– 

5,00 

IX-a A, clasă de 

control 

17 1 6 5 2 2 1 8, 14 70,58 

IX-a B 19 0 3 3 5 4 4 7,05 31,57 

 

 
Fig. 6. Repartizarea mediilor semestrului I ale elevilor în clasa a IX-a. 
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Fig. 7. Valorificarea notei medii a clasei 

 

 
Fig. 8. Repartizarea grafică a procentului calității la clasă 

 

Concluzii 

Din cele relatate mai sus se constată că în clasa de control, unde au fost aplicate 

metode de calcul matematic, rezultatele elevilor sunt mai reușite, cunoștințele elevi 

sunt mai trainice.  

Aplicarea mai multor metode de calcul matematic denotă o dezvoltare a creativă 

și o gândire logică la elev mai pronunțată. Elevul le poate realiza numai printr-o muncă 

sistematică, planificată, organizată susținută de profesor, pentru a acumula, a înțelege 

și a asimila informaţiile într-un ritm mai rapid. Elevii trebuie să fie originali în 

rezolvarea de probleme, capabili să aplice metode înrudite cu alte discipline. Profesorul 

folosește și o instruire prin prisma transdisciplinarității. 
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MODELAREA – O PERSPECTIVĂ MODERNĂ ÎN DEZVOLTAREA 

COMPETENȚELOR-CHEIE LA ELEVI ÎN CADRUL ORELOR DE CHIMIE 

 

Cristina MIHAILOV, L. T. „Vasile Alecsandri” Călărași 

Iulia LOZINSCHI, drd. UST, metodist DÎTS Călărași 

Rezumat: În cadrul articolului dat este prezentat un studiu privind impactul aplicării la orele de 

chimie a modelelor / a metodei modelarea, dat fiind faptul că aceasta constituie una dintre metodele 

educaționale utilizată în prоcеsul de cunоаştere ce reprezintă аtât un intеrеs аplicаtiv, cât şi unul 

cоncеptual. Din punct de vedere didactic, modelarea permite gеnеralizаrea, аbstrаctizаrea şi 

sistеmаtizаrea infоrmаţiilor din diferite dоmеnii аle cunоаştеrii umаne. 

Cuvinte cheie: competențe-cheie, modelare, model. 

 

Abstract: This article presents a study on the impact of applying the modeling / modeling method in 

chemistry classes. As modeling is one of the educational methods used in the process of acquiring 

knowledge, which is both an applicative and a conceptual interest. From a didactic point of view, 

modeling allows the generalization, abstraction and systematization of information from different 

fields of human knowledge. 

Keywords: key-skills, modelling, model. 

Introducere  

Cerințele actuale ale sistemului educațional impun profesorului de chimie o 

rеgândire a dеmеrsului еducаţional, аstfеl încât strаtеgiile didаcticе еlаbоrate/aplicate 

să fie cеntrаte pe învăţаre şi, respectiv, pe cel cаre învaţă, pe direcționarea traseului 

educațional spre achiziționarea unor competențe necesare școlarului pentru învățare pe 

tot parcursul vieții. Învățarea prin proiecte, elaborarea produselor – sunt doar unele din 

prevederile Curriculumului, ediția 2019. În acest context, profesionalismul cadrului 

didactic de a planifica procesul educațional, de a identifica strategiile didactice 

relevante conținuturilor, care să asigure o eficientizare a procesului educațional, în 

contextul elaborării produselor, ținând cont de cerințele curriculare, dar și de 

necesitățile elevilor, va contribui la achiziționarea/dezvoltarea unor competențe 

necesare școlarului pentru învățare pe tot parcursul vieții.  

Modelarea constituie o metodă de cunoaştere a realităţii, o strategie în procesul 

de cunoaștere. Modelarea este operația de studiere a fenomenelor din natură cu ajutorul 

modelelor materiale sau ideale [1, p. 54]. Modelarea (lat. Modus – măsură, imagine, 

metodă) este o metodă mai veche, utilizată în prezentările științifice – încă de pe 

timpurile lui Democritos și Epicur, atunci când a apărut ideea despre atomi, forma lor 

și modurile de conexiune între ei, despre „vârtejurile și dușurile atomice” [2] și 

explicаrеа prоpriеtăților fizice ale difеritelоr substаnțе fоlоsind idеeа de pаrticule 

rоtundе și nеtеde sau аgățate, amestecate între ele. Schițele date au devenit prototipurile 

modelelor moderne care oglindesc structura nuclеаră-еlеctrоnică a аtоmului. Odată cu 

perioada de succes a ciberneticii (secolul al XX-lea), modelarea câștigă din ce în ce 

mai multă popularitate și noi abordări valoroase. Astăzi modelarea este omniprezentă 

în procesul educațional la chimie, inclusiv și prin noile tehnologii computerizate. 

Competențe-cheie/transversale sunt o categorie curriculară importantă, cu un 

grad înalt de abstractizare și generalizare, ce marchează așteptările societății referitor 
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la parcursul școlar și performanțele generale, care pot fi atinse de elevi la încheierea 

școlarizării. Competențele-cheie/transversale se referă la diferite sfere ale vieții sociale 

și poartă un caracter pluri-/ inter-/ transdisciplinar [3, p. 6].  

 

Metode și materiale aplicate 

Experimentul pedagogic a fost realizat în cadrul Liceului Teoretic „Vasile 

Alecsandri” din orașul Călărași, cu implicarea a 65 de elevi din clasele a VIII-a, astfel, 

formând grupa martor (A) și grupa experimental (B). În scopul identificării progresului 

școlar al elevilor, cele două grupe de elevi au fost supuse testărilor inițiale și sumative. 

Au fost utilizate materialele didactice din laboratorul școlar, TIC,  precum și alte 

materiale relevante cercetării identificate de către elevi. 

Rezultate și discuții 

Procesul de instruire inovativ, în contextul curriculumului, ediția 2019 pune 

accentul pe „valențele disciplinei în formarea competențelor transversale, 

interdisciplinare și celor specific” [3, p. 4] realizate prin activitățile de învățare bazate 

pe proiecte, pe elaborarea produselor, utilizarea metodelor, tehnicilor și tehnologiilor 

adecvate, ce ar contribui la performanța interacţiunilor elev-profesor, elev-elev, 

profesor-elev, în concordanță cu unitățile de conținut.   

În predarea chimiei, modelarea este una dintre metodele principale în procesul 

de cunoaștere a obiectelor, proceselor și fenomenelor sale, pe lângă observație și 

experimentul chimic. Din motivul că unele observații sunt incomode sau imposibil de 

realizat direct în natură, este necesar de crea acest mediu natural în laborator cu ajutorul 

unor dispozitive speciale, instalații, obiecte, adică modele, la care sunt reprezentate 

doar cele mai importante caracteristici și proprietăți ale obiectului. 

Modelele se manifestă ca mijloc de achiziționare a cunoștințelor, dar și ca sursă 

de fixare a acestora, fapt ce contribuie la dezvoltarea competențelor subiecților 

implicați în acest proces. Ele pot fi clasificate după structura sa în: 

- modele curente/funcționale (care dau posibilitate profesorului să demonstreze în 

laborator procesul tehnologic utilizat în industrie); 

- modele materiale (formate din elemente reale și menite să reproducă structura 

obiectului); 

- modele ideale (realizate imaginar și reproduse prin desen).  Modelele ideale sunt 

împărțite în două tipuri: modele prin reprezentări și modele prin simboluri. 

 

 
Fig. 1. Tipuri ale modelelor chimice ideale 
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modelul molecular
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Mоdelul chimic ideal prin rеprеzentări constituie imаginilе rеаlității obiеctive. 

O pеrsоаnă gândеște în imаgini, аstfеl încât dеzvоltаrea mеmоriei vizuаle a еlеvilor 

este una dintre sаrcinile prеdării chimiеi, modelul este bază pеntru dеzvоltаrea gândirii 

chimice a еlеvilor. Rеprеzentarea pоаte dеvеni un mоdel аtunci când оbiеctul 

imаginаției și оbiеctul mоdеlat au cеva în cоmun. Mоdelelе de rеprеzentare sunt 

nеcеsare în spеciаl аtunci când studiаză micrо-оbiecte inаccеsibile pеrcеpției.  

Мodelul chimic ideal prin simboluri se referă la еxprеsia rеlаțiilor și 

prоpriеtăților оbiectului mоdelаt, utilizând аnumitе lеgi și fоrmulе. Acest tip de model 

еste nеcеsar аtunci când se rеzоlvă prоblеme spеcifice bаzаte pе tеоria еxistеntă și pe 

sistеmul de sеmne convenționale dеja cunоscut (spre еxеmplu, la alcătuirea ecuațiilor 

chimice, la scrierea problemelor de calcul). Vizibilitаtеа mоdеlеlor idеаle crеște аtunci 

când se utilizеаză diаgrаme și dеsеne. 

În scopul formării/dezvoltării la elevi a competențelor-cheie în cadrul procesului 

educațional la chimie, este necesar ca profesorul să asigure un echilibru în utilizarea 

modelelor, deoarece, doar așa, elevul își va forma noi elemente de gândire, va rezolva 

probleme în cazul situațiilor dificile, va parcurge un proces de cunoaștere prin 

descoperire a unor fenomene și procese noi. 

Situațiile de utilizare a modelării sunt diverse și multiple. Modelarea poate fi 

utilizată la toate etapele lecției, inclusiv în cadrul experimentului și proiectelor. 

Studierea unui proces, fenomen, obiect printr-un model este posibilă, deoarece modelul 

și obiectul au proprietăți comune. Dacă e să ne referim la studierea chimiei în clasa a 

VII-a, este necesar să menționăm că, anume modelele prezentate elevilor, dar și 

implicarea acestora în elaborarea lor, sporesc interesul cognitiv al școlarilor vis-à-vis 

de disciplina nouă, crescând astfel și motivația pentru învățare. Elevii au prezentat 

modele la subiectul Corpuri fizice și substanțe, Proprietățile substanțelor, Fenomene 

fizice și chimice. La elaborarea activității creative, elevii au prezentat modele ale 

materialelor moderne (medicamente, parfum, săpun, materiale de construcție etc.) 

Modelarea a fost valorificată și în cadrul unității de conținut 2. Sistemul Periodic al 

elementelor chimice și structura atomului, unde au prezentat modele ale SP elaborate 

cu ajutorul tehnologiilor computerizate, au creat modele ale atomului în baza structurii 

Sistemului solar, din cele simple, cum ar fi desenele după cele din manual, dar și mai 

complicate, unde au folosit diverse materiale, cum ar fi: fibre metalice – Cu, Al, dar și 

mase plastice, prin care au prezentat forma, mărimea, localizarea electronilor pe 

straturi. O activitate pentru elevi a fost prezentarea proiectului nr.1 din acest modul cu 

genericul „Arborele chimic al Familiei și valorile personale”, prin care elevii au 

prezentat modele diverse (Figura 2). 
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Fig. 2. Secvență din proiectul nr.1, clasa a 7-a „Arborele chimic al Familiei și 

valorile personale” 

Modelele realizate la acest modul sunt necesare, deoarece, elevii înțeleg mai bine 

structura atomului și le este mai ușor să înțeleagă atunci când se studiază legătura 

chimică. 

Dezvoltarea tehnologiilor de ultimă generație pun la dispoziția cadrelor 

didactice, dar și a elevilor o multitudine de aplicații web, cu ajutorul cărora este 

realizată modelarea fenomenelor și proceselor chimice. Competențele digitale ale 

elevilor de clasa a 7-a au permis modelarea a diverse moleculele în 3D. 

 

 
Fig. 3. Modele de molecule (legătura chimică) 

 

Elaborarea modelelor cu ajutorul aplicațiilor web va permite elevilor să facă 

conexiuni cu alte domenii de utilizare a obiectului, fenomenului studiat, astfel, elevul 

va putea să cerceteze fenomenul (circuitul substanțelor în natură), să măsoare 

parametrii, să facă comparații între rezultatele obținute, să facă concluzii. Vizualizarea 

proceselor cu ajutorul animațiilor servește la formarea gândirii vizuale-imaginative a 

elevilor și la asimilarea mai eficientă a materiei.  

Modulul 3. Compoziția substanței și legătura chimică prevede elaborarea și 

prezentarea proiectului nr. 2: Pașaportul chimic al unei substanțe. Elevii au venit cu 

modele diverse sub formă de: pliante, desen, pașapoarte laminate. De asemenea și 

modelul proiectului nr. 3: Creșterea cristalelor de clorură de sodiu, de la modulul 4. 

Substanțe pure și amestecuri în viața cotidiană, a prezentat interes sporit pentru 

învățăcei (Figura 4).  
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Una dintre lucrările elevilor o puteți vizualiza accesând linkul 

https://drive.google.com/file/d/1yLZoD_KyOGXZoh1qPSRiLIPt1hx9iK7o/view?usp

=sharing  

 

 
Fig. 4. Modelul „Creșterea cristalelor de clorură de sodiu” 

În contextul informației prezentate anterior, menționăm că, deși suntem la al 

doilea an de implementare a Curriculumului, ediția 2019, putem menționa faptul că 

această programă școlară asigură un mediu educațional prielnic „pentru fоrmаrea 

pеrsоnalităţii cu spirit de iniţiаtivă, cаpаbile de autоdezvоltare, cаrе dеmоnstrеаză 

indеpеndenţă de оpinie şi аcţiune, este rеspоnsаbilă, dеschisă pеntru diаlоgul 

intеrculturаl în cоntеxtul vаlоrilor nаţiоnale şi intеrnaţionale” [4].  

Un argument în plus pot servi și rezultatele testărilor realizate pe eșantionul 

propus (elevii claselor a VIII-a) prezentate în tabelul 1.  

Tabelul 1. Rezultatele obținute la probele de evaluare. 

Grupa Nr de elevi 
Tip 

evaluare 
1-4 5 6 7 8 9 10 Media 

% 

reușitei 

% 

calității 

Martor (A)      33 
inițială 0 8 16 4 2 3 0 6,27 100% 15,55% 

sumativă 0 15 10 2 1 3 2 6,18 100% 18,18% 

Experimenta

lă (B) 
    32 

inițială 1 19 10 2 0 0 0 5,4 97% 0% 

sumativă 0 18 6 5 2 1 0 5,81 100% 9,37% 

În cadrul acestui experiment ne-am propus să încurajăm participarea elevilor la 

propria dezvoltare, să scoatem în evidență strategiile educaționale dincolo de clasă în 

contexte de instruire: prin cercetare, prin rezolvarea problemelor, în baza elaborării 

modelelor și realizării proiectelor, promovând colaborarea. Astfel, metoda modelare a 

fost utilizată de către grupa experimental la toate orele de chimie, în conformitate cu 

conținuturile propuse în curriculum pentru clasa a VIII-a, ediția 2019, dar, totodată, 

ținând cont și de nivelul de dezvoltare mintală a elevilor, deoarece, grupele de elevi se 

deosebesc din punct de vedere al capacităților mintale. De aici și mediile generale de 

la testarea inițială și sumativă sunt diferite. În calitate de eșantion experimental a fost 

luată grupa de elevi cu capacități intelectuale mai reduse. 

Dacă e să facem o comparație a grupurilor de elevi în funcție de notele obținute, 

la ambele probe de evaluare se constată scăderea numărului de note sub 5, creșterea 

numărului de note 8-10. 

https://drive.google.com/file/d/1yLZoD_KyOGXZoh1qPSRiLIPt1hx9iK7o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yLZoD_KyOGXZoh1qPSRiLIPt1hx9iK7o/view?usp=sharing
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Dacă evaluarea inițială a avut drept scop de a determina nivelul de cunoaștere al 

elevilor, lacunele existente în cunoștințele acestora, modul în care ei operează cu 

noțiunile chimie, atunci scopul evaluării sumative/finale a constatat în stabilirea 

evoluției nivelului de cunoaștere/formare a fenomenelor/proceselor/noțiunilor. Analiza 

rezultatelor prezentate în figura 5 evidențiază variațiile mediilor generale la cele două 

probe de evaluare, care sunt concludente în ceea ce privește eficiența metodei 

modelarea, aplicată în cadrul experimentului.  

 
Fig. 5. Mediile generale primite la probele de evaluare (inițială, sumativă) 

 

 
Fig. 6. Rezultatele calitative obținute la probele de evaluare (inițială, sumativă) 

 

Generalizarea datelor experimentale cu privire la rezultatele calitative ale 

elevilor prezentate în figura 6. demonstrează o creștere semnificativă a calității la grupa 

experimentală, de la 0%, la 9,3%, evidențiază faptul, că învăţarea prin modelare a dat 

rezultate mult mai bune decât la grupa martor, la care în procesul de predare-învăţare 

nu s-a utilizat această metodă. Interpretarea statistică a rezultatelor testării explică 

faptul că învățarea prin metoda modelare, utilizată în cadrul experimentului, sporește 

eficiența procesului educațional la chimie. Rezultatele prezentate în cadrul 

experimentului confirmă citatul lui Confucius „Aud și uit. Văd și îmi amintesc. 

Acționez și astfel înțeleg si realizez.” 

 

Concluzii 

Utilizarea modelării în cadrul orelor de chimie facilitează cunoașterea obiectelor, 

fenomenelor și proceselor chimice, induce elevul spre raţionament prin analogie, astfel 

Martor (A) Experimentală (B)
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Evaluarea sumativă

Martor (A) Experimentală (B)

15,55%

0%

18,18%

9,37% Evaluarea inițială 
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dezvoltând gândirea imaginativă a elevului, simplifică realizarea calculelor mintale, pe 

baza interiorizării acţiunii operaționale şi stimulează cunoaşterea euristică. De 

asemenea, asigură angajarea activă și conștientă a elevilor în activitatea de învățare, 

încurajează dialogul, cooperarea și respectul reciproc, precum și recunoașterea de auto-

valoare. 
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INFLUENȚA MIJLOACELOR DIGITALE ASUPRA PROCESULUI  

INSTRUCTIV-EDUCATIV LA CHIMIE 

PRUNICI Elena, asistent universitar, Institutul de Științe ale Educației, Republica 

Moldova 

 

Rezumat: Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune 

adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării 

tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii 

școlii. Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 

perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor față-în-față cu elevii și colegii, cu întâlnirile 

mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ la chimie 

desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul 

față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, 

poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale.  

Cuvinte–cheie: tehnologii   digitale,  comunităţi virtuale,   educaţie,  învăţare online, platforme 

educaţionale, interacţiune educaţională. 

 

Abstract: The state we are in has forced us to be part of a radical change that involves real 

revolutions, shocks in the structure or functioning of the organization by rethinking the use of 

technology and implicitly, the functioning of the organization but also the restructuring of the 

organization, structure and culture of the school. These transformational changes have led us to 

approach the teaching process from a different perspective by completely replacing face-to-face 

interactions with students and colleagues, with meetings mediated by applications in the virtual 

environment. The transition from the instructional-educational process to chemistry carried out within 

the educational group and based on direct, direct psychological relationships, of the face-to-face type, 

to the conduct of teaching activities, exclusively through modern means of online communication, 

can lead to perceptive changes in the educational paradigm. 

Keywords: digital technologies, virtual communities, education, online learning, educational 

platforms, educational interaction. 

 

”Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest 

punct de vedere, educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie 

precisă, indicaţiile enerale date de cărţile de metodologie.” 

Gaston Mialaret 

 

În această perioadă de suspendare a cursurilor față-în-față, sistemul de învățământ 

se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure 

continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Deoarece totul s-a întâmplat 

brusc, „peste noapte” societatea a fost pusă în fața unei provocări de o magnitudine pe 

care nu am mai întâlnit-o până în prezent.  

Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele educaționale 

tradiționale. Trecerea de la predarea exclusiv tradițională la cea online, a adus multe 

probleme atât cadrelor didactice cât și elevilor, părinților si a tuturor celor ce sunt 

implicați în actul educațional. Lipsa resurselor concrete de lucru în familiile copiilor, 
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lipsa banilor pentru achiziționare de gadgeturi recomandate și chiar lipsa rețelei de 

internet, ne-au pus la grea încercare. 
În același timp, trebuie menționat că nu au existat (și, parțial, nu au fost posibile) 

măsuri care să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile adoptate la 

nivelul unităților de învățământ și al claselor, variind foarte mult de la experiențe 

antrenante și memorabile de învățare prin sesiuni de învățare online și până la situații 

în care perioada de suspendare a cursurilor față-în-față a însemnat pentru unii elevi un 

haos total față de școală și, implicit, față de învățarea formală. Aceste situații au avut 

la bază atât cauze subiective cât și cauze obiective ca: lipsa de echipamente, de nivelul 

scăzut al competențelor digitale, de tipul de încadrare, suplinirea pe post etc.  

În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar 

mai ales la nivelul elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a 

profesorilor, fără acces la platforme online dedicate, de tipul Virtual Classroom, Zoom, 

cu resurse didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de timp care să fie 

destinat activității online, cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice 

într-un regim cu totul special. Experiențele, pozitive sau negative, dobândite în acest 

răstimp reprezintă resurse valoroase pentru cei direct implicați în activitate. 
Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la 

distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea 

didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un 

impact negativ asupra învățării temeinice, înregistrâdu-se disfuncții în ceea ce privește 

activitățile de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin 

personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. Activitatea online are, dincolo 

de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru didactic–elev. Are însă și limite, 

care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a 

activității didactice față-în-față nu se poate efectua virtual. 

 În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional un profesor îl oferă elevilor 

cu nevoi speciale și nu numai este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice 

implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul 

didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea 

celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe 

cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior 

activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă 

interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este 

direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. 

Includerea învățării digitale în sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și simplu 

a tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor programe și echipamente software 

elaborate, precum platforma educațională online. Indiferent de cât de multă sau puțină 

tehnologie este integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în 

educație. Cum? Prin faptul că îi face pe elevi să fie mai interesați să învețe și să-și 

extindă orizonturile, iar astfel să se renunțe la metodele tradiționale de educație. 

Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-didactice 

eficiente de învățare. Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a 
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învăța, găsesc și utilizează resursele online, și aplică informațiile inclusiv la școală, la 

teme și proiecte. Acest lucru le sporește eficiența și productivitatea.  

Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă 

abilități de gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii 

care explorează întrebări deschise folosindu-se de propria imaginație și logică, învață 

să ia decizii mai coerent, spre deosebire de memorarea temporară a lecțiilor din manual. 
În ceea ce priveşte procesul instructiv-educativ, au fost sintetizate următoarele roluri 

pe care TIC le îndeplinesc: resurse pentru activităţile din clasă, suport în activitatea 

didactică, ajutor în activitatea elevilor şi studenţilor [1].  

Utilizarea noilor  tehnologii   digitale,   a   noilor media  în   cadrul procesului 

instructiv-educativ la chimie este o consecinţă a deplasării accentului de la un mediu 

de învăţare centrat pe profesor la unul  centrat  pe   elev,  în  care   profesorii  nu mai 

reprezintă sursa  principală  de informaţie, iar comunicarea didactică nu se mai bazează 

pe simpla transmitere a cunoştinţelor şi a conţinutului ştiinţific, ci profesorii devin 

colaboratori ai elevilor, surse de informaţii alternative, comunicarea se bazează pe 

modelul interactiv şi tranzacţional, iar elevii devin actori implicaţi direct în propria  lor 

educaţie. 

Atât cadrele didactice, cât şi elevii devin preocupaţi să folosească potenţialul noilor 

tehnologii digitale pentru a se adapta  noilor forme  de  învăţământ (dezvoltate  pe  baza 

acestor tehnologii) şi pentru a răspunde noilor cerinţe de pe piaţa muncii. 

Cele mai utilizate tehnologii educaţionale sunt cele bazate pe tehnologia 

Internetului, cu rolul esenţial în deprinderea de a interacţiona şi colabora. 

Învăţământul bazat pe mediile virtuale, respectiv pe Internet (Web-Based Learning 

–WBL) a cunoscut o diversificare fără precedent datorită expansiunii internetului, 

apărând noi tipuri de cursuri, instituţii de învăţământ, programe educaţionale care 

îmbină noile tehnologii cu noile media în cadrul procesului instructiv-educativ la 

chimie. 

 Învăţământul bazat pe Internet şi-a propus transformarea spaţiului   virtual   într-un   

veritabil   mediu   de   instruire, prin   utilizarea diverselor material educaţionale online:   

instrumente software specifice instruirii, materiale didactice, manuale electronice, 

legături (hipertext) spre alte resurse educaţionale etc. Astfel au apărut forme 

educaţionale precum: predarea pe internet (Web-Based Teaching – WBT), mediile 

educaţionale Web (Web-Based Course Environment – WBCE), clasa virtuală sau 

învăţarea în reţea. Andreas Wittel [3] realizează   o   analiză   critică   a   comunităţilor   

virtuale, considerându-le inadecvate înţelegerii transformărilor contemporane ale 

relaţiilor sociale. Conceptul în sine s-a datorat creşterii comunicării mediate de 

computer şi a mediilor de învăţare bazate pe internet şi a fost explorat din perspectiva 

implicaţiilor sociale ale tehnologiilor digitale.  

În perioada martie – septembrie 2020 am participat la peste 80 de webinare în limba 

română, care au avut ca temă instrumentele web și lucrul pe diferite platforme 

educaționale online. Foarte multe din aceste webinare au fost realizate în cadrul 

Conferinței Internaționale Educație Online 6-11 Iulie 2020, apoi în cadrul Academiei 

de vară a cadrelor didactice “Viitorul educației este astăzi”. Pe lângă acestea, am 
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participat și la un curs Bazele utilizării livresq organizat de ASCENDIA, în urma căruia 

am învățat să creez lecții digitale interactive care cuprind: text, audio, video, exerciții 

interactive, linkuri către alte platforme educaționale online, etc. 
În urma participării la toate webinariile am descoperit platforme și instrumente web 

necesare atât predării la distanță cât și învățării și evaluării. Acestea sunt: 

Readwritethink, Mentimeter, Moodle, Graasp, Wand education, Discord, Story 

jumper, Pearltrees, Kahoot, Tabla interactivă Idroo, Plickers, Edmodo, Padlet, 

Liveworksheets, Genially, Wordwall, Tricider, Learningapps, Wakelet, Mozaweb, 

Flipsnack, Book creator, Purposegames, Quizizz, Quizalize, Animaker, Socrative, 

Livresq, Bitmoji, Voki, Crossword, Kizoa, Quizwhizzer, Plickers, Chatterpix kids, 

Triventy, Blabberize, Testmoz, Edpuzzle, Wizer, Smore, Canva, Thinklink, Yumpu.  

Cu ajutorul acestor platforme educaționale online am învățat: 

 - cum să demarez procesul de predare la distanță-sincron și asincron; 

 - cum să realizez conținut digital interactiv de calitate;  

-  cum să folosesc metode interactive de predare și evaluare;  

-  cum să evaluez la distanță și elevii să primească feedback imediat cu ajutorul 

platformelor: Socrative, Kahoot, Quizizz, Quizalize, Quizlet, Google forms, Survio, 

Trello, Mentimeter, Classmarker, Genially, Proprofs, Polleverywhere, Go conqr, 

Plickers, Edmodo, Triventy, Testmoz;  

-  cum să creez cărți digitale cu ajutorul instrumentelor Book creator și Bookemon; 

- cum să creez materiale digitale în format Video;  

- cum să creez benzi desenate online cu Makebeliefscomics;  

- cum să folosesc animații 3D în procesul de predare-evaluare a chimiei, cum să adaptez 

aceste animații în funcție de elevi, de disciplina predată și de competențele vizate în 

curriculumul școla, etc. 

Profesorul trebuie să manifeste disponibilitate și deschidere pentru a folosi aceste 

platforme și instrumente web la orele sale. Rolul lui este de a le selecta în funcție de 

particularitățile elevilor săi, de timpul și disponibilitățile sale. 

Prin folosirea la clasă a acestor instrumente urmărim să dezvolt la elevi competențele 

de comunicare, competențe digitale, competența “a învăța să înveți”. Aceste platforme 

și instrumente folosite la orele de chimie, motivează elevii să învețe, să-și îmbogățească 

cultura generală, îi ajută să-și dezvolte imaginația, creativitatea, gândirea critică și 

sporesc randamentul școlar. 

Avantajele evaluării la distanță sunt: feedback imediat, obiectivitatea evaluării 

progresului școlar, rapiditate și eficiență, adaptarea cerințelor la nivelul elevilor. 

 Utilizarea platformelor și instrumentelor web are un impact semnificativ în 

promovarea tendințelor de modernizare și tehnologizare a procesului de predare-

învățare-evaluare la chimie. 

Oricare ar fi platforma educațională aleasă de către cadrul didactic și de elevi 

invațamântul online din Republica Moldova este unul de calitate la fel si învățământul 

traditional. Indiferent de limitele întâlnite pe parcurs, de temerile ca nu vom putea face 

față, de temerile părinților cu privirea folosirii prea mult timp a 
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calculatorului/telefonului de către copii aceasta componentă a învâțământului a intrat 

în viața noastră si nu ar trebui sa mai iasa.  
În majoritatea cazurilor, fiecare școală şi fiecare profesor s-au descurcat singuri, 

încercând să răspundă solicitării autorităţilor de a nu opri procesul de educaţie. Din 

păcate, nu orice aplicaţie de videoconferinţă este potrivită pentru învătâmânt online, 

iar de la teorie la practică este cale lungă. Totuşi, orice este mai bun decât nimic, iar 

mobilizarea generală a arătat că interesul există. 

Instrumentele și tehnologiile digitale educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi 

ajută pe profesori să creeze și să administreze grupuri de lucru/comunicare. Astfel, 

câștigă foarte mult timp și reușesc să raspundă nevoilor fiecărui elev în parte, făcând 

educația mai productivă prin comunicare continuă și dinamică, Ceea ce nu se poate 

realiza în totalitate folosind numai metodele tradiționale [2].  

Pe lângă profesori, și părinții pot folosi activități interactive pentru a încuraja 

interesul copilului în procesul de învățare la chimie. Aceștia pot explora, de asemenea, 

activități de învățare online cu copilul lor, care poate servi drept extensie a ceea ce 

învață în sălile de clasă. 

Învățarea digitală nu numai că permite elevilor să acceseze tot mai multe informații, 

dar pot și să se asigure că informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea 

de a ajuta fiecare elev să învețe în cea mai eficientă manieră, este cel mai important 

beneficiu al învățării digitale. Instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor 

șansa de a împărtăși rapid informații cu alți profesori, în timp real. Prin îmbrățișarea 

dispozitivelor digitale și a învățării conectate, sălile de clasă din întreaga lume își 

sporesc abilitățile de învățare, experiența educațională și comunicare. De asemenea, se 

creează un mediu care le permite profesorilor să se bucure de condiții echitabile. În 

plus, școlile pot economisi bani, asigurând în același timp acces la materialele 

educaționale, așa cum fac școlile private scumpe. Creșterea implicării elevilor în 

procesul educațional cu ajutorul instrumentelor și tehnologiilor de învățare digitală. 

Soluțiile digitale de învățare pun accentul pe metode de învățare care sunt constructive, 

colaborative și solicită implicarea elevilor, ceea ce îi face să se adapteze la lumea de 

după școală. 

Educația digitală îi motivează pe elevi, devenind mai responabili.  

Elevii care folosesc tehnologia digitală pentru a învăța devin mai implicați în acest 

proces și sunt mai interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe, poate fără să-și dea 

seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat și implicat. Deoarece învățarea 

digitală este mult mai interactivă, mai ușor de reținut și asimilat decât manualele 

voluminoase, putem spune cu certitudine că digitalizarea reprezintă un context mai 

bun, care oferă o perspectivă mai largă și activități mult mai atractive decât metodele 

tradiționale de învățământ. Acest lucru îi ajută pe elevi să se conecteze mai bine cu 

materialele de studiu. 

  

În concluzie susţinem că reţelele societăţii digitale, internetul şi noile media reprezintă 

cea mai importantă provocare a momentului în planul formării instructiv-educative la 

chimie, impactul generat devine un vârf de lance al progresului înregistrat în toate 
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domeniile vieţii sociale. Dezvoltarea competenţelor specializate este o problemă de 

actualitate, curricula educaţională direcţionează procesul instruciv- educative la chimie 

în realizarea unei formări de calitate, proprie unei societăţi cu caracter informaţional. 

În plus, digitalul oferă adesea o modalitate mai interesantă și mai cuprinzătoare de 

informații. Fapt care se reflectă în scăderea absenteismului în școlile care folosesc deja 

instrumentele digitale și notele mai mari pe care le obțin elevii. Mai mult decât atât, 

când elevul își poate urmări propriul progres, îi sunt sporite motivația și 

responsabilitatea. Instrumentele digitale de învățare implică profesorii și părinții la un 

nivel mai profund. 

 

Bibliografie 

1. ISTRATE, O. Utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în 

educaţie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, 2002, p. 10. 

2. ROTARU, I. Comunicarea virtuală. Impactul noilor tehnologii informaţionale şi 

comunicaţionale în spaţiul educaţional contemporan, Tritonic, Bucureşti, 2010. 

3. WITTEL, A. „Toward a Network Sociality”, Theory, Culture & Society, vol.18 (6), 

2001, pp. 51-76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

CZU:371.314.6+37.048.4 

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE CERCETARE/STEM CA 

PREMISĂ DE GHIDARE ÎN CARIERĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ A 

INSTITUȚIILOR 

 

ROTARI Natalia, drd. UST 

CROITOR Angela, drd. USPEE „C. Stere” 

ARAMĂ Mariana, profesoară de chimie, Colegiul de Studii Integrate „C. Stere”, 

Drochia 
 

Rezumat. În contextul provocărilor actuale ale societății, transferului tehnologic și necesităților mereu 

schimbătoare pe piața muncii, ghidarea profesională a tinerilor devine o premisă importantă în facilitarea 

integrării socioprofesionale a acestora. În cadrul acestui articol sunt oglindite rezultatele unui studiu cu privire 

la impactul implicării elevilor în realizarea proiectelor de cercetare/proiectelor STEM atât în motivarea 

acestora în studierea disciplinei Chimie, cât și asupra dezvoltării generale a personalității prin valorificarea 

achizițiilor, creșterea interesului elevului pentru orientare și implicare în propria-i dezvoltare profesională. 

Cuvinte cheie: ghidare în carieră, proiect de cercetare, proiect STEM. 

 

Abstract. In the context of the current challenges of the society, technology transfer and the ever-changing 

needs of the labor market, the career guidance of young people becomes an important premise in facilitating 

their socio-professional integration. This article mirrors the results of a study on the impact of students' 

involvement in carrying out research projects/STEM projects, both in their motivation in studying Chemistry 

and in the general development of personality by capitalizing on acquisitions, increasing student interest in 

guidance and involvement in his own professional development. 

Keywords: career guidance, research project, STEM project. 

 

,, Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viața 

nu este împărțită pe discipline” 

J. Moffet 

    

În condiţiile societății actuale, piaţa muncii este supusă unor transformări 

structurale în raport cu care atât angajaţii, cât şi angajatorii trebuie să se pregătească 

pentru a le face faţă. Aceste provocări sunt mai acutizate în rândul profesiilor din 

domeniul STEM [3,4]. În acest context necesitatea sprijinului în alegerea carierei se 

impune în condiţiile actuale mai ales în cazul în care se conştientizează că educaţia are 

o importanță mai mare decât un simplu context de învăţare, responsabilitatea societății 

pentru ea. Altfel spus, educaţia devine un mecanism mult mai eficient, în cazul în care 

își pregătește publicul pentru integrarea socioprofesională și nu doar cu accent pe 

mediul universitar [2]. Analiza opțiunilor profesionale, ținând cont de propriile 

aptitudini, cunoștințe și experiențe în comparație cu ofertele pieței muncii este o 

premisă ce ar trebui să stea la baza programelor de studii, îndeosebi în cadrul 

învățământului general. 

Subiectul ghidării în carieră este abordat mai mult în rândul elevilor din clasele 

gimnaziale şi terminale de liceu, mai puţin cu cei din clasele X-XI, elevi din colegii și 

universități, ceea ce nu este corect. Aceste activităţi ar trebui să aibă un caracter 

continuu, inclusiv fiind încadrate în disciplinele de studiu [6,7]. 

Chimia este știința care stă la baza vieții. Orice materie vie, orice proces din 

natură are loc datorită reacțiilor chimice. Importanța studierii chimiei din punct de 
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vedere integrat, prin corelarea subiectelor cu activități cotidiene și procese biologice 

este orientată atât asupra procesului de învățare a conceptelor și legilor chimice, cât și 

în sens invers, orientată spre dezvoltarea generală a personalității prin valorificarea 

achizițiilor, creșterea interesului elevului pentru orientare și implicare în propria-i 

dezvoltare profesională. Interdisciplinaritatea între chimie şi matematică, chimie şi 

fizică, chimie şi biologie, fizică şi matematică, se realizează în special în planul 

conţinuturilor, având matematica drept instrument de lucru, fiecare demers (observare, 

demonstrație, experimentare, formulare de legi, teoretizare) fiind realizat în spirit 

matematic. 

În scopul abilitării elevilor din învățământul profesional tehnic postsecundar în 

elaborarea și implementarea proiectelor de  cercetare, motivarea și ghidarea în carieră 

a acestora prin crearea de legături între competențele/ abilitățile pe care le formează 

școala și cele necesare pe piața muncii a fost desfășurat un Proiect educațional cu tema: 

„Chimia - la intersecție dintre domenii” cu implicarea elevilor din cadrul Colegiului 

de Studii Integrate „Constantin Stere” din orașul Drochia. Proiectul a urmărit 

schimbarea modului de învățare a Chimiei, prin utilizarea metodelor inductive – 

învățării prin investigație, precum și fortificarea motivației elevilor pentru propria 

formare și orientarea profesională.  

Pentru atingerea scopului au fost stabilite și atinse următoarele obiective: 

 Inițierea elevilor în domeniul proiectelor de cercetare/proiecte STEM prin 

corelarea tematicilor de cercetare cu domeniul/specialitatea studiată în cadrul 

colegiului; 

 Abilitarea tinerilor în elaborarea proiectelor de cercetare și participarea în cadrul 

concursului național ,,Tânărul cercetător”; 

 Motivarea elevilor în studierea „altfel” a disciplinei Chimie – ca factor motivant 

în dezvoltarea generală a personalității, formare profesională și ghidarea în 

carieră. 

În cadrul proiectului au fost implicați 54 de elevi din cadrul celor 5 domenii de 

specialitate studiate în cadrul Colegiului (Figura 1): „Ecologie” – 12 elevi, 

„Planificarea și administrarea afacerii” – 10 elevi, „Calculatoare” – 12 elevi, 

„Jurisprudență” – 3 elevi și „Asistență medicală” – 17 elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Repartizarea procentuală a eșantionului de elevi implicați în cadrul 

proiectului conform domeniilor de specialitate 

http://www.ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/
http://www.ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/
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Pentru evaluarea gradului de atingere a obiectivelor propuse au fost aplicate 2 

chestionare: un chestionar inițial și un chestionar la finele proiectului, de asemenea au 

fost elaborate rezumate științifice ale proiectelor de cercetare realizate în grupe 

tematice, care ulterior au fost transmise spre evaluare și concurs în cadrul Concursului 

național „Tânărul cercetător”, organizat la Universitatea de Stat din Tiraspol. 

       În majoritatea cazurilor la finele etapei de studiu în cadrul învățământului 

secundar gimnazial elevii nu au o viziune amplă asupra propriului traseu de dezvoltare 

profesională, deseori alegerea la această etapă a unui domeniu profesional de studiu 

fiind dirijată de factorul uman: fie un stereotip creat în cadrul familie, fie influența unor 

prieteni, cadre didactice ș.a. Analizând răspunsurile cu privire la motivația elevilor de 

a alege specialitatea respectivă am determinat următoarele: 63% dintre elevi au 

specificat motivația personală, 33,5% au fost motivați de către părinți, iar 3,7% au fost 

motivați de un cadru didactic. 

Activitățile în cadrul proiectului au fost desfășurate în 3 etape. Prima etapă a fost 

orientată spre familiarizarea elevilor cu etapele de scriere și implementare a unui 

proiect de cercetare/ proiect STE(A)M. În acest context a fost desfășurat un Atelier de 

formare în cadrul căruia au fost determinate un șir de exemple de cercetări corelate cu 

domeniile de specialitate studiate în colegiu, vârsta elevilor și posibilitățile de 

desfășurare a acestora. Lista acestora a fost completată pe parcurs.  Exemplele propuse 

și analizate în cadrul atelierului au fost sistematizate în tabelul de mai jos.  

 

Tabelul 1. Corelarea domeniilor de specialitate cu exemple ale proiectelor de 

cercetare, inclusiv STEM pentru elevi 

Specialitatea Idei și teme de cercetare pentru elevi 

Ecologie Desalinizarea apei cu ajutorul energiei solare; 

Determinarea calității apei identificând ionii de plumb; 

Dezinfectarea apei contaminate, inclusiv cu ajutorul 

luminii; 

Amprenta ecologică a familiei mele; 

Un filtru de apă eficient pentru fiecare; 

Determinarea nivelului de contaminare a fructelor și 

legumelor cu nitrați. [4] 

Asistență medicală Determinarea nivelului de vitamina C în fructe și 

legume; 

Solubilitatea medicamentelor și eficiența acestora; 

Calorii arzătoare – determinarea caloriilor din alimente; 

Testarea reacțiilor enzimatice în dependență de 

temperatură; 

Determinarea nivelului conținutului de zahăr în timpul 

coacerii fructelor. 
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Planificarea și 

administrarea afacerii 

Producerea și comercializarea detergenților organici; 

Producerea și comercializarea dezinfectanților; 

Dezvoltarea unei afaceri în domeniul reciclării 

deșeurilor; 

Producerea și comercializarea îngrășămintelor organice 

din resturi de biomasă; 

Producerea energiei termice dintr-o grămadă de 

compost; 

Dezvoltarea afacerilor VERZI – transformarea 

plantelor în biocombustibil; 

Producerea și comercializarea biodieselului din ulei. 

Calculatoare Bioinformatica – căsătoria perfectă dintre informatică 

și medicină; 

Deosebirea coloranților naturali de cei artificiali 

realizând un spectrofotometru pentru telefonul mobil; 

Crearea senzorilor de determinare a nivelului de zahăr; 

Stabilirea corelației dintre o conversație pe telefonul 

mobil și timpul de reacție; 

Monitorizarea plantelor cu un senzor de umiditate a 

solului. 

Jurisprudență Determinarea urmelor de sânge la locul infracțiunii; 

Luminolul și locul crimei; 

Identificarea probelor de ADN, construind un aparat de 

electroforeză simplu. [1] 

  

În etapa a doua elevii s-au grupat și au format 5 grupe tematice, fiecare grup 

selectând o temă de cercetare. Fiecare grup a realizat în mod separat, ghidați de 

profesor, cercetări în cadrul temei alese. Rezultatele proiectelor de cercetare/STEM 

implementate au fost sistematizate și înaintate în cadrul concursului „Tânărul 

Cercetător”, Ediția 2021. 

  În scopul diseminării rezultatelor și motivației colegilor din alte grupe, elevilor 

din alte instituții s-a realizat prezentarea rezultatelor cercetărilor și produsele elaborate 

în cadrul unui workshop realizat la nivel de instituție cu genericul „CHIMIA în 

domeniul meu”. Tot în cadrul workshop-ului au fost realizate pliante cu informații 

despre cerința de pe piața muncii a specialiștilor din domeniile studiate în colegiu, 

motivând elevii de a-și continua studiile în instituțiile de învățământ superior, inclusiv 

corelarea domeniilor cu domenii conexe disciplinei Chimie. În Tabelul 2 sunt 

sistematizate un șir de specialități conexe atât cu domeniul de studiu din cadrul 

colegiului, precum și disciplinei Chimie. 
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Tabelul 2. Lista domeniilor conexe specialităților de studiu din cadrul colegiului 

Specialitatea Domenii conexe 

Ecologie Tehnolog în domeniul alimentar; inginer de mediu; profesor 

de chimie; chimist de mediu; inginer chimist în domeniul 

alimentar 

Asistență medicală Dietetician sau nutriționist; farmacist; biochimist; 

biotehnolog; doctor; inginer chimist în cosmetologie; 

laborant; cercetător medical 

Planificarea și 

administrarea afacerii 

Inginer chimist; agronom; inginer chimist în rafinarea 

petrolului 

Calculatoare Bioinformatician. 

Jurisprudență Tehnician criminalist; expert criminalist, cercetător medico-

legal. 

  

Luând ca bază în cadrul proiectului disciplina Chimie și tangențele 

interdisciplinare ale acesteia, s-au dovedit a fi oportune răspunsurile elevilor la 

întrebarea: „Aveți nevoie de cunoștințe și studii în domeniul Chimiei în dezvoltarea 

competențelor specifice la specialitatea pe care ați ales-o?”. Conform răspunsurilor 

date de elevi în cadrul sondajelor efectuate, inițial și la finele proiectului educațional, 

se atestă o creștere a gradului de conștientizare de către elevi a importanței disciplinei 

Chimie în dezvoltarea competențelor specifice propriei specialități.  

Respectiv, din graficul ilustrat în Figura 2 se observă o că 22,3% din numărul total de 

respondenți au accentuat că nu au necesitatea de a studia conceptele și procesele 

chimice pentru dezvoltarea competențelor specifice specialității alese. În cel de al 

doilea chestionar se observă o creștere cu 33,4% a elevilor care au conștientizat această 

necesitate. 

      

 Fig. 2. Raportul de corelare de către elevi a necesității cunoștințelor din 

domeniul Chimie cu specialitatea studiată 
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Prin intermediul chestionarelor aplicate s-a evidențiat ameliorarea incertitudinii 

elevilor față de alegerea specialității. În chestionarul inițial 11,1% dintre elevii 

respondenți nu erau siguri în alegerea făcută, numărul acestora micșorându-se până la 

3,7% în sondajul final. Elevii au menționat că prin intermediul proiectelor de cercetare 

efectuate au descoperit noi aspecte ale specialităților alese care îi motivează să-și 

continue studiile la o instituție de învățământ superior. 

  

Concluzii  
Pregătirea elevilor prin prisma interdisciplinarității aduce roade nu numai în motivarea 

acestora în studierea mai amplă a diferitor procese complexe, ci și în dezvoltarea 

profesională a acestora pentru calificări actuale și viitoare. 

Una dintre competențele-cheie formulate în contextul European se referă direct la 

formarea specialiștilor din domeniul STEM –  „Competențe matematice și competențe 

de bază în știință și tehnologie”, iar implicarea elevilor în activități de 

cercetare/proiecte STEM favorizează motivarea acestora și sporirea interesului 

tinerilor pentru studiul disciplinelor STEM, care în perioada actuală este foarte scăzut. 

 

Articol realizat în cadrul proiectului de cercetări științifice „Metodologia 

implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din 

Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM)”, 

inclus în „Program de stat” (2020-2023), Prioritatea IV: Provocări societale, cifrul 

20.80009.0807.20, cu suportul financiar oferit de Agenția Națională pentru Dezvoltare 

și Cercetare. 
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ABORDAREA CREATIVĂ A GHIDULUI LUCRĂRILOR DE LABORATOR-

UN PAS IMPORTANT ÎN EFICIENTIZAREA DEMERSULUI DIDACTIC 
 

Natalia SÎRBU, CEMF „Raisa Pacalo” 

Diana CHIȘCA, catedra Chimie, UST, LT ,,Mircea cel Batrân”, Chișinău 

 

E o lege a educației omului de a nu se mulțumi cu ceea cea învățat  de la vechii 

maeștri, ci pornind de la ceea ce a învățat, să caute să gândească și să creeze el mai 

departe. 

Constantin Daicoviciu 

 
Rezumat: Noua metodologie didactică, adecvată obiectivelor învăţământului actual, impune o 

reconsiderare a metodelor, procedeelor şi mijloacelor de învăţământ, astfel încât acestea să determine 

stimularea optimă a studenților, atât în plan intelectual - prin dezvoltarea unei atitudini investigatoare 

– cât şi formarea spiritului de iniţiativă. Aceasta presupune aplicarea unor metode menite să 

intensifice potenţialul intelectual al studenților, implicarea lor la un efort personal în actul predării-

învăţării-evaluării, cu o eficienţă sporită. Predarea-învăţarea-evaluarea chimiei toxicologice, 

analitice, deplasează accentul de pe achiziţia de cunoştinţe pe formarea de abilităţi şi competenţe 

specifice în vederea orientării formării profesionale a viitorilor asistenţi farmacişti. 

Cuvinte-cheie: ghidul lecțiilor de laborator, chimia analitică, toxicologică, experiment chimic, 

virtual, cadrul didactic, creativitate. 

 

Abstract: The new teaching methodology, adequate to the objectives of current education, requires 

a reconsideration of teaching methods, procedures and means, so that they determine the optimal 

stimulation of students, both intellectually - by developing an investigative attitude - and forming the 

spirit of initiative. This involves the application of methods designed to intensify the intellectual 

potential of students, their involvement in a personal effort in the act of teaching-learning-assessment, 

with increased efficiency. The teaching-learning-assessment of Toxicological and Analytical 

Chemistry shifts the emphasis from the acquisition of knowledge to the formation of specific skills 

and competencies in order to guide the professional training of future pharmacist assistants. 

Keywords: laboratory lessons guide, analytical chemistry, toxicological chemistry, chemical 

experiment, virtual, teaching staff, creativity. 

 

Ancorați sistematic în tot ce este nou și actual, însă cu viziuni spre un viitor 

proxim imediat, mediu și îndepărtat, avem un țel bine determinat, de a promova, presta 

și forma specialiști medicali de înaltă calitate. 

Pornind de la necesitatea modernizării și asigurării unui învățământ medical 

calitativ din perspectiva implementării învățământului centrat pe cel ce învață și axat 

pe formare de competențe profesionale specifice, conștientizăm necesitatea pregătirii 

și formării specialiștilor medicali competenți, competitivi, capabili să se integreze cu 

brio în mediul socio-profesional. 

Noile orientări în educaţie pun accent pe: gândirea studenților, implicarea lor în 

realizarea de proiecte, rezolvarea de probleme care au tangenţă cu viaţa practică (prin 

găsirea unor soluţii noi, originale ale acestora), investigaţia ştiinţifică şi învăţarea unor 

noi tehnici de cercetare, stimulând gândirea, imaginaţia, creativitatea şi originalitatea. 

Studentul transformându-se din obiect al învăţării în subiect al educaţiei, fiind pus 

permanent în situaţia de a face, a judeca, a coopera, a da răspunsuri, a avea păreri, a 
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analiza răspunsurile auzite, a ajunge la identificarea răspunsurilor corecte, din care apoi 

descoperă cunoştinţele noi. 

Calitatea formării profesionale a specialiştilor farmacişti, devine o prioritate 

naţională. În această ordine de idei componenta ştiinţifică şi pedagogică devine una 

crucială. Noile orientări în educaţie facilitează promovarea unei noi paradigme a 

învăţământului, centrată pe activitate didactică axată pe cultivarea însuşirilor 

fundamentale necesare specialistului de azi şi mai ales de mâine: independenţă, spirit 

critic, gândire creatoare, aptitudini, atitudini exploratoare, promovarea originalităţii, 

creativităţii, modernizare şi umanizare. 

În instituţiile farmaceutice ale învăţământului superior, cât şi pentru învăţământul 

postsecundar tehnic, printre disciplinele chimice, chimiei analitice îi revine un rol 

primordial. Creşterea cerinţelor de control al calităţii medicamentelor, precum şi 

extinderea gamei de producţie conduce la o creştere a rolului metodelor analitice de 

standardizare a medicamentelor. 

Odată cu creşterea constantă a cerinţelor de calitate pentru produsele 

farmaceutice, necesitatea de a consolida monitorizarea stării mediului, îmbunătăţirea 

diagnosticului maladiilor umane şi animale - toate acestea au dus la apariţia şi 

dezvoltarea unei game mari de aplicaţii pentru multe tipuri de analize chimice, în 

direcţiile biochimice, farmaceutice, toxicologice, igienice şi multe altele. Având în 

vedere această diversitate, chimia analitică a devenit o ştiinţă chimică fundamentală, 

care constituie baza pentru specializare într-una din domeniile aplicate. 

Necesitatea modernizării curriculum-ului la unitatea de curs Chimia analitică I, 

II, axat pe formarea/dezvoltarea la studenți a unui sistem de competenţe şi abilităţi 

specifice calificării asistentului farmacist, provocare pentru cadrele didactice din 

sistemul de instruire, se datorează reformelor majore în domeniul educaţiei şi 

medicinei.Societatea contemporană, tinzând spre noi realizări şi valorificări, atribuie 

educaţiei o structură nouă a cerinţelor social-umane. 

Studierea chimiei analitice, toxicologice ca ştiinţe aplicative, ce contribuie la 

formarea de competenţe în însuşirea principiilor de efectuare a analizelor calitative, 

cantitative şi chimico-toxicologice a diferitor substanţe chimice, toxice şi mai ales a 

acelora care găsesc o aplicare largă în practica medicală, dezvoltarea gândirii analitice 

la abordarea problemelor de alegere corectă a metodei de analiză a unei substanţe 

concrete în funcţie de diferite condiţii. 

Chimia toxicologică este una din disciplinele farmaceutice, care se ocupă cu 

studiul proprietăţilor compuşilor toxici, comportarea lor în organismul viu şi cadavru, 

prelucrarea metodelor de eliminare şi de determinare a compuşilor toxici şi 

metaboliţilor în obiectele biologice. Cunoaşterea bazelor teoretice şi practice ale 

chimiei toxicologice sunt necesare asistentului farmacist pentru specializarea de mai 

departe în domeniul expertizei chimic-judiciare, toxicologiei clinice, narcologiei, 

criminalisticii, farmaciei clinice şi ecologiei. La lecţiile de chimie analitică, 

toxicologică un loc central îl ocupă metodele de explorare a realităţii (de explorare 

directă: observaţia, experimentul; de explorare indirectă: demonstrarea, modelarea, 

algoritmizarea) şi cele bazate pe acţiunea practică (metode de acţiune reală: exerciţiul, 

proiectul, lucrări de laborator etc.). 
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Metoda fundamentală de studiere a disciplinelor chimice este experimentul, 

folosit atât în clasele gimnaziale, liceale dar, şi în învăţământul profesional tehnic. 

Combinând experienţa cu acţiunea, această metodă accentuează caracterul aplicativ al 

predării, favorizează realizarea unei mai strânse legături dintre teorie şi practică. Esenţa 

învăţării prin investigare experimentală constituie provocarea fenomenelor, urmărirea 

efectelor dorite. 

Ghidul lecțiilor de laborator este un instrument curricular ce are ca prerogativă 

formare de competențe profesionale și abilități specifice unității de curs predate, ce 

urmează a fi dobândite în urma activității de laborator prin realizarea sarcinilor și 

activităților didactice. Potrivit acestor criterii, ghidul lecțiilor de laborator, are ca scop 

verificarea aplicabilității cunoștințelor cognitive însușite de studenți în activitatea 

aplicativă, cât și formarea abilităților și deprinderilor practice prin implementarea 

investigației experimentale. 

Ghidul lucrărilor de laborator (Figura 1) pe care îl punem la dispoziţia studenților, 

reprezintă un instrument util în elaborarea şi prezentarea experimentelor chimice 

desfăşurate în cadrul lucrărilor de laborator. 

Fiind un produs de sinteză, Ghidul lucrărilor de laborator are drept scop să-i 

orienteze şi să-i ajute pe studenți în înţelegerea bazelor teoretice şi formarea unor bune 

practici destinate pregătirii viitorilor specialişti medicali. 

Fig. 1. Ghidurile lucrărilor de laborator de la calificarea Asistent farmacist 

 

Rolul investigării prin experimentare, în predarea–învăţarea-valuarea chimiei este 

incontestabil, urmărind realizarea intenţionată a procesului sau fenomenului chimic 

studiat, implicând gândirea logică și exactă pentru mânuirea corectă a utilajului și 

reactivilor chimici, interpretarea semnalului analitic, formularea concluziilor, 

verificarea și compararea rezultatelor experimentale cu cele ale actelor normative 

DAN. Toate aceste mijloace, formează deprinderi și aptitudini practice la unitățile de 

curs predate. 
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Potențialul formativ al unității de curs este orientat spre formarea de competenţe 

profesionale specifice, ce constituie un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, 

capacităţi, deprinderi şi atitudini dobândite de studenți prin învăţare şi mobilizate în 

contexte specifice de realizare.   

Ghidul lucrărilor de laborator este elaborat în baza Curricumului la unitățile de 

curs și constituie suportul de bază al lecțiilor aplicative la disciplinele predate. 

Structura Ghidului lucrărilor de laborator (Figura 2) include: argumentul, 

competențe și abilităţi specifice unității de curs; norme de protecție a muncii în 

laborator; planul tematic; deprinderile practice obligatorii; conținuturile tematice 

(lucrările de laborator conform planului tematic); glosarul de termini și lista 

bibliografică. 
 

 
Fig. 2. Compartimentele unui ghig de laborator 

 

Din afirmația lui Pavlov: „observația nu face decât să adune ce îi oferă natura, în 

timp ce experiența ia de la natură ceea ce dorește ea”. 

Fiecare lucrare de laborator urmărește concretizarea noţiunilor cognitive elucidate 

în cadrul lecțiilor curs; prezentarea competențelor și abilităților specifice pe care 

studentul urmează să le dezvolte pe parcursul lecției practice; asigurarea materială care 

cuprinde substanțele/preparatele medicamentoase analizate, reactivii, vesela și 

ustensilele de laborator; descrierea detaliată a activității experimentale segmentată pe 

sarcini de lucru, tabele în care studentul urmează să înregistreze rezultatele activității 

aplicative și concluziile corespunzătoare. 
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Fig. 3. Exemplu de lucrare de laborator la chimia analitică I 

 

Laboratorul de chimie este locul în care se desfăşoară cea mai mare parte a 

activităţilor didactice aplicative, unde studenții se familiarizează cu tehnicile de lucru 

specifice, pentru a-şi forma un stil corect de investigare a fenomenelor, prin 

participarea directă la organizarea şi efectuarea experimentelor şi la interpretarea 

rezultatelor. 

Lucrarea de laborator reprezintă pentru studenți întâlnirea cu unele obstacole 

cognitive pe care trebuie să le depăşească în decursul acesteia singur sau împreună cu 

colegii, sub îndrumarea atentă a cadrului didactic. În activitatea de laborator studentul 

devine experimentator (cercetător) confruntat cu „subiectul său de cercetare”. Va trebui 

să emită ipoteze, să imagineze şi realizeze montajul experimental, să observe 

desfăşurarea fenomenelor, să înregistreze datele experimentale, să le analizeze şi 

stabilind cauzele de posibilă eroare şi să emită judecăţi de valoare cu privire la: metoda 

utilizată, justeţea şi repetabilitatea valorilor obţinute, utilitatea metodei etc. 

Lucrările practice de laborator urmăresc concretizarea noţiunilor teoretice 

prezentate la orele de curs, satisfăcând atât exigenţele unui cititor orientat către 

fenomenele observabile cât şi exigenţele unui teoretician care doreşte să descopere 

cauzele ce stau la baza acestor fenomene. 

Lucrările practice sunt nu numai de un folos imediat şi direct, pentru o mai justă 

înţelegere a materiei predate, ci şi de o mare utilitate, pentru dezvoltarea dragostei şi 

interesului studenților pentru studierea disciplinelor chimice. Necesare şi deosebit de 

eficiente, lucrările de laborator pot fi aplicate cu succes în descoperirea cunoştinţelor 

şi în formarea deprinderilor, în fixarea şi aprofundarea acestora precum şi în evaluarea 

şi controlul însuşirii lor.  

 

 
Fig. 4. Rezultatele studenților în ascensiune 
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Astfel aplicând ghidul lucrărilor de laborator la unitățile de curs predate, 

rezultatele studenților sunt în ascensiune şi ţin de perfectarea măiestriei pedagogice 

personale şi respectarea cerinţelor actuale din învățământ, de a realiza procesul 

educaţional centrat pe cel ce învață (Figura 4). 

Efortul depus pentru pregătirea lucrărilor practice este laborios, dar rezultatele 

obţinute de studenți şi participarea lor activă şi afectivă răsplătesc orice efort. 

Mediul de desfășurare a activității, atmosfera destinsă şi comunicarea adecvată cu 

studenții în cadrul lecţiilor practice, contribuie la creşterea interesului lor pentru 

obiectul studiat. Tratarea individuală, dirijarea discretă a activităţilor, crearea unor 

situaţii problemă, stimularea gândirii lor pentru a formula ipoteze, rezolvarea prin 

descoperire cu ajutorul unor lucrări practice a problemei, sunt modalităţi de activitate 

didactică eficiente ce permit o formare complexă şi o evaluare mai exactă a studenților.  
 

Concluzii 

 Formarea şi dezvoltarea competențelor profesionale specifice disciplinelor 

chimice  prin stimularea creativității, jalonează structurizarea gândirii critice a 

studenților, dobândirea competenţelor de activitate efectivă, creativă, instrumente 

mintale – judecăţi, raţionamente inductive, deductive şi ipotetice, capacitatea de-a 

combina ipoteze, de a le verifica experimental, contribuind la formarea şi dezvoltarea 

unor calităţi comportamentale ca: consecvenţa, răbdarea, perseverenţa, perspicacitatea, 

imaginaţia, spiritul de observaţie, componente motivaţional - afective şi morale de 

personalitate. 

 Finalitatea primordială a tuturor eforturilor este formarea unor persoane elevate, 

apte de a comunica, percepe, cugeta, analiza şi sintetiza competenţele profesionale 

specifice pe care o oferă. 
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ROLUL PLATFORMELOR ONLINE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚEI 

DE CERCETARE LA ELEVI PRIN PROIECTE ECOLOGICE 

 

VARANIŢĂ Diana 

Liceul Teoretic „Universul”, Scoreni, r-nul Strășeni 
 
Rezumat: Fiind o disciplină care creează o punte de legătură între domeniul Științe ale Naturii și 

domeniul Științe Exacte, este foarte important de a utiliza la orele de chimie metode care dezvoltă 

atât competenţele ecologice, cât şi competenţe de cercetare şi integrare a concepțiilor elevilor. În acest 

context creativitatea profesorului rămâne a fi elementul principal care asigură calitatea procesului 

educațional. Un punct forte îl reprezintă competenţele digitale ale profesorului şi abilităţile acestuia 

de a transforma o oră monotonă în una atractivă pentru elevi. Lumea virtuală devine tot mai 

dominantă, în acest context este foarte importantă dezvoltarea personalității elevilor și pregătirea 

pentru o viață confortabilă în societatea informațională.  

Cuvinte cheie: Proiect, platformă educaţională online, competenţe de cercetare. 

 

Abstract: Being a school subject that forms a connecting bridge between The Field of Natural and 

Exact Sciences, is very important to use at Chemistry lessons methods that develop students’ 

ecologica skills as much as research and integration skills. In this context, teacher’s creativity stands 

for the main item/element that ensures the quality of the educational process. A strong point is the 

digital skills of the teacher and his abilities to turn a bored/ monotonous lesson into an attractive one 

for students. The virtual world becomes increasingly dominant, in this context it is very important to 

develop students’ personality and prepare them for a comfortable life in the informational society. 

Keywords: Project, online educational platform, research skills 

 

Introducere 

Ajunși în pragul modernizării societății actuale suntem puși în fața necesităților 

de reformare a modului de percepere și realizare a învățării. Educația în secolul XXI 

are parte de acei elevi care pun un accent deosebit pe cercetare și învățarea prin 

descoperire, acei elevi pentru care tehnologiile digitale sunt mai mult decât necesare. 

Rolul nostru ca profesor se modifică total: din transmițător de cunoștințe în îndrumător 

spre descoperire. Idealul educațional al școlii moderne urmărește formarea 

personalităților cu potențial creativ și inovator [2]. În mare parte dezvoltarea 

intelectuală a elevului se datorează stimulării capacităților cognitive prin formarea 

competențelor.  Fiecare cercetare este o învăţare, o trecere de la ceva necunoscut la 

ceva ce elevul tinde să descopere, astfel competențele de cercetare fiind indispensabile 

pe parcursul întregii vieți. 

Încadrarea proiectelor de cercetare în platforme educaționale și instrumente web 

2 reprezintă o parte componentă a educației STEAM, acolo unde se pune un accent 

deosebit pe relația interdisciplinară dintre conținuturi. Tehnologiile digitale nu trebuie 

să reprezinte o simplă adăugare, ele trebuie integrate în scopul educaţiei noii generaţii 

[3]. Transpunerea rezultatelor cercetării în realitatea virtuală nu face altceva decât să 

sporească motivația elevului de a-și demonstra competențele specifice disciplinei de 

studiu prin competențe digitale. Educaţia online reprezintă o modalitate de trecere de 

la învăţarea tradiţională la învăţarea interactivă. Instruirea asistată de calculator 

presupune o cercetare a elevului supravegheată şi îndrumată de profesor, care îl ajută 
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în realizarea operaţiilor tehnice, a celor de documentare, în identificarea legăturilor 

între informaţii, conducându-l către o nouă cunoaştere [1]. Utilizarea platformelor 

educaţionale online în cadrul orelor de chimie duce la sporirea interesului elevilor faţă 

de această disciplină, motivându-i pentru obţinerea progresului şcolar. 

 

Metode și materiale 

Proiecte de cercetare cu caracter ecologic aplicate în cadrul orelor de chimie și 

în afara lor, rezultatele lor fiind prezentate cu ajutorul platformelor educaționale. Elevii 

au studiat modul de lucrul cu platformele educaţionale online, prezentând rezultatele 

obţinute în urma realizării proiectelor sub formă de postere, prezentări sau cărţi 

digitale. 

 

Rezultate și discuții 

În contextul pandemiei COVID-19 am fost nevoiţi să trecem de la învăţarea 

tradiţională la învăţarea la distanţă. Fiind o perioadă mai dificilă atât pentru profesori, 

cât şi pentru elevi, am încercat să găsim metodele potrivite pentru predarea orelor, 

astfel ca acestea să poată fi însuşite cu uşurinţă de către elevi. Realizarea proiectelor 

de cercetare în cadrul orelor de chimie în perioada procesului educaţional la distanţă a 

fost posibilă datorită unor platforme educaţionale online. S-a pus un accent deosebit pe 

proiectele de cercetare cu caracter ecologic în cadrul orelor de chimie, astfel 

dezvoltându-se la elevi cultura ecologică, care reprezintă un obiectiv strategic al 

societăţii contemporane şi unul dintre obiectivele primordiale ale învăţământului 

actual. 

Una dintre aplicaţiile care poate fi utilizată cu succes pentru a reprezenta 

produsul unui proiect de cercetare este Bookcreator [4], care este un instrument 

uimitor de ușor de utilizat pentru a crea cărți digitale, cu opțiuni nelimitate. Cu 

îndrumare, chiar și elevii din clasele primare pot folosi această aplicație pentru a 

produce și publica propriile cărți simple sau benzi desenate cu imagini, clipuri video și 

audio. Pentru a elabora lucrări cu ajutorul acestei aplicaţii este suficient logarea cu un 

cont Gmail. În aplicaţie puteţi crea propria carte sau puteţi utiliza şabloanele existente 

deja. 

       
Fig. 1. Aplicaţia Bookcreator                  Proiect realizat de elevi [8] 

 

Issuu [7] - convertește PDF-urile şi PPT-urile în publicații digitale care pot fi 

partajate prin linkuri sau încorporate în site-uri web. Utilizatorii își pot edita 

publicațiile personalizând designul, folosind șabloane sau adăugând linkuri și 

multimedia pe paginile documentelor lor.  
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Fig. 2. Platforma Issuu                            Proiect realizat de elevi [11] 

 

Canva [6] este o platformă ce permite crearea elementelor grafice interactive. 

Cu ajutorul ei putem realiza adevărate opere de artă: 

● imagini pentru rețelele sociale; 

● postere și broșuri; 

● CV-uri; 

● prezentări; 

● felicitări și invitații; 

● buletine informative. 

           
Fig. 3. Instrumentul digital Canva aplicat de către elevi [10] 

 

Bookemon [5] - la fel ca şi Bookcreator este o aplicaţie în care utilizatorii pot 

crea cărţi digitale utilizând şabloane propuse sau cu design propriu. Această aplicaţie 

oferă posibilitatea de a insera documente, PDF sau chiar PPT-uri  pentru a le transforma 

în cărţi digitale. 

   
       Fig. 4. Aplicaţia Bookemon                 Proiect realizat de elevi [9] 

 

Avantajul platformelor precum Bookemon și Canva este faptul că elevii pot 

elabora proiecte de grup adăugând colaboratori. Elevii au fost foarte motivaţi de 

studierea chimiei prin aplicarea acestor platforme educaționale. Au realizat cu succes 

proiectele de cercetare cu caracter ecologic, produsele acestora fiind lansate în mediul 

online.  
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Ulterior fiind intervievaţi printr-un chestionar elevii supuși cercetării în  mare 

majoritate au răspuns că le place să lucreze cu instrumentele digitale la orele de chimie, 

fapt care îi motivează spre învățarea atât a chimiei, cât și a educației digitale și le 

stimulează dorința de a cerceta noi platforme cu ajutorul cărora ei pot să-și demonstreze 

competențele.  

 
Fig. 5. Aprecierea proiectelor ecologice  realizate cu ajutorul platformelor online 

 

De asemenea ei au afirmat că orele de chimie asistate de calculator şi platforme 

online i-ar motiva mai mult în studiul acestei discipline. Fiind întrebaţi “Ce metode de 

realizare a unui proiect ecologic v-ar motiva mai mult spre învăţare, reuşită, succes?” 

aceştia au răspuns în procent de 60,3% că ar dori să realizeze proiecte ecologice cu 

ajutorul platformelor online. 

 

 
Fig. 6. Metode de realizare a proiectelor ecologice, care i-ar motiva pe elevi spre 

învăţare 

 

Concluzii 

 Utilizarea platformelor educaţionale online la orele de chimie pentru a realiza 

proiecte cu caracter ecologic a dus la sporirea motivaţiei elevilor pentru a studia această 

disciplină. Elevii au descoperit chimia ca parte componentă a mediului înconjurător, 

fiind mult mai determinaţi să găsească soluţii de rezolvare a problemelor de mediu. Cu 

certitudine putem afirma că utilizarea tehnologiilor informaţionale noi la orele de 
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chimie este o necesitate a procesului educaţional, care contribuie la creșterea 

interesului pentru învățare. 
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Rezumat: Comunicarea este deosebit de importantă, atât ca formă de interacţiune umană, cât şi ca 

demers didactic. A comunica este numai aparent uşor. Pentru a nu fi grea şi plictisitoare ca demers 

didactic, ea trebuie organizată cu obiective clare şi realizată în forme de activitate variate şi atractive. 

Datorită rolului deosebit al comunicării în toate domeniile activităţii umane, acest obiectiv 

fundamental al educaţiei în şcoală trebuie tratat cu seriozitate şi atins cu măiestrie. În acest context 

am aplicat la orele de chimie forme de lucru activ-participative bazate pe  maxime/cugetări. 

Cuvinte cheie: competenţa de comunicare orală, abordare interdisciplinară, inteligenţă logico-

verbală, inteligenţă logico-matematică. 

 

Abstract: Communication is particularly important, both as a form of human interaction and as a 

didactic approach. Communicating is only seemingly easy. In order not to be difficult and boring as 

a didactic approach, it must be organized with clear objectives and carried out in various and attractive 

forms of activity. Due to the special role of communication in all areas of human activity, this 

fundamental goal of school education must be treated seriously and masterfully achieved. In this 

context, we applied to chemistry classes active-participatory forms of work based on maxims / 

thoughts. 

Keywords: oral communication competence, interdisciplinary approach, logical-verbal intelligence, 

logical-mathematical intelligence. 
 

Motto: ,,Cuvintele însămânțează cel mai fertil pământ arabil al lumii, creierul 

uman.”  (Nichita Stănescu) 
 

Introducere 
  Competenţa de comunicare este ,,cenuşăreasa” educaţiei. Fiecare cadru didactic, 

indiferent de specialitatea profesată, trebuie să ostenească continuu în ,,minele de aur 

ale graiului matern” [Gr.Vieru] pentru perfecţionarea limbajului educaţional. Consider 

folosirea maximelor şi cugetărilor la lecţiile de chimie eficiente şi originale, având 

concomitent rol instructiv şi educativ, dezvolt elevilor competenţa de comunicare, 

oferindu-le posibilităţi de a-şi afirma cunoştinţele, demnitatea şi umanitatea. 

 

Metode și materiale 

  Maximele şi cugetările (materiale) folosite la lecţiile de chimie sunt posibile 

prin aplicarea metodelor expozitive: expunerea, explicaţia didactică; metodelor axate 

pe dialog şi metode dialogice: braistorming-ul, problematizarea; metodelor bazate 

pe acţiune: algoritmizarea, exerciţiul, rezolvare de probleme. În tabelul ce urmează am 

indicat aspectele de bază privind explorarea multidimensională a maximelor şi 

cugetărilor la lecţiile de chimie. 
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Tabelul 1. Planul de acţiuni implementat 

 

   

Exemplul 1. Clasa a VII-a 

Subiectul: Recapitulare. Compoziţia substanţei şi legătura chimică    

Forma de activitate: individual 

Nivelul sarcinilor didactice: I-VI 

                       3 de ,,C” Nivelul 

sarcinilor 

didactice/ 

verbele de 

acţiune 

 

Responsabil 

 

Resurse 

      Când?  

La ce etapă 

a lecţiei şi 

la ce tip de 

lecţie să 

utilizez 

maxima/ 

cugetarea?  

 Câte?  

Câte 

maxime/cu

getări să 

utilizez în 

cadrul 

lecţiei? 

Cum? 

Cum să  

utilizez 

maxima / 

cugetarea? 

 

La orice 

etapă a 

lecţie şi la 

orice tip de 

lecţie. 

O maximă 

/o cugetare 

(enunţ, 

ghicitoare, 

poezie, 

proverb). 

1. Conţinutul 

maximei/ 

cugetării, 

poeziei, 

ghicitorii să 

fie axat pe 

sensul 

conţinutului 

tematic. 

2. Să formulez 

un obiectiv 

operaţional de 

orice tip în 

baza maximei 

/cugetării, 

poeziei, 

ghicitorii care 

să corespundă 

conţinutului 

tematic.  

3. Să stabilesc 

cel puţin două 

sarcini 

didacice în 

baza maximei 

/cugetării, 

poeziei, 

ghicitorii.  

 I. Cunoaştere- 

să identifice 

 II. Înţelegere- 

să demon- 

streze; să 

stabilească 

 III. Aplicare- 

să modeleze; 

să clasifice 

 IV. Analiză- să 

descopere; 

 să compare 

 V. Sinteză- să 

argumenteze 

să propună; 

 VI. Evaluare- 

să proiecteze, 

să decidă 

1.Profesorul 

2. Elevul 

(cu acordul 

profesorulu

i) 

Enunţ- 

maximă, 

cugetare: 

poezie; 

ghicitoa-

re; 

 proverb. 
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Tabelul 2 

Obiective Poezie Erotetica întrebărilor Răspunsurile 

elevilor 

Elevul este 

capabil să 

opereze cu 

noţiunile 

studiate la 

unitatea de 

învăţare 

,,Compoziţia 

substanţei şi 

legătura 

chimică” 

Apă lângă 

pâine,    

Pâine lângă 

sare,  

Dacă sunt pe 

masa      

Masa faţă 

are.  

    Iu. Filip 

 

1. Descoperiţi substanţele din 

poezie. 2. Scrieţi formula chimică 

a apei şi sării de bucătărie. 3. 

Citiţi simbolurile şi  indicii 

formulei chimice a apei şi sării de 

bucătărie.  

4. Calculaţi masa moleculară 

relativă a apei şi sării de 

bucătărie. 5. Argumentaţi că apa 

şi sarea de bucătărie sunt 

substanţe compuse. 6. Stabiliţi 

valenţa  elementelor în 

substanţele date. 7. Ce tip de 

legătură chimică există în 

molecula apei şi a sării de 

bucătărie. 8. Întocmiţi schema 

formării a) legăturilor covalente 

în molecula apei, b) legăturii 

ionice în molecula sării de 

bucătărie. 9. Modelaţi molecula 

apei şi cea a sării de bucătărie. 10. 

De ce dizolvarea sării de 

bucătărie în apă este un proces 

fizico-chimic? 11. Parafrazaţi 

versurile: apă= profesor; pâine= 

elevi; sare=manuale; masă=clasă 

10. Versuri 

parafrazate: 

 Profesor lângă 

elevi, 

 Elevi lângă 

manuale, 

 Dacă sunt în 

clasă 

 Clasa faţă are. 

 

 Exemplul 2. Clasa: VII-A  

Subiectul: Atomii. Elementele chimice, simbolurile şi denumirile lor 

Etapa lecţiei: Reflecţie  

Forma de activitate: frontal 

Nivelul sarcinilor didactice: I-V 

Tabelul 3 

Obiectivul 

operaţional 

Poezie 

 
Erotetica întrebărilor Răspunsuri oferite de 

elevi 

elevul este 

capabil să 

scrie 

simbolurile 

elementelor 

Multe ştie, 

multe spune,    

N-are voce, 

dar cuvântă 

Ea aprinde 

setea sfântă     

1. Ghici cu ce se-cheie 

versul? 

2. Descoperiţi simbolurile 

elementelor chimice cu care 

am putea scrie cuvântul carte. 

Numiţi-le. 

1. Carte 

2. C - carbon; 

Ar - argon; 

Te - telur.  

3. Elevii citesc de pe 

copertă numele 
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chimice 

 

De cuvânt  

şi-nţelepciune 

De cea sete de 

ai parte,  

Nu te poţi 

lipsi de ...                   

 

3. Cine sunt autorii 

manualului de chimie? 

Autorii manualului sunt 

preocupaţi de starea voastră, 

veţi afla cum doresc să vă 

simţiţi citind împreună 

simbolurile elementelor 

chimice cu numerele de 

ordine 83 şi 10. 

4. Reactualizarea schemei  

,,Atom – Moleculă – 

Substanţă – Corp” 

5. Parafrazarea enunţului 

,, Mama este începutul 

tuturor lucrurilor.’’  

                  Gr. Vieru 

autorilor manualului 

de chimie. 

Z=83 -  Bi -   bismut 

Z=10 -  Ne -  neon 

     Starea de ,,bine” 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Atomul este 

începutul tuturor 

corpurilor. 

  

Exemplul 3. Clasa: VIII-a 

Subiectul: Oxizii. Obţinerea oxizilor 

Etapa lecţiei: Reflecţie  

Forma de activitate: individual 

Nivelul sarcinilor didactice: I-VI  

Tabelul 4 

Obiectivul 

operaţional 

Cugetare. Poezie-problemă 

elevul este capabil să 

efectuieze calcule în 

baza ecuaţiei 

chimice 

Problemă. Calcularea masei varului nestins 

Poezia ,,Dintr-o tonă de calcar” 
Într-o zi pe la chindie, / M-am oprit la vărărie/  

Şi mă-ntreabă moş Macar: / -Dintr-o tonă de calcar/  

Cât var oare-oi căpăta? / 

 Eu i-am spus:/-Păi, vezi mata, / Dintr-o tonă de calcar/   

Mai puţin ieşi-va var. / 

Chiar acum să-ţi spun nu pot-/  Dă-mi răgaz până socot! /  

Socotiţi, elevi isteţi,/ 

Ştiu că vreţi şi că puteţi, / Să-i dăm cifra calculată,/  

Căci moşneagul stă şi-aşteaptă. 

 

 Exemplul 4. Clasa: VIII-a  

Subiectul: Tipuri de reacţii chimice   

Etapa lecţiei: Reflecţie  

Forma de activitate: în perechi  

Nivelul sarcinilor didactice: I-VI 
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Tabelul 5 

Obiectivul 

operaţional 

                   Cugetare     Erotetica întrebărilor 

elevul este 

capabil  

să scrie ecuaţiile 

reacţiilor de 

combinare şi de 

descompunere 

Consider natura un vast 

laborator chimic în care 

sunt formate tot felul de 

compoziţii şi de 

descompuneri.                                 

Antoine Laurent Lavoisier 

                                                    

1. De ce natura este considerată 

laborator chimic. 

2. Cum explicaţi ,,formate 

compoziţii şi descompuneri’’. 

3. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor dintre:  

a) oxid de sulf IV şi oxigen; b) oxid 

de sulf VI şi apă; c) descompunerea 

ozonului. 

  

Exemplul 5. Clasa: IX-a  

Subiectul: Aliajele  

Etapa lecţiei: Reflecţie  

Forma de activitate: fronal 

Nivelul sarcinilor didactice: I-V 

Tabelul 6 

Obiectivul 

operational 

Cugetare Erotetica    

întrebărilor 

Răspunsuri oferite de elevi 

elevul este 

capabil să 

descrie 

proprietăţile 

aliajului 

comparativ 

cu metalele 

pure care îl 

alcătuiesc. 

Am înălţat un 

monument mai 

durabil decât 

bronzul.  

  Horaţiu, celebru 

poet latin 

Notă: El nu şi-a 

lăudat fără 

modestie propria 

lucrare, el a 

conştientizat 

munca săvârşită cu 

mare succes.  

                                                                             

1. Descrieţi 

proprietăţile fizice ale 

bronzului comparativ 

cu  metalele pure care 

îl alcătuiesc. 

2. Care dintre poeţii 

români consideraţi că 

şi-au înălţat ,,un 

monument mai durabil 

decât bronzul”? 

Argumentaţi 

răspunsul. 

3. Din ce aliaj a fost 

turnată statuia 

domnitorului Stefan 

cel Mare din Chişinău? 

2.1. Mihai Eminescu. 

Numele acestui poet este 

rostit zilnic. Există licee, 

străzi, teatre, biblioteci, 

cenacluri care îi poartă 

numele în Republica 

Moldova, România şi unele 

localităţi din Ucraina. 

Marele poet a spus adevărul 

,,Al meu nume o să-l poarte 

secolii din gură-n gură!” 

2.2. Grigore Vieru, numele 

lui va fi rostit atâta timp cât 

va exista poporul român, cât 

vor exista mamele. 

3. Statuia este din bronz. 

 

Exemplul 6  

Clasa: IX-a  

Subiectul: Metalele  

Etapa lecţiei: Reflecţie  

Forma de activitate: frontal 

Nivelul sarcinilor didactice: I-V 
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Tabelul 7 

Obiectivul 

operational 

Cugetare Erotetica 

întrebărilor 

Răspunsuri ofelite de 

elevi 

 elevul este 

capabil să 

enumere 

domenii de 

utilizare a 

metalelor 

   Plumbul a 

schimbat lumea 

mai mult decât 

aurul şi mai mult 

a schimbat-o nu 

plumbul din 

gloanţe, ci acela 

din literele 

tipografice.                                                                          

1. Explicaţi sensul 

maximei. 

 2. Apreciaţi 

domeniile de utilizare 

ale plumbului în baza 

maximei. 

 3. De ce este 

comparat plumbul cu 

aurul în acest enunţ. 

 4. Propuneţi un 

îndemn pentru 

promovarea lecturării 

în rândurile elevilor. 

5. De care dintre 

îndemnurile propuse 

consideri că te vei 

ghida ca elev.   

5.1. Să citim, citind vom fi 

informaţi. (Dezinformaţi, 

dacă ştirea este falsă.) 

5.2. Colegi, citiţi ceea ce 

nu dăunează. 

5.3. Cititul este un pas spre 

reuşită, citiţi zilnic. 

5.4. Cine citeşte este mai 

bogat sufleteşte. 

5.5. Să citim, cine citeşte 

vorbeşte fără să împrumute 

cuvinte. 

5.6. Îndemnul 5.3.--- 14 

elevi din 19 elevi. 

 

 

Concluzii 

Implementarea strategiilor didactice interactive prin utilizarea 

maximelor/cugetărilor la lecţiile de chimie este o modalitate eficientă de formare a  

competenţei-cheie de comunicare orală. Prin utilizarea cugetărilor și a maximelor poate 

fi amplificată dezvoltarea inteligenţei logico-matematice prin intermediul tipului de 

inteligenţă logico-verbală. Utilizând maxime/ cugetări, poezii, ghicitori la orele de 

chimie putem asigura colaborarea fructuoasă, provocarea pentru învăţarea continuă şi 

abordarea umanistă a educaţiei deoarece ,,Limbajul uman îşi are seva în simfonia 

cuvintelor ce-i deschide omului panorama lumii.”  B. Skinner 
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APLICAREA METODEI DE IDENTIFICARE A AMIDONULUI ÎN 

APRECIEREA CALITĂȚII UNOR PRODUSE ALIMENTARE 
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Iuliana, CRĂCIUN Claudia Gabriela 
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Cuvinte cheie: amidon,  polizaharid, amiloză, amilopectină, amidon modificat. 

 

Introducere. Amidonul se regăsește în sfera de conținut a disciplinelor biologie 

și chimie. Dacă la biologie amidonul este privit ca finalitate a procesului de fotosinteză, 

fiind substanța de rezervă specifică celulei vegetale și sursă de hrană pentru 

organismele animale,  la disciplina chimie acest polizaharid este studiat din perspectiva 

posibilităților de utilizare în diferite industrii.  

Proiectul vizează integrarea și aprofundarea cunoștințelor despre amidon 

asimilate la disciplinele biologie și chimie în vederea realizării corelațiilor necesare 

înțelegerii importanței acestei substanțe și aplicarea metodelor specifice disciplinelor 

în realizarea practică a experimentului. 

În industria alimentară amidonul este utilizat ca agent de îngroșare pentru 

obținerea unor produse alimentare [1]. Un aditiv alimentar cu simbolul E1420 (amidon 

modificat acetilat), 1421, E1422 sau E1440 (amidon modificat hidroxipropilic), din 

grupul agenților de ingrosare este amidonul tratat fizic sau chimic (cu acizi, baze, 

tratamente termice extreme, etc.), solubil și în apa rece, folosit în industria alimentară 

pentru prepararea iaurturilor cremoase ori ca agent de ingrosare, datorită 

caracteristicilor tixotrope. 

E 1422 face parte din categoria "E-uri suspecte".  Printre pericolele care pandesc 

organismul în urma consumarii e-urilor "suspecte" se numara: alergiile, dereglarile 

hormonale, tulburarile hepatice, bolile intestinale și ale ficatului, tulburarile hepato-

biliare, tulburări ale tubului digestiv, tulburarile nervoase și creșterea nivelului de 

colesterol.  

În majoritatea țărilor din UE, amidonul modificat este interzis să se folosească ca 

agent al  produselor lactate simple (iaurturi), utilizandu-se doar pentru iaurturile 

cremoase și pentru unele sortimente de iaurturi cu fructe [2].  Amidonul modificat are 

o mai mare capacitate de a absorbi apa, de a substitui parţial grăsimile, de a forma 

emulsii, fiind utilizat în produse pe bază de lapte, carne, ouă, grăsimi, cereale, în 

produse de cofetărie, brutărie, patiserie, la conserve din fructe, legume, peşte, în sosuri, 

condimente, supe concentrate, creme, budinci, deserturi diverse, în băuturi aromate 

alcoolice şi nealcoolice etc. [4]. 

Produsele  autentice obținute din lapte precum smântâna, brânza, frișca, untul nu 

ar trebui  să conțină amidon.[5, art 9 , pct 3]. 

Activitatea investigativă urmărește aprecierea calității unor produse alimentare 

din perspectiva corelației dintre reacția specifică a amidonului cu iodul   și rezultatul 
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analizei probelor. Fiind o reacție de culoare, rapidă,  constituie o modalitate eficientă 

de a aprecia calitatea produselor obținute din lapte. 

Scopul proiectului de cercetare este acela de a stabili corelația dintre compoziția 

chimică a produselor alimentare pe bază de lapte și calitatea nutrițională. 

Obiectul de cercetare îl reprezintă aplicarea metodei de identificare a amidonului 

pentru stabilirea calității produsului lactat analizat 

Obiectivele cercetării:  

- Evidențierea amidonului în produse biologice prin metode specifice 

- Analiza chimică a produselor lactate prin aplicarea metodei de identificare a 

amidonului  

- Stabilirea corelației între compoziția chimică și valoarea calorică 

Materialul utilizat în cercetare: 

Probele  au fost prelevate din produse comercializate  atât  din centrele comerciale 

cât și din piețele agroalimentare( cu ocazia târgului săptămânal). Pe baza chestionării 

au fost colectate informații privind produsele și categoriile de produse care sunt 

consumate în mod curent de către elevii liceului: brânză, smântână, frișcă, iaurt, unt, 

lapte condensate, înghețată, budincă. Din cele 38 de produse  consumate frecvent a fost 

selectat  un eșantion de 24 de probe și supuse analizei în perioada 15 decembrie 2020- 

15 ianuarie 2021  

Metoda utilizată în cercetare are la bază reacția specifică a amidonului cu iodul. 

Principiul metodei: În prezența iodului, extractul probei de analizat sau secțiunea 

preparatului se colorează în albastru. 

Identificarea amidonului în proba ca atare- Se face o secțiune în proba pentru 

analiză sau se extrage o cantitate mică de produs, se așează pe o lama și se pun pe 

suprafața acesteia două sau trei picături soluție de iod în iodură de potasiu. 

        Interpretarea rezultatului: Amidonul nu este o substanță unitară, fiind format 

din amiloză și amilopectină. Amiloza este partea solubilă din amidon, care în reacție 

cu iodul dă o colorație albastră intensă, în timp ce amilopectina este insolubilă și dă cu 

iodul o colorație roșie-violetă [3]. 

Activitățile planificate și realizate în cadrul proiectului 

- Documentarea privind proprietățile fizice, chimice, obținerea și utilizările 

amidonului 

- Elaborarea modului de lucru – stabilirea surselor, intervalul de timp, numărul 

probelor  

- Prelevarea și analiza probelor 

- Interpretarea rezultatelor și formularea concluziilor 

Rezultatele obținute  
1. În urma chestionării a fost întocmită lista cuprinzând 38 de produse consumate 

în mod curent de către elevii liceului din categorii diverse: brânză-14, smântână-

9, frișcă-3, iaurt-4, unt-1, lapte condensate-1, înghețată-3, budincă-3 ( figura 1). 
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Fig. 1. Eșantionare 

 

2. Din cele 24 probe analizate 11, reprezentând 45,83%  au reacționat cu iodul și 

apărut colorația specifică reacției cu amidonul. 

 
Fig. 2.  Rezultate probe 

3. Din cele 11 probe prelevate din produsele comercializate în centrele comerciale 

din zona Buhuși , care au evidențiat existența amidonului , toate au precizată în 

lista cu ingrediente prezența amidonului modificat, însă nu este specificată 

informația că acesta este aditivul  E1422.  

4. Din cele 5 probe prelevate din piețele agroalimentare nici una nu a dat colorația 

albastră. 

5. Analiza informațiilor notate în eticheta fiecărui produs a evidențiat diferențe din 

punct de vedere caloric. Astfel, produsele care au în compoziție amidon 

modificat sunt  în special din categoria iaurtului cu fructe și a budincilor . 

Acestea au un nivel caloric mai mic față de categoria iaurt simplu bogat în 
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grăsimi. Deci, produsele ce conțin amidon modificat  sunt mai puțin sățioase si 

vor determina creșterea consumului . În plus, amidonul metabolizat în organism 

va genera formarea unei cantități de glucoză, care ajunsă în sânge poate 

determina creșterea glicemiei.  

 

Aspectul inovativ  
Studiul a fost realizat prin prelevarea probelor din produse comercializate în zona 

Buhuși – centre comerciale și piețe agroalimentare. 

 

Concluzii 

1. Amidonul  este cel mai important polizaharid de rezervă din regnul vegetal. 

Amidonul se formează în frunzele plantelor verzi prin procesul de fotosinteză și 

reprezintă o importantă sursă de glucide pentru toate animalele, având un rol 

însemnat în alimentația omului.  

2. Granula de amidon este alcătuită din două tipuri de polizaharide care se 

deosebesc prin proprietățile lor fizice și chimice: amiloza ( componenta liniară) 

și amilopectina ( componenta ramificată).  

3. Amidonul modificat este unul dintre cele mai folosite E-uri, având numărul 

E1422.Datorită proprietăților sale hidrocoloidale, amidonul este utilizat în 

industria alimentară și ca aditiv de legare, îngroșare și stabilizare sub formă de 

amidon modificat, un adaos artificial, străin esenței alimentului. 

4. Potrivit Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 975 din 1998, produsele 

lactate acide (lapte bătut, iaurt, chefir, smântână) nu trebuie sa conțină substante 

străine de natura laptelui. 

5. Consumul în exces a produselor ce conțin amidon modificat crează condițiile 

apariției obezității la copii, a diabetului infantil și chiar dezvoltarea bacilului 

Cereus care provoaca toxiinfectii alimentare ( Paula Constantinescu, cercetător 

la Institutul de Sanatate Publica). 
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CZU: 629.3: 

AUTOMOBILUL SECOLULUI XXI: EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI 

PERSPECTIVE 

 

APARECI Aurica 

Profesor coordonator: ȘOIMU Valeriu 

IP Colegiul “Iulia Hasdeu” din Cahul 

 

Introducere, actualitatea proiectului de cercetare / proiectului STE(A)M 

Automobilul constituie o unitate mecanică de transport rutier destinat pentru a 

transporta bunuri materiale, pasageri și pentru executarea unor lucrări speciale. Secolul 

XXI este considerat secolul tehnologiei și al dezvoltării accelerate. Fizica este știința 

care permite studierea proprietăților și structurii materiei dar și cea care dă avânt 

progresului industrial-tehnic în domeniul mecanicii și ingineriei, respectiv industriei 

constructoare de mașini. 

Istoria automobilului începe în anul 1769, odată cu crearea automobilului cu 

motor cu abur şi care putea transporta persoane la bord. În 1806, apar vehiculele dotate 

cu motoare cu ardere internă care funcţionau cu combustibil lichid. În jurul anului 

1900, apar şi vehiculele cu motor electric. Observăm că automobilul electric nu este o 

inovație recentă, ci a apărut în aceeași perioadă cu automobilele cu motoare cu ardere 

internă. În perioada 1890 şi 1900 acestea au avut parte de o popularitate semnificativă, 

deoarece nu erau la fel de zgomotoase și poluante ca vehiculele cu motoare cu 

combustie internă. În schimb, dezavantajul automobilelor electrice era autonomia 

redusă a bateriei. În acea perioadă, ca și în prezent, nu oricine își permitea să aibă un 

automobil electric, acestea fiind cumpărate de oamenii din paturile sociale mai 

înstărite. 

Temă de cercetare aleasă se încadrează în actualele probleme ce privesc 

reducerea emisiilor de CO2 din sectorul industriei constructoare de mașini și reducerea 

poluării din cadrul mediului urban și rural, transportul fiind singurul sector în care 

emisiile de gaze cu efect de seră sunt încă mai ridicate decât în 1990. Dacă la începutul 

secolului XX existau câteva sute de mii, la începutul perioadei postbelice existau pe 

plan mondial peste 500.000 de automobile, ca în 2007 producţia mondială anuală să 

depăşească 70 de milioane de unităţi. Cererea în număr mare a vehiculelor auto dar și 

progresele tehnologice, preocupările legate de schimbările climatice și reducerea 

efectului de seră au stimulat treptat readucerea la viață a vehiculelor electrice. Industria 

constructoare de mașini pășește accelerat în paralel cu fenomenul industrializării, 

scopul principal fiind trecerea de la motorul cu combustie internă la motorul electric. 

Companiile constructoare de mașini investesc sume foarte mari de bani pentru a se 

adapta noilor condiții din piață. Cu toate că înlocuirea  automobilelor cu motoare cu 

ardere internă cu automobilele cu motoare electrice este o necesitate, ne confruntăm cu 

faptul că umanitatea nu este gata pentru această schimbare masivă. Care sunt totuși 

avantajele automobilelor cu motoare electrice, și ce le face pe acestea să fie o 

perspectivă sigură a viitorului pentru această industrie ? 
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Fig. 2. Primul automobil cu motor 

electric (anul 1900) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Scopul:  

- Analiza evoluției automobilelor și conștientizarea populației cu privire la 

eficiența automobilelor electrice în detrimentul automobilelor propulsate de 

motoare cu ardere internă. 

-  

Obiectul de cercetare:  

- Industria constructoare de mașini. 

- Automobilele cu motor cu ardere internă și automobilele electrice. 

-  

Obiectivele cercetării: 

-  Să comparăm funcționalitățile automobilelor cu ardere internă cu cele ale 

automobilelor  cu motor electric. 

-  Să identificăm care tip de autoturisme este mai econom și mai rentabil pentru 

secolului XXI, atât pentru umanitate cât și pentru mediu înconjurător. 

- Să analizăm posibilitatea înlocuirii tuturor automobilelor cu ardere internă cu 

cele electrice 

Materialul utilizat în cercetare:  surse mass-media, statistici efectuate de 

specialişti, reportaj; 

 

Metoda/metodele utilizată/utilizate în cercetare și elaborarea produsului:  

- Culegerea surselor informaționale; 

- Cercetare observațională a surselor; 

- Analiză compararativă prin diagramele Veen/Swan; 

 

Activitățile planificate și realizate în cadrul proiectului 

În cadrul proiectului ce cuprinde analiză evoluției și dezvoltării rapide a 

industriei constructoare de mașini dar și studiul asupra mașinilor cu motoare cu ardere 

internă și cele electrice, în prim plan are loc selectarea surselor și a literaturii de 

specialitate, informarea care ne aduce la cunoștință despre utilitatea autoturismelor în 

viață cotidiană, eficientă autoturismelor din secolul XXI, despre dezvoltarea rapidă a 

tuturor caracteristicilor și functionalitatilor unui automobil și desigur concurență în 

rândul marilor companii producătoare. Am studiat structura automobilelor și 

principalele componente care ne leagă cu problemele cercetate, cele care sporesc 

Fig. 1.  Primul automobil cu motor cu 

combustie internă (anul 1806) 
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eficacitatea, cauza principala a emisiilor de gaze etc. Cercetarea conține o analiză 

comparativă a automobilelor cu ardere internă și a celor electrice, în funcție de ultimele 

adaptări în tehnologie, după următoarele criterii: consumul per 100 km, costuri totale 

de consum și întreținere pentru un an, emisii de gaze în domeniul problemei încălzirii 

globale și efectului de seră accentuat, a nivelului înalt de poluare, siguranță și confortul 

pe care îl oferă automobilele, cererea pe piață la momentul actual. În urmă analizei și 

calculelor efectuate, am proiectat o serie de avantaje ale autombilelor cu o rată de 

eficientă  mai mare și o estimare a producției de automobile în viitorul apropiat.  

 

▪ Rezultatele obținute (table, grafice, imagini) 

 
Fig. 3. Interiorul mașinilor cu motoare cu combustie internă 

 

 

Fig. 4. . Interiorul mașinilor cu motoare electrice 

 

Automobile cu motoare cu ardere 

internă 

Criteriul Automobile electrice 

- In functie de puterea 

dezvoltata de motor, 

automobilele consuma in 

medie 5- 7l 

carburant/100km 

 

   

 

 

 

 

 

Consum                            

(100 km) 

- Iarna poți parcurge 

minimum 3-4 km cu 1 

kWh, spre deosebire de 

celelalte anotimpuri când 

poți parcurge 5-7 km cu 1 

kWh 

- 25-30 kWh/100 este un 

consum urban normal, pe 
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timp de iarnă, la orice 

mașină electrică de pe piață 

cu o putere de 100-200 CP. 

- La un pret standart de 18 

lei litrul de carburant, un 

automobil consumă la 100 

km cobustibil de 126 lei 

-  La un pret standart de 1,68 

lei/kWh un automobil 

electric consumă la 100 km 

energie de 50,4 lei 

- 10 000 € - 35 000 € 
 

Preț 

inițial 

 

Costuri 

- 30 000 € - 65 000 € 

- Automobilele 

convenționale necesită 

costuri de mentenanță: 

buji, uleiuri, filtre, 

acumulator, revizii la 

cutia automată (20 000 €) 

- Vehiculul nu necesită 

costuri suplimentare celor 

de consum cu excepția 

bateriei care trebuie 

schimbată odată în 8 ani (10 

000 €). 

- Transportul este sursa a 

aproape 30% din totalul 

de emisii de CO2 din UE. 

Dintre acestea, 72% 

provin din transportul 

rutier.  

- În RM (2016) 

aproximativ  3,79 tone 

echivalent CO2 pe cap de 

locuitor. 

 

 

Emisii de 

CO2 

- Tehnologia oferă avantajul 

emisiilor de carbon 0. 

- Rezervor în medie de 

aproximativ     30 - 80 l ( 

autonomie de 800 km ) 

- Dispun de limitator de 

viteză, sisteme de sigurnță 

moderne etc. 

- Mult din spațiul interior 

este alocat motorului, 

expunerea la mirosul de 

gaze nocive. 

 

 

 

 

Confort 

și 

Siguranță 

- Asigură un timp de 

accelerare 0-100 km de doar 

3,8 secunde și oferă o viteză 

maximă de 250 km/h. 

- 100 kWh a bateriilor oferă o 

autonomie de 628 de 

kilometri. 

- Cu baterii de 30-40 kWh, un 

timp normal de încărcare la 

50 kW DC este circa o oră.  

- Salonul este mai spațios. 

Vehiculele electrice sunt 

mai silențioase.  
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Concluzii 

În anul 2007 în lume existau aproape 800 de milioane de mașini în circulație, 

studiile arată că în anul 2050 vor există aproximativ 4 miliarde de automobile la nivel 

mondial. Este foarte important să alegem și să gestionăm corect tehnologia pe care 

marile companii ne-o pun la dispoziție. 

Înlocuirea automobilelor propulsate de motoare cu ardere internă cu 

automobilele electrice este de fapt o necessitate pentru secolul în care trăim, 

deoarece vehiculele electrice sunt mai eficiente din punct de vedere energetic decât 

vehiculele convenționale cu motor cu ardere internă. Acestea necesită costuri de 

consum de aproximatic 2,5 ori mai mici și dat fiind faptului că consumă o energie 

electrică alternativă, aceasta poate fi  înlocuită cu energia solară sau eoliană, fără a 

consumă resursele naturale epuizabile de combustibil. Datorită emisiilor zero, 

vehiculele electrice sunt potrivite în raport cu problemele legate de poluarea aerului și 

fenomenului încălzirii globale, în special în zonele urbane, unde oamenii sunt expuși 

direct la gazele nocive emanate în urmă arderii combustibilului.  
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- Pe întreg parcursul anului 

2019 în Moldova au fost 

vândute 6,843 automobile 

noi, în creştere cu 8.7% 

faţă de anul 2018.  

- în 2018 vânzările 

crescuseră cu 12.7% faţă 

de anul 2017.  

- Comparativ cu 2015 

(3537), în 4 ani vânzările 

aproape s-au dublat. 

 

 

 

Cererea 

pe piață 

Vehiculele electrice au câștigat tot 

mai multă popularitate în ultimii 

ani datorită capacității lor de a 

oferi multiple avantaje. 

- In anul 2010, la nivel global 

erau doar 17.000 de 

automobile electrice, în anul 

2020 - aproximativ 7,2 

milioane de automobile 

electrice. 

- În Europa, vânzările de 

automobile electrice în 2019 

au crescut cu 50% față de 

2018. 

https://sites.google.com/site/530r53barbu/istoria-automobilului
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https://piataauto.md/Stiri/2020/01/Vanzarile-de-automobile-noi-in-Moldova-in-2019-cine-si-cat-a-vandut/
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CZU: 371.314.6:661.18 

SĂPUNURILE ÎNTRE CHIMIE ȘI CREATIVITATE 

 

ARNAUT Gabriela, DEDOV Irina 

Profesor coordonator: CAZACIOC Nadejda 

LT Ștefan cel Mare și Sfânt s. Taraclia rn. Căușeni 

 

Cuvinte-cheie: Săpun, parametri fizico-chimici, calitate. 

 

Introducere. Fiecare din noi folosește săpunul, nu contează lichid sau solid în 

scopuri igienice sau cu rol de detergent. Un studiu al cercetătorilor americani spune că 

pe an un om folosește aproximativ 2 kg săpun, în condiții normale, pe timp de pandemie 

acest indice crește și până la  1 kg pentru 2 luni. Anul 2020 este un an care a marcat 

profund istoria omenirii, pandemia a pus în fața umanității cerințe și norme speciale. 

Spălarea mâinilor cu săpun este una din necesitățile umane fiziologice propuse de către 

Organizația Mondială a Sănătății pentru reducerea riscului de transmitere și 

îmbolnăvire cu virusul Covid-19. În acest context ne-am propus a studia proprietățile 

chimice a acelor inamici care distrug virusul și a produce propriile săpunurii a studia 

calitatea lor. Cercetarea noastră a pornit prin documentarea și colectarea informației 

despre săpunuri și modul de producere a lor. Analiza comparativă a săpunurilor din 

comerț și a celor produse Hande Made, calitatea lor, opinia consumatorilor. Având în 

același timp ideia dezvoltării unei afaceri cu săpunuri „Hande Made”. Antreprenoriatul, 

Organizația Mondială a Sănătății și Chimia au pus bazele unui proiect de cercetare cu 

rezultate îmbucurătoare și așteptări majore.  

Scopul cercetării: Producerea săpunurilor ,,Hand Made” și analiza comparativă 

a parametrilor fizico-chimici a săpunurilor din comerț și săpunurilor produse în condiții 

casnice. 

Obiectul cercetării: Săpunul. 

Obiectivele cercetării: 

● Analiza opiniilor despre săpunurile din comerț, calitatea lor și necesitățile 

consumatorilor. 

● Producerea săpunului în condiții casnice. 

● Analiza parametrilor fizico-chimici a săpunurilor din comerț și produse în 

condiții casnice. 

● Analiza comparativă a raportului de calitate a săpunurilor din comerț și cele 

Hande Made produse în condiții casnice. 

Materiale și metode: Obținerea săpunurilor este un proces de saponificarea 

grăsimilor și a uleiurilor. Această metodă implică încălzirea grăsimilor, uleiurilor și 

adăugarea unui alcan lichid pentru a produce sapunul în cazul nostru soda caustică 

(NaOH). Se adaugă apă și glicerină pentru a menține pielea catifelată și fină. Principala 

reacție chimică a gliceridelor este hidroliza bazică care reprezintă o proprietate 

importantă a esterilor. Amestecul de săruri de sodiu al acizilor grași, obtinut prin 

hidroliza bazică a grăsimilor reprezinta sapunul. De aceea hidroliza bazică a grăsimilor 

se mai numește și saponificare. Am pornit procesul de lucru la producerea săpunurilor 
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prin dizolvarea sodei caustice într-un pahar cu apă. În alt vas am topit grăsimile. Le-

am adăugat peste vasul unde era dizolvată soda caustică. Am mixat bine conținutul 

pînă a căpătat o consistență cremoasă apoi l-am turnat în formele pregătite din timp.  

 
Fig. 1. Modul de preparare a săpunului în condiții casnice. 

 

Rezultate și discuții: Inițial am pornit cercetarea noastră de la un chestionar 

lansat în mediul online: „Ce săpunuri folosim noi și cât sunt ele de utile în dezinfectarea 

mâinilor și reducerea riscului de îmbolnăvire cu virusul Covid19? La ce atrag atenția 

consumatorii și ce înseamnă pentru ei Calitate?” Am reușit să cuprindem în acest 

chestionar 278 persoane ce cuprind toate categoriile de vârstă a populației RM atât 

femei cât și bărbați care consideră că este benefică utilizarea săpunului pentru igienă și 

sănătatea lor. Din aceste 278 persoane 58 adică 21% au răspuns că au încercat să 

producă săpun în condiții casnice, acești respondenți fiind majoritatea cu vârsta de 

peste 55 ani. În același context de idei 216 persoane au confirmat că ar fi cointeresate 

să utilizeze săpun „Hande Made”. La întrebarea: „Ce vă atrage atenția la un săpun în 

primul rând? ” 62,6 % din consumatori răspund: „Calitatea”. Încercând să percepem ce 

înseamnă calitate pentru consumatori le-am propus o întrebare cu posibilitatea de 

răspuns scurt: „Ce înseamnă Calitate pentru dvs”:  Nivelul de curățare, spuma produsă 

de săpun, capacitatea de spălare, senzația de curat, cât ține spuma săpunului, mirosul 

lăsat pe corp – haine. În încercarea de a depista săpunurile mai des utilizate de 

consumatori am plasat o întrebare în chestionar: Ce săpunuri utilizați? la fel cu răspuns 

liber. Am stabilit o gamă foarte largă de săpunuri folosite de către cetățenii noștri. 

Predominante fiind: Camay, Dove, Duru, Palmolive, Teo, Rubis care și le vom cerceta. 

 
Fig. 2. La ce atrag atenția cumpărătorii la alegerea săpunurilor; Brand-uri de 

săpun utilizate mai des 
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Pornim experimentul de la cercetarea parametrilor fizici: lungime, înălțime, 

lățime preluați cu ajutorul riglei, masa cu ajutorul balanței electronice.  

 
Fig. 3. Parametrii fizici ai săpunurilor 

 

La calcularea volumului am utilizat formula: V=a *b *c (cm3). Pentru calcularea 

densității săpunului am utilizat formula: Ρ =m/V; g/cm3. Datele în Tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Parametri fizici ai săpunurilor 

Săpunul Parametrii fizici: lungimea 

Înălțimea, lățimea 

Masa Volumul Densitatea 

săpunului 

Camay Lungimea 7,5 cm; înălțimea 

2,5 cm; lățimea 5 cm 

85 g 93,75 cm3 0,906 

g/cm3 

Dove Lungimea 8 cm; înălțimea  

2 cm; lățimea  5,5 cm 

100 g 88 cm3 1,13 g/cm3 

Duru Raza: 4,5 cm; înălțime: 3 

cm 

110 g 190,85 

cm3 

0,57 g/cm3 

Palmolive Lungimea 8,5 cm; înălțimea 

2 cm; lățimea 5 cm 

85 g 85 cm3 1 g/cm3 

Teo Lungime 8 cm; înălțime: 2 

cm; lățime: 4,5 cm 

70 g 72 cm3 0,97 g/cm3 

Rubis Lungime 8 cm; înălțime: 3 

cm; lățime: 5 cm 

100 g 127,5cm3 1,27 g/cm3 

Săpun de casa 

din ulei vegetal 

Lungime 17 cm; înălțime: 3 

cm; lățime: 11 cm 

400 g 561 cm3 1,4 g/cm3 

Săpun I de casa 

din grăsimi 

animale 

Lungime 4,5 cm; înălțime: 

3,6 cm; lățime: 3,7 cm 

50 g 58,89 cm3 0,855 

g/cm3 

Săpun  II de 

casa din grăsimi 

vegetale și 

animale 

Raza: 6,75 cm; înălțimea 2 

cm; diametrul: 13,5 

245 g 286,28 

cm3 

0,855 

g/cm3 

 

Următorul indice analizat a fost pH-ul săpunurilor ce l-am experimentat cu 

ajutorul unei benzi de hârtie indicatoare  ce a fost scufundată într-o soluție cu săpun și 

culoarea benzii a fost comparată cu scara de referință. Inițial la 3 zile de la producerea 

săpunului de casă pH-ul era 10 în toate 3 cazuri, după care în timp peste 3 săptămâni 

la săpunul II de casă preparat din grăsimi vegetale și animale și săpunul I din grăsimi 

animale pH era deja 9. La săpunul din grăsimi vegetale pH-ul peste 3 săptămâni era 8.  
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Fig. 4. pH-ul săpunurilor cercetate 

 

Un alt indice studiat a fost capacitatea de formare a spumei care ne-a demonstrat 

în același timp și calitatea spălării, cu cât nivelul spumei a fost mai mare cu atât mai 

bine s-au curățat petele. La determinarea capacității de formarea a spumei am utilizat 

un cilindru cu volumul de 250 ml cu 99 ml apă călduță (20 C0 ), în care se dizolvă 1g 

de săpun. Cilindrul se astupă cu un dop și se scutură timp de 1 min. Cu ajutorul riglei 

se măsoară înălțimea stratului de  spumă (cm). Aici o să menționăm vorbim calitatea 

superioară de curățire a săpunurilor preparate în condiții casnice. Ceea ce ne confirmă 

odată în plus că săpunurile Hande Made ar avea o rata de vânzări sporită, căci 

majoritatea cumpărătorilor au menționat că au nevoie de calitatea de curățare. 

 
Fig. 5. Capacitatea de formarea a spumei în cm 

 

Următorul parametru studiat a fost viteza de dizolvare a săpunului ce se exprimă 

în mg/min. Se apreciază prin durata de timp în care 1g de săpun sub formă de un 

cilindru mic, cu un diametru de 1mm , înfipt într-un ac, introdus într-un balon cu 500 

ml apă călduță v-a fi capabil să se dizolve complet. Viteza de dizolvare (mg/min) se 

calculează după formula: V=1000/T; unde: T- durata de timp în care s-a dizolvat 

săpunul.  

 
Fig. 6. Viteza de dizolvare a săpunului în mg/min 

 

Viteza de dizolvare a săpunului depinde de procentul de acizi grași care se conține 

în săpun. Săpunul „Palmolive” se dizolvă mai repede. Pentru el, rata de dizolvare a fost 

de 125 mg/min. Săpunul Duru are o rată de dizolvare de numai 0,694 mg/min. Pe 
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deoparte, săpunul „Duru” este mai economic, dar pe de altă parte, conține acizi grași 

mai puțin valoroși. Dacă vorbim de săpunurile de casă indicile de dizolvare este 28 

mg/min la săpunul II de casă preparat din grăsimi vegetale și animale și 33,3 mg/min 

la săpunul din grăsimi vegetale și 2,38 mg/min la săpunul de probă I preparat doar din 

grăsimi animale. Înlocuirea grăsimilor animale cu grăsimi vegetale mărește viteza de 

dizolvare a săpunului. 

Revenind la scopul proiectului nostru de cercetare ne-am demonstrat odată în plus 

că producerea săpunului în condiții casnice nu este o misiune imposibilă, ci o realizare. 

Care unui tânăr antreprenor îi poate aduce și venit în cazul în care ținem cont că 78% 

din cei chestionați spun că ar cumpără săpun fabricat în condiții casnice din produse 

naturale. Aici o să adăugăm avantajul de crearea a săpunurilor cu diferite forme, 

săpunurilor decorative, cu diferite culori obținute la adăugarea coloranților fie naturale, 

fie artificiali, și cu diferite arome la adăugarea uleiurilor cu esențe parfumate. 

 

 
Fig. 7. Săpunuri Hande Made decorative 

 

Concluzii  

În urma studiului efectuat am realizat că săpunurile sunt un bun aliat în lupta cu 

virusul Covid 19 care are membrană proteică ce se distruge în mediul alcalin, atât 

săpunurile produse acasă cît și cele din comerț și-au demonstrat eficacitatea și s-au 

descurcat de minune la curățarea petelor de orice intensitate. Calitatea săpunurilor 

produse în condiții casnice este echivalentă cu calitatea săpunurilor din comerț. Dar 

trebuie să specificăm că săpunurile realizate manual ne oferă oportunitatea de a adăuga 

acele arome și culori pe care noi le preferăm, în așa mod ca procesul de spălare a 

mâinilor să ne aducă și o plăcere nu doar un beneficiu. În același timp săpunurile Hande 

Made au avantajul de a fi produse din substanțe naturale. Acest săpun realizat  manual 

nu este doar util ci și plăcut, un săpun Hande Made este un cadou minunat. Realizând 

acest proiect am învățat că prepararea săpunului este un adevărat proces creativ, în 

urma căruia poți obține diferite opere de artă, trebuie doar să dai dovadă de imaginație.  
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CERCETAREA MEDIULUI –PH- AL ȘAMPOANELOR 

 

ARNAUT Gabriela, DEDOV Irina, PÎRVU Andreia, VERSTIAC Doina 

Profesor coordonator: CAZACIOC Nadejda 

LT Ștefan cel Mare și Sfânt s. Taraclia raionul Căușeni 

 

Rezumat: Articolul cuprinde cercetarea mediul pH al șampoanelor și analiza literaturii 

de specialitate privind calitatea șampoanelor. Beneficiile cunoașterii mediului pH al 

șamponului pe care îl utilizezi.  

Cuvinte cheie: pH, șampon, proiect de cercetare 

 

Abstract: The article includes research on the pH environment of shampoos and 

analysis of the literature on the quality of shampoos. The benefits of knowing the pH 

environment of the shampoo you use. 

Keywords: pH, shampoo, research project. 

 

Introducere: Șamponul este principalul  factor de îngrijire a părului, asociem cu 

el frumusețea și sănătatea lui. Fiind un amestec din mai multe substanțe conține în mare 

parte apă și deja surfactanți, conservanți, arome, săruri anorganice. Analiza chimică a 

șamponurilor de ultimă generație ne spune că uleiurile naturale, vitaminele și o 

mulțime de alte ingrediente ce oferă beneficii  părului și scalpului deasemenea sunt 

nelipsite din componența saponurilor.  

Nu ne putem imagina îngrijirea igienică a părului fără utilizarea șamponului. Însă cu 

toate astea ar trebui să conștientizăm că alegerea corectă a șamponului este mai mult 

decât o necesitate. Chiar dacă șamponul are o prioritate asupra  altor mijloace de spălare 

a părului, puțini sunt cei care cunosc efectele șamponului asupra părului și scalpului. 

Șamponurile conțin lauril sulfat de sodiu sau lauril etoxisulfat similar ca agent 

tensioactiv, acești doi componenți fiind principalii responsabili de efectul de spălare și 

spumare al șamponului. Dacă nu se respectă norma acestor componenți în șampon 

atunci părul devine fragil și indisciplinat, scalpul devine uscat.  

Unele componente din șampoane sunt catalogate drept „Periculoase”. Aceasta 

înseamnă că în urma utilizării ne putem aștepta la iritații ale pielea și ochilor, sau 

diferite alergii la nivel de strat exterior al pielii. Companiile cosmetice la nivel mondial 

își propun ca scop excluderea componentele dăunătoare din compoziția șampoanelor, 

pentru a oferi clienților acele produse finale care sunt sigure și sănătoase. Dealfel, în 

alegerea unui un șampon, ar trebui să cântăriți mult și să analizați eticheta pentru a 

studia componentele șamponului ca să vă asigurați de calitatea produsului 

procurat. pH-ul este unul din indicii ce exprimă calitatea șampoanelor. El se cuantifică 

între mărimile 0-14 și este de 3 tipuri: acid, bazic și neutru. Cum ne dăm seamă care 

este mediul șamponului ce îl utilizăm, pentrucă adesea pe etichetă nu este indicat pH-

ul?  

Șampoanele cu medii neutre ce au pH cuprins între indicii 6 și 8 mai sunt numite 

și șampoanele fărăr lacrimi, ele nu irită ochii, sunt potrivite și pentru bebeluși. 
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Șampoanele cu medii acide potrivite pentru părul uscat, previn și elimină mătreța, 

după utilizarea lor părul este ușor de pieptănat. 

Șampoanele cu medii alcaline ce au pH mai mare decât 7, spală cu ușurință chiar 

și elimină tot tipul de murdărie, se utilizează de obicei pentru părul gras, deși odată la 

2-3 săptămâni e ok și pentru părul ușor uscat. 

Scopul cercetării: Investigarea pH-ului șampoanelor diferitor mărci din comerț, 

analiza proprietăților benefice și dăunătoare ale șampoanelor. 

Obiectul cercetării: Șampoanele  

Obiectivele cercetării: 

 Analiza proprietăților benefice și dăunătoare a sampoanelor 

 Cercetarea socilogică a opiniei publice despre șampoanele din comerț 

 Investigarea pH-ului șampoanelor  

 Determinarea proprietăților organoleptice ale șampoanelor în baza 

studiului sociologic 

 Formularea concluziilor 

Materiale și metode:  

 Analiza și documentarea științifică la tema: Șampoanele- calitate, 

componente, beneficii, contraindicații 

 Șampon, hârtie indicator pentru determinarea pH-ului. 

 Chestionar google forms pentru sondajul sociologic 

Rezultate și discuții: 

Am pornit această cercetare cu scop de a analiza șampoanele și beneficiile lor pentru 

păr și scalp, sau din contraindicațiile în cazul în care acestea există. Cercetarea a 

debutat cu un chestionar propus nediului online. În acest mod am cuprins în cercetarea 

sociologică 158 persoane femei și bărbați cu vârste cuprinse între 15 și 65 ani.  

Cu scopul de a stabili mărcile de șampon utilizate de către respondenți am prpous prima 

întrebare (Figura 1) a chestionarului:”Ce șampon utilizați?”   

 
Fig. 1.  Marca șamponurilor utilizate de respondenți 

 

Odată ce am determinat care șampoane le utilizează consumatorii am fost curioși 

să cunoaștem dacă oamenii știu care sunt componentele chimice a șamponului pe care 

îl  folosesc și importanța, beneficile lor, contraindicațiile (vezi Figura 2). Și am depistat 

că mojoritatea oamenilor interviievați cunosc puțină informație despre șamponul care 
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îl utilizează, și doar un număr mic de respondeți știu despre beneficile șamponului și 

componentele lui. 

 

 
Fig. 2. Nivelul de cunoaștere a compoziției șamponului și proprietăților sale 

 

 ”La ce atrageți atenția atunci când alegeți un șampon?” a fost una din întrebările 

noastre din chestionar. Consumatorii afirmă că în primul rând aleg după calitate 34%, 

după brand 14%, din recomandări 16% și doar 3% sunt cei care aleg după preț (vezi 

Figura 3). 

 
Fig. 3. Atenția consumatorilor în alegerea șamponului 

 

Pe baza faptului că cumpărătorii se concentrează adesea pe mirosul produsului 

atunci când cumpără șampon, și desigur au utilizat mai multe șampoane, am adăugat 

în chestionar și o întrebare ce ține de stabilirea mirosului pentru determinarea 

proprietăților organoleptice a șampoanelor. Pe o scară de 1 la 10 consumatorii au 

apreciat mirosul în felul următor: cu un miros foarte plăcut șampoanele: Pantene Pro-

V, Head&Shoulders, Faberlic, Elseve (vezi Figura 4.) 
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Fig. 4. Proprietățile organoleptice a șampoanelor 

 

Am citit în internet că pH-ul șamponului răspunde în mare parte de calitatea lui, 

și pentrucă pe nici un ambalaj cercetat nu am găsit indicat pH-ul ne-am propus să îl 

cercetăm. Cu scop de a stabili mediul pH al șampoanelor am folosit hârtia de indicator,  

am test 9 șampoane din comerț toate sau dovedit a avea pH cuprins între indicile 2 și 3 

(vezi figura 5) .  

 
Fig. 5. pH-ul șampoanelor 

 

Concluzii 

 Pe lângă faptul că șamponalele fac parte din viața noastră, ele sau învățat să ne 

fie prieteni, și la fel ca și în alegerea unui priten, alegerea șamponului necesită o atenție 

deosebită. Dacă vrei că părul tău să îți spună mulțumesc pentru îngrijire atrage atenția 

la produsele pe care le utilizezi!  
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CREMA DE MÂINI PRODUSĂ ÎN CONDIȚII CASNICE 
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LT Ștefan cel Mare și Sfânt s. Taraclia rn. Căușeni 

 

Rezumat: Articolul curpinde cercetarea sociologică a opiniei utilizatorilor cremei 

de mâini, cercetarea științifică a proprietăților, beneficiilor cremurilor de mâini. 

Producerea cremei de mâini în condiții casnice din produse ecologice. 

Cuvinte cheie: cremă de mâini, produse ecologice, proiect de cercetare 

 

Abstract: The article covers the sociological research of the opinion of hand 

cream users, the scientific research of the properties, the benefits of hand creams. 

Production of hand cream at home from organic products. 

Keywords: hand cream, organic products, research project 

 

Introducere: Crema pentru mâini este un produs cosmetic esențial în îngrijirea 

pielii, deoarece pielea mâinilor fiind neprotejată este foarte vulnerabilă din cauza 

expunerii la frig, apă, substanțe chimice de uz casnic și alți factori externi.  Produsele 

moderne de îngrijire a mâinilor rezolvă aceste probleme, hrănind, hidratând și 

protejând pielea, redându-i catifelarea și aspectul îngrijit. Însă nu este exclus că și 

produsele bio realizate în condiții casnice să dea același efect de catifelare și protecție 

a pielii la fel ca și produsele realizate la nivelul companiilor de cosmetice. 

Scopul cercetării: Producerea cremei de mâini în condiții casnice 

Obiectul cercetării: Crema de mâini 

Obiectivele cercetării: 

 Analiza literaturii de specialitate cu scopul cercetării proprietăților fiziologice 

ale cremei de mâini. 

 Sondaj sociologic – analiza opiniei consumatorilor despre cremurile de mâini. 

 Producerea cremei de mâini în condiții casnice. 

 Analiza efectului produs de crema de mâini obținută în condiții casnice. 

Materiale și metode: Proiectul de cercetare a fost realizat în trei etape. 

 Prima etapă a inclus acumularea, analiza și generalizarea datelor literaturii 

științifice despre cremurile pentru mâini 

 În cea de-a doua etapă, a fost realizat un sondaj sociologic care a inclus un 

chestionar format din 9 întrebări ce au avut drept scop să identificarea mai 

populară marcă de crem pentru mâini, frecvența utilizării cremei de mâini și 

dacă consumatorii ar accepta să folosească creme produse în condiții casnice. 

 În cea de a treia etapă am produs în condiții casnice crema pentru mâini și am 

propus-o spre utilizare colegilor de clasă pentru a efectua testarea de calitate a 

cremei produse. 

Cremul de mâini în condiții casnice l-am obținut prin 2 metode:  

 Metoda numărul 1: Cremă din lapte și miere. 
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Compoziţia cremei: 

2 galbenusuri de ou 

2 linguri de lapte 

2 lingurite miere 

3 picături de ulei esențial 

Am mixat bine gălbenușurile cu adăugarea mierii și laptelui până la omogenizarea 

compoziției, am adăugat ulei esențial de levanțică și mentă. 

 Metoda numărul 2: Cremă de gălbenuș și miere 

Compoziţie: 

gălbenuș 1 buc. 

2 lingurițe ulei vegetal 

1 linguriță Miere

Pentru a prepara această cremă, inițial am separat gălbenușul unui ou, îl mixăm bine 

apoi adăugăm câteva linguri de ulei vegetal și 1 linguriță de miere, compoziția se 

mixează bine până se omogenizează consistența, produsul obținut se aplică pe mâini.  

 

Rezultate și discuții: Sondajul socilogic realizat în cadrul proiectului de 

cercertare a cuprins 253 de persoane dintre care 94% femei și 6% bărbați. Vârsta 

respondenților variază: până la 15 ani sunt 6%, 16-30 ani 43%, 31-45 ani 39,1%, 46-

60 ani 9,9%, peste 60 ani 2%. Oamenii afirmă că ei utlizează frecvent crema pentru 

mâini 1-2 ori în zi marea majoritate (vezi figura 1), fapt care ne motivează să cercetăm 

încontinuare producerea cremei pentru mâini. 

 

La fel pentru a stabili care sunt cele mai des utilizate cremuri am propus 

consumatorilor întrebarea:”Care este brandul (firma) cremei de mâini pe care le 

utilizați?” Răspunsurile primite sunt indicate în figura 2. Printre preferințele 

respondenților noștri sunt cremele de mâini de la companiile Faberlic, Viorica 

Cosmetic, Avon, Dove. 

 

 
 

Fig. 1. Frecvența utilizării cremei pentru mâini

 

 
Fig. 2. Branduri de crem utilizate mai des 
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Pentru a înțelege la ce ar trebui să atragem atenția în momentul producerii cremei 

noastre am hotărât să întrebăm consumatorii: ”La ce atrageți atenția când alegeți crema 

pentru mâini?” și aici 51,8% au spus calitate, iar 29,2% efectul asupra pielii. 

 

 
Fig. 3. Focusarea atențeiei consumatorilor 

 

Un alt lucru care am fost curioase să îl aflăm de la respondenții noștri a fost dacă 

ei cunosc compoziția cremului de mâini pe care îl folosesc, și am aflat că doar 34% din 

personale intervievate cunosc din ce este preparat cremul de mâini pe care îl utilizează, 

și citesc de fiecare dată pe etichetă, care sunt componentele cremului, contraidincațiile 

și recomandările (vezi figura 4). 

 
Fig. 4. Nivelul de cunoaștere de către consumator a compoziției cremei de 

mâini pe care o utilizează 

Următoarea întrebare a chestionarului a fost:”Credeți că este posibil să înlocuiți 

produsele cosmetice moderne pentru mâini cu produse cosmetice populare - realizate 

acasă?” (vezi figura 5) Pentru acei respondenți care au răspuns cu Da a urmat 

întrebarea:”Ați încercat să produceți cremă de mâini în condiții casnice?” și doar 10% 

din ei răspuns că au încercat să producă cremă pentru mâini în condiții casnice. 

 
Fig. 5. Crema de mâini din comerț vs crema de mâini de casă 
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Următoarea etapă a proiectului de cercetare a fost producerea cremei de mâini în 

condiții casnice cu produse bioecologice. Am realizat 2 tipuri de creme: Cremă din 

lapte și miere, cremă din gălbenuș cu miere. Rețeta am preluat-o din internet. 

La etapa de cercetare a călității cremurilor produse de către echipa noastră, am 

propus colegilor de clasă și altor elevi din liceu să testeze cremurile și să se expună 

vizavi de calitatea produsului. După o săptămână, am colectat următoarele păreri: 

 Mi-a plăcut mult mirosul este foarte frumos cremul catifelează bine piele. 

 Îmi place mirosul, și faptul că se îmbibă ușor. 

 Cremul se merită utilizat mai des, voi încerca și eu această recetă. 

 Este foarte plăcută atingerea pielii după utilizarea cremului, efectul 

persistă, cred că o utilizare îndelungată ar avea efecte benefice. 

 

Concluzii 

Cu siguranță că piața produselor cosmetice oferă o gamă largă de creme pentru 

îngrijirea pielii mâinilor, și toate, sunt de o calitate foarte înaltă, însă și cremurile 

realizate de noi sunt de o calitate înaltă fapt confirmat de către colegele care le-au 

probat. Produsele sunt ecologice realizate în condiții casnice și mai ales când sunt 

făcute din dragoste le percepi altfel. Deși nu este exclusă și economia financiară pe 

care o putem aduce în familie utilizând cremele produse de noi, sau în timp 

perfecționând tehnologia de lucru am putea dezvolta și un mic domeniu de afaceri. 
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CERCETAREA ETANOLULUI PRIN CREAREA JOCURILOR DIGITALE 
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Profesor coordonator: GODOROJA Rita, doctor în pedagogie 
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Cuvinte cheie: jocuri digitale, etanol, produse cosmetice. 

 

Introducere, actualitatea proiectului de cercetare.  

Acest proiect de cercetare are scopul de a investiga substanță organică Etanolul și 

a crea o carte digitală de jocuri educaționale despre compoziția, structura, proprietățile, 

obținerea, utilizarea  substanței și regulile de securitate. Am ales această temă, deoarece 

Etanolul este o substanță organică frecvent utilizată în viața cotidiană, cu un impact 

mare asupra sănătății și vieții omului. Noi credem, că prin intermediul acestui proiect 

vom trezi interesul elevilor, și în special al adolescenților, în legătură cu proprietățile 

și utilizarea substanței date, pentru a evita consumul de alcool, care are o influență 

dăunătoare asupra organismului uman. Cercetarea substanțelor prin jocuri create de 

elevi oferă posibilitatea de a învăța cu interes și a ne forma competențe necesare pentru 

viitor. 

Scopul proiectului este de a propune o carte digitală cu jocuri didactice utile în 

studierea interactivă și descoperirea caracteristicilor substanței cercetate. 

Obiectul de cercetare: substanța Etanol. 

Obiectivele cercetării: 
1. Să elaborăm, în baza analizei literaturii științifice și artistice, o carte digitală de jocuri 

interactive despre etanol, răspândirea lui în produsele utilizate în viața cotidiană, 

importanța pentru protecția sănătăţii. 

2. Să identificăm etanolul și rolul lui în compoziția produselor cosmetice, alimentare, 

farmaceutice, etc. utilizate în viaţa de zi cu zi, în baza etichetelor. 

3. Să creăm minimum 10 jocuri digitale originale, interactive pentru învăţarea prin 

cercetare a temei Etanolul  în cursul de Chimie organică, în clasa a 11-a. 

Materialul utilizat în cercetare: produse cosmetice, alimentare, farmaceutice, 

utilizate în viaţa cotidiană; manualul; aplicațiile digitale. 

Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului, metodele utilizate 

în cercetare pentru elaborarea produsului. 
Ar fi bine, dacă mai mulți oameni ar afla ce compoziție au produsele din casa lor. 

Din propria experiență cunoaștem deja, că interesul adolescentilor crește atunci, când 

o informație nu este transmisă doar printr-o prezentare, ci și prin intermediul mai 

multor mijloace interactive, cum ar fi jocuri, experimente etc. Din acest motiv am 

planificat să elaborăm o carte digitală despre etanol, pentru a fi utilizată la lecțiile de 

chimie, în realizarea temelor de acasă, pentru a crea o stare de bine și de bucurie prin 

jocuri originale și interactive.  

În cadrul proiectului am analizat materia referitoare la etanol din manualul de 

Chimie organică pentru clasa a 11-a, am selectat informații interesante și relevante din 
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diverse surse, pe care le-am utilizat pentru elaborarea unor jocuri interactive la temă, 

folosind diverse aplicații digitale (crosswordlabs.com, jeopardylabs.com, 

wordwall.net, learningapps.org). Produsul activității noastre de cercetare este cartea 

digitală: Secretele Etanolului. Această lucrare va oferi elevilor un model de învățare 

prin cercetare a unei substanțe, prin jocuri educaționale, interesante, interactive.  

 

Concluzii  

Acest proiect ne oferă șansa de a investiga substante sau fenomene din viata 

noastra într-un mod interactiv și eficient, prin diverse jocuri. Elaborarea acestei lucrări 

este interesantă, deoarece etanolul e folosit zilnic, în special în calitate de dezinfectant 

în perioada de pandemie, și este necesar să-i cunoaștem proprietățile, pentru a ne 

proteja sănătatea și viața.  

Aspectul inovativ. Acest proiect are o importanță semnificativă pentru 

îmbunătățirea calității învățării Chimiei organice și a utilizării inofensive a etanolului 

în activitatea cotidiană, precum și asupra dezvoltării creativității digitale. Investigarea 

substanțelor utilizate în activitatea cotidiană prin elaborarea jocurilor este atractivă și 

motivantă, iar cartea digitală cu jocuri interactive reprezintă un produs nou și util al 

activității de învățare prin cercetare, care poate fi valorificat ca resursă educațională 

deschisă. 
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DETERMINAREA NIVELULUI DE „VITAMINA C” DIN SUCUL DE 

PORTOCALE 

BANTAS Natalia, PAVELIU Tatiana  

Profesor coordonator: GOPȘA Olesea 

IP Gimnaziul Pelinia, raionul Drochia 

 

Cuvinte-cheie: titrare, acid ascorbic, suc de portocale.  

 

Introducere, actualitatea proiectului de cercetare  

Nutrient esențial și antioxidant puternic, Vitamina C este implicată în 

numeroase procese ale organismului. Pe lângă rolul important pe care îl are în creșterea 

imunității, aceasta contribuie totodată la reglarea tensiunii arteriale, încetinirea 

procesului de îmbătrânire celulară, producția de colagen, L-carnitină și a unor 

neurotransmițători. Cele mai populare citrice, portocalele sunt o sursă bogată de 

potasiu, magneziu, acid folic, fibre şi vitamine din complexul B, adică tot ce este 

necesar pentru ca organismul să aibă energie. Dar care suc de portocale cea mai mare 

cantitate de Vitamina C, pentru a putea acoperi necesitățile organismului? 

În cadrul acestui proiect de cercetare ne propunem să efectuăm  titrarea vitaminei 

C de către iod. Denumirea chimică a vitaminei C este acidul ascorbic. Când iodul și 

acidul ascorbic sunt combinate în soluție, are loc o reacție chimică. În această reacție 

chimică, molecula de acid ascorbic pierde electroni, care sunt transferați la molecula 

de iod, o reacție de oxidare / reducere. Acidul ascorbic este oxidat în acid 

dehidroascorbic, iar iodul este redus la ioni de iodură. În acest proiect de cercetare la 

chimie, am investigat ce tip de suc de portocale are mai multă vitamina C (acid 

ascorbic): de casă proaspăt stors, premium fără concentrate (ambalat și comercializat 

în magazine) sau suc de portocale congelat. 

Scopul: utilizarea metodei numită titrare pentru determinarea cantității de 

vitamina C în diferite mostre de suc de portocale. 

Obiectul de cercetare. Ca obiect de cercetare vom lua diferite tipuri de suc de 

portocale pentru a datermina cantitatea acidul ascorbic. 

Obiectivele cercetării: 

- Stabilirea cantității de vitamina C din diverse tipuri de suc. 

- Utilizarea reacției iod – acid ascorbic pentru a determina cantitatea de vitamina C. 

Materialul utilizat în cercetare: trusa de titrare a sucului de portocale - Tifon; 

Comprimate de vitamina C, câte 250 mg; Ochelari de protecție chimici; 2% soluție de 

iod Lugol (30 ml); Amidon solubil (30 g); Pâlnie mica; Cilindru gradat de 50 ml; 

Cilindru gradat de 500 ml; Balon Erlenmeyer de 50 ml; 50 ml buret; Suport inel; Clemă 

Buret; Șorț de laborator; Picurator / Pipetă; Mănuși din nitril; Linguri de măsurare; 

Pahar de 100 ml; Sticle de sticlă, chihlimbar; Apa distilata; Banda camuflanta; Marker 

permanent; Spirtieră; O oală de gătit; Masă de tăiat; Cuţit; Castron; Caiet de laborator; 

Probele a trei tipuri diferite de suc de portocale. 
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Metodele utilizate în cercetare și elaborarea produsului: În acest proiect de 

cercetare vom folosi metoda de titrare. Titrarea este o modalitate de a măsura cantitatea 

necunoscută dintr-o substanță chimică intr-o soluție prin adăugarea unei cantități 

măsurate dintr-o substanță chimică cu o concentrație cunoscută. 

Activitățile planificate și realizate în cadrul proiectului 

S-au purtat mănuși și ochelari de protecție atunci când s-au utilizat soluțiile de iod în 

acest experiment. S-a diluat soluția de iod în apă distilată pentru a se face soluția de 

titrare a iodului. După care s-a făcut o soluție pentru indicatorul de amidon.  

 

Cantitatea de amidon nu era critică. Se face 

o soluție standart de vitamina C proaspătă 

la o concentrație de 1 miligram per mililitru 

sau 1 mg/ml. S-a făcut acest lucru în fiecare zi în care s-a măsurat vitamina C din 

probele de suc de portocale. S-a dizolvat comprimantul sub formă de pulbere în 

vitamina C în 100 ml de apă distilată. S-a transferat cu grijă cei 100 ml de vitamina 

Cdizolvată în cilindrul gradat de 500 ml și s-a umplut cu apă distilată până când 

volumul total a fost de 250 ml. S-a instalat bureta de 50 ml pe suportul de inel. Se 

titreză 20 ml soluție standart de vitamina C. S-a reglat poziția buretei, astfel încât să se 

poată așeza balonul Erlenmeyer de 50 ml chiar sub el. 

S-a utilizat pâlnia pentru a umple cu atenție bureta cu soluția de iod. După 

adăugarea fiecărei picături de iod, se învârtește balonul pentru a amesteca în soluția de 

iod. S-a continuat să se adauge soluția de iod până  când iodul a creeat o culoare 

albastru – spate în toată soluția. După s-a pregătit sucul de portocale proaspăt stors 

pentru testare. S-a titrat sucul de portocale care tocmai a fost separat , dar de data asta 

s-a utilizat 20 ml de suc în balonul Erlenmeyer. Pentru fiecare suc se calculează 

cantitatea medie de iod necesară pentru a titra eșantionul de 20 ml. Și s-a calculat 

Fig. 1. Instalația de titrare 

Fig. 2. Compararea probelor după 

titrare 
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cantitatea de vitamina C din toate probele și s-a stabilit o proporție. S-a determinat ce 

tip de suc are mai multă vitamina C. 

Rezultatele obținute: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma cercetării efectuate am stabilit că o cantitate semnificativă a concentrației 

acidului ascorbic se găsește în sucul proaspăt stors. Odată cu păstrarea sucului o 

perioadă de timp scade concentrația de Vitamina C. În sucul procurat concentrația de 

Vitamina C este cu mult mai mică. Rezultatele obținute au fost reflectate în diagrama 

de mai jos (Figura 3).  

 

Concluzie 

 În urma realizării proiectului am constatat că folosind metoda titrare, în sucul 

de portocale de casă proaspătă-stoarsă  se găsește mult mai multă vitamina C 

comparativ cu sucul Premium (cumpărat). Totodată am constat că concentrația 

Vitaminei C în alimente/sucuri scade odată cu păstrarea la congelator. 
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Cuvinte cheie:  mobilă, toxicant chimic, sănătate, efect negativ, societate, natură. 

În societatea contemporană mobila reprezintă un obiect indispensabil vieții, care 

servește la amenajarea unei locuințe, a unei instituții. În mod tradițional, la 

confecționarea mobilei a fost utilizat lemnul, dar de-a lungul istoriei s-au folosit și alte 

materiale, precum piatra, marmură și metalul.  Odată cu revoluția științifico-tehnică pe 

lângă lemnul masiv la fabricarea mobilei se folosesc drept materii prime o serie de 

semifabricate și materii  auxiliare.  

Cunoașterea riscului la care suntem expuși în urma utilizării mobilei confecționate 

din materiale ce degajă substanțe cu efect toxic ne permite să  întreprindem acțiuni de 

protecție și minimizarea efectului negativ atât asupra naturii cât și asupra sănătății 

întregii societăți. 

Scopul proiectului de cercetare constă în familiarizarea societății cu toxicanții 

chimici și determinarea căilor pentru minimizarea impactului negativ al toxicanţilor 

chimici utilizați în producerea mobilei asupra naturii și a omului. 

Obiectul de cercetare reprezintă materialele utilizate pentru fabricarea mobilei. 

Obiectivele cercetării:  

1. Stabilirea compoziției materialelor utilizate în confecționarea mobilei. 

2. Caracterizarea toxicității substanțelor chimice ce se utilizează la fabricarea 

mobilei. 

3. Aprecierea impactului negativ al substanțelor utilizate în producerea mobilei 

asupra omului și a naturii. 

4. Identificarea metodelor de minimizare a impactului negativ al toxicanţilor 

chimici utilizați în producerea mobilei folosind substanțe inofensive naturii și omului. 

5. Familiarizarea societății cu impactul negativ al toxicanților chimici ce se 

utilizează la fabricarea mobilei. 

Materialul utilizat în cercetare: plăcile derivate din lemn (PFL, PAL, MDF), 

reactivi chimici (HCl, HNO3, Na2S, KI, AgNO3, NaOH, NH3, CH2O), ulei de in, coji 

de ceapă și nucă.  

Metode de cercetare: analiza, observația, cercetarea, clasificarea, comparația, 

experimentul chimic, sondajul de opinii, prelucrarea matematică a datelor. 

Mobila ocupă în societatea contemporană un loc primordial. Pe lângă lemnul 

masiv, la fabricarea mobilei se folosesc drept materii prime o serie de semifabricate 

printre care: plăcile fibro-lemnoase (PFL), plăcile decorative din hârtie stratificată 

(HDS), plăci aglomerate din lemn ( PAL ), plăci fibro-lemnoase de densitate medie ( 

MDF ), etc. Pe lângă aceste materii prime, la fabricarea mobilei se folosesc și o serie 
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de materii auxiliare, precum: cleiurile și adezivii sintetici, băuturile organice, 

vopselele, lacurile, accesoriile metalice sau plastice, sticla, etc [3].  

Este important de menționat faptul că în cadrul procesului de fabricare a mobilei, 

atât în materialele principale cât și în cele auxiliare, sunt utilizate diferite substanțe 

chimice cu efecte nocive asupra mediului ambiant și asupra sănătății oamenilor [2, 3].  

Una din cele mai periculoase substanțe toxice care se utilizează în industria 

mobilei este formaldehida (cu denumirea științifică corectă metanal, CH2O), un gaz 

incolor cu miros înțepător, care la o temperatură ridicată și în condiții de umiditate se 

evaporă din produsele mobiliere confecționate din PAL, PFL, MDF și alte materiale 

auxiliare, provocând iritații ale ochilor, nasului, gâtului, sau pielii,  dureri de cap, 

tulburări de somn sau chiar cancer [2].  

La fel în procesul de fabricare a mobilei sunt utilizate substanțe precum: ftalații, 

toluenul,  benzenul, xilenul, conservanți, precum și compuși ai  metalelor grele: 

plumbul, cromul și arsenul, etc. Efectele asupra sănătății pot fi diverse, în funcţie de 

substanțele chimice utilizate: dermatite, afecţiuni ale sistemului nervos central și chiar 

cancer [1, 2]. 

Plumbul este un metal greu care nimerind în sol, în apele de suprafață prezintă o 

amenințare serioasă la adresa sănătății umane  [1]. În cadrul proiectului de cercetare 

am identificat prezența plumbului și a compușilor acestuia folosind mineralizarea pe 

cale uscată a probelor de PAL, PFL și MDF  prin calcinarea simplă [1,4]. Pentru a 

realiza reacțiile chimice folosind cenușa obținută din PAL, PFL și MDF cu reactivii 

propuși, aceasta a fost dizolvată în acid azotic diluat, (Tabelul1) [1,4].  

Cationul de plumb este prezent în toate probele cercetate, astfel mobila 

reprezintă o sursă de poluare cu plumb a mediului, îndeosebi, în momentul arderii 

acesteia.  

 

Tabelul 1. Identificarea cationului de Pb2+  în mobila de PAL, MDF și PFL 
Reactivii utilizați în cadrul 

experimentelor de identificare 

a ionului de Pb2+ 

Soluție din cenușă de  semifabricate din  lemn care conține sare 

diluată de azotat de plumb Pb(NO3)2 

Efectul analitic al reacției chimice PAL MDF PFL 

1. Na2S (0,5 M),  Soluție de culoare neagră de sulfură 

de plumb ( PbS) 

+ + + 

2. KI (1M), Precipitat de culoare galbenă de PbI2 + + + 

3. HCl (1M), Precipitat de culoare albă de PbCl2 + + + 

4. NaOH(1M). Soluție de culoare neagră de sulfură 

de plumb ( Pb(OH)2) 

+ + + 

 

Pentru identificarea formaldehidei în mobilă, s-au fiert probele cercetate în apă, 

deoarece formaldehida este solubilă în apă, după care  s-a utilizat reacția oglinzii de 

argint.  

Folosirea mobilierului din lemn masiv cauzează defrișării în masă a fâșiilor 

forestiere. O soluție viabilă este restaurarea și reutilizarea mobilei deja existente 

folosind substanțe naturale inofensive pentru sănătate. De exemplu: o vopsea bio pe 

bază de uleiului de in și coji de ceapă sau coji de nuci este o soluție eficientă la etapa 

de finisare și întreținere a mobilei.  
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Pentru a aprecia cunoștințele oamenilor în legătură cu pericolul toxicanții chimici 

din mobilă, am realizat un sondaj de opinii pe un eșantion de 50 de persoane. 

Persoanele intervievate au răspuns prin “Da” sau „Nu” la mai multe întrebări ce țin de  

cunoașterea materialelor din care este confecționată mobila, a substanțelor chimice 

toxice care se conțin în mobilă și a efectelor acestora asupra naturii și a sănătății 

oamenilor. 

Sondajul a demonstrat faptul сă persoanele nu сunosс toxiсаnții сhimiсi сe se 

сonțin în mobilă și niсi nu асordă  importаnță асestui fapt. Cel mаi rău este fаptul сă 

societatea nu este informată suficient referitor la eventualele pericole pentru sănătate 

provocate de emisiile de formaldehidă din mobilă și corespunzător nu întreprind nici o 

acțiune de minimizare a acestora.   

Categoria cea mai sensibilă la aceste substanțe o constituie copiii, femeile 

însărcinate și bătrânii, deci este necesar de informat societatea despre pericolul la care 

sunt expuși și despre metodele de minimizare a acestuia.  

 

Concluzii 

Mobila reprezintă un obiect indispensabil vieții cotidiene, fabricată atât din lemn masiv 

cât și dintr-o serie de semifabricate și materiale auxiliare aceasta conține substanțe 

chimice toxice cu acțiune nocivă asupra organismelor vii și asupra naturii. 

1. Formaldehida este una dintre cele mai periculoase substanțe chimice folosite în 

fabricarea mobilei care se evaporă ușor ,  provocând o serie de probleme ecologice 

și de sănătate. 

2. Se recomandă procurarea și folosirea mobilierului fabricat în baza materialelor 

naturale, precum și restaurarea mobilei deja existente utilizând metode și 

substanțe ecologice. 

3. Se recomandă aerisirea încăperilor și evitarea plasării mobilei alături de surse de 

căldură.  
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https://www.revistadinlemn.ro/2017/10/30/emisia-de-formaldehida-placilor-derivate-din-lemn-un-subiect-mereu-fierbinte/
https://www.revistadinlemn.ro/2017/07/14/derivate-din-lemn/
http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie/SEPARAREA-SI-IDENTIFICAREA-CAT71.php
http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie/SEPARAREA-SI-IDENTIFICAREA-CAT71.php
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CZU: 646.4 :502/504 

ÎMBRĂCĂMINTEA RECICLABILĂ ȘI BENEFICIILE ACESTEEA ASUPRA 

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR PRIN EDUCAȚIA ECOLOGICĂ 
 

BUȘILA Alina 

Profesor coordinator: GÎNCU Eleonora 

Colegiul Tehnologic Chișinău 

 

Cuvinte cheie: Îmbrăcăminte reciclabilă, industria textilă, impact asupra mediului, 

posibilități eco fashion. 

 

Tendința integrării Republicii Moldova  în Uniunea Europeană a generat noi 

oportunităţi, dar, în acelaşi timp, şi alte cerinţe în domeniul educaţiei ecologice. 

Educaţia ecologică a devenit, în mod evident o prioritate absolută, deoarece Republica 

Moldova trebuie să fie un partener credibil şi valabil în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale la nivel european Industria textilă este o problemă globală, ea este foarte 

dăunătoare mediului înconjurător, și aceasta din cauza mai multor factori. În primul 

rând, mediul este puternic afectat, prin folosirea, în procesul de fabricație, a unor 

cantități foarte mari de apă, de energie și de substanțe chimice, În al doilea rând, 

industria textilă generează o cantitate mare de deșeuri, ca urmare a utilizării unui număr 

foarte mare de substanțe chimice și a proceselor tehnologice. 

Colectarea separată și reciclarea deșeurilor textile este un aspect mai puțin 

promovat în campaniile de colectare selectivă, atât la nivel național, cât și la nivel local. 

De multe ori, găsim în platformele de gunoi deșeuri textile aruncate laolaltă cu celelalte 

tipuri de deșeuri. Puțin cunosc, însă, faptul că deșeurile textile pot fi reciclate și că 

depozitarea lor în gropile de gunoi ridică probleme deosebite. Fibrele sintetice ale 

acestora nu se descompun; mai mult, hainele din lână produc, în descompunere, metan, 

un gaz cu puternic efect de seră.  Textilele pot fi colectate: Deși 95% din deșeurile 

textile pot fi reutilizate, repurtate sau reciclate, numărul organizațiilor care colectează 

deșeuri textile este foarte mic, iar majoritatea acestor deșeuri sunt duse la fabricile de 

ciment, în vederea incinerării. 

Trebuie să cunoaștem că înainte de a preda colectorului articolele spre reciclare, 

se va analiza dacă acestea nu pot fi recondiționate, pictate, reciclate creativ, astfel încât 

să se obțină produse „noi” frumoase și fără niciun cost, ca în exemplele de mai jos: 

 
   -Îmbrăcămintea și alte produse textile (ex. lenjerii de pat) trebuie colectate separat de 

alte deșeuri reciclabile, puse în saci curați, fiind în prealabil spălate. Dacă acestea sunt 

reportabile, vor putea fi donate unor organizații caritabile sau vândute ca produse 
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second-hand; dacă sunt considerate refolosibile, se pot folosi sub formă de lavete de 

curățenie. În cazul în care nu pot fi folosite în scopurile enumerate, dar sunt textile 

reciclabile, vor fi transformate în fibre textile şi folosite la fabricarea materialelor 

termo- sau fono-izolante sau a umpluturii pentru scaune și banchete. 

⮚ Lenjeria de pat, pijamalele, cămășile pot fi tăiate în bucăți mai mici – lavete, care 

să fie utilizate la curățenie (cârpe de șters praful, de spălat faianța, geamurile etc.), 

fețe de masă sau batiste textile, reutilizabile. 

⮚ Pernele, carpetele și unele pături cu conținut textil nu sunt reciclabile, dar pot fi 

donate unor organizații de protecția animalelor, pentru a fi utilizate drept așternut 

pentru animale. 

⮚ Pantofii și cizmele vechi sau neutilizate de mult timp pot fi duse la Centre de 

colectare sau donate magazinelor/asociatiilor de caritate, care le recondiționează 

și le revând la prețuri modice. Totuși, înainte de a fi predate, se va suna Centrul 

de colectare sau Magazinul de caritate, întrucât pot avea restricții privind anumite 

articole, din rațiuni ce țin de sănătate publica. De asemenea, piesele de 

încălțăminte vor fi împerecheate înainte de a fi donate. 

⮚ Costumele și uniformele școlare pot fi donate pentru a fi reutilizate de alți elevi 

(similar cu transmiterea hainelor bebelușilor de la un copil la altul). 

Desigur nu se pot fi reciclate: 

- Lenjerii (excepție: lenjeriile din bumbac) 

- Produsele de lenjerie intima 

- Fibrele sintetice din poliester și alte materiale similar 

- Gențile, geamantanele, curelele din piele sau fibre sintetice etc.    

- Resturile textile din fibre sintetice contaminate cu uleiuri și substanțe 

periculoase 

- Resturile textile din piele sintetică 

  Procesul de reciclare presupune: 

● Colectarea, separarea hainelor (cele ce mai pot fi folosite şi donate de cele 

distruse) 

● Extragerea poliesterului şi celulozei din articole vestimentare uzate, care au în 

componenţă mai multe materiale 

● Separarea celor 2 materiale refolosibile de vopsele şi alte particule care, în mod 

normal, fac din reciclare un proces dificil 

● Materia primă obţinută este transformată la final în noi fire textile.  

Din punct de vedere tehnologic, valorificarea textilelor se realizează prin: 

● dizolvare chimică (prin care materiile prime care compun textilele – de regulă 

bumbacul și poliesterul – pot fi recuperate separat printr-un proces chimic și 

transformate în materii prime noi) 

● incinerare (valorificare energetică).  

● 20% din poluare apei provine din industria textilelor; 

● 85% din apa utilizată în procesarea textilelor folosită la vopsire ajunge sa 

polueze sursele de apă; 

● 2706 litri de apă sunt folosiți pentru producerea unui tricou din bumbac, adică 

apa necesara unui om timp de trei ani; 
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● 6813 litri de apa sunt necesari pentru cultivarea plantelor de bumbac necesare 

pentru producerea unei singure perechi de blugi; 

● 94 de miliarde de litri de apa sunt necesari într-un singur an pentru producția 

globală de textile, inclusiv cultivarea bumbacului; 

● 4,81 trilioane de apa sunt folosite numai pentru vopsirea textilelor. 

Reciclarea în lumea modei.  
Unele magazine de haine cum ar fi H&M, Levi’s , oferă reducere sau îți oferă o 

haină nouă dacă îți aduci hainele pe care nu le mai porți. 

Magazinele second-hand sunt o salvare pentru Planeta Pământ.  Și o salvare 

pentru oameni care nu pun atât accent pe îmbrăcăminte si care nu vor să investească 

mult în  vestimentația lor. Această soluție de fashion aduce mai multe beneficii. 

 
• Protejarea mediului. Întregul proces de protejare a mediului are la bază 

principiul reciclării. Prin achiziția de haine second-hand refolosesti produsele 

cuiva, care sunt în stare foarte buna și le salvezi din a ajunge la gunoi. Producția 

de haine implica utilizarea multor chimicale, care pot polua atat apa, cat si aerul 

pe care-l respiram și solul. Prin achiziționarea de haine second-hand protejăm 

impactul asupra mediului înconjurător. 

• Încetarea exploatării țărilor subdezvoltate. Majoritatea produselor de 

îmbrăcăminte vin din tari subdezvoltate, unde muncitorii trebuie sa lucreze peste 

12 ore pe zi pentru bani puțini. Astfel, dacă cererea de pe piața de retail scade, 

poate scădea și timpul petrecut in fabrici. 

• Cumparaturile făcut în magazinele de haine second-hand îți oferă avantajul unor 

piese unice, din colecții demult apuse, care nu mai pot fi achizitionate. Cu toate 

ca este vorba despre produse mai vechi, acest lucru nu înseamnă ca sunt 

demodate, pentru ca știm cu toții rapiditatea cu care trendurile din moda revin. 

• Aspectul financiar. Majoritatea produselor care sunt trimise în depozitele de 

haine nu au suferit o purtare intensă. Din acest motiv, puteți găsi haine de o 

calitate superioară, de brand, la prețuri incomparabile cu industrial retail. 

Problema plasticului: Se spune că fiecare bucată de plastic fabricată vreodată 

există și astăzi. Majoritatea materialelor plastice nu sunt biodegradabile - ele continuă 

să se descompună în bucăți din ce în ce mai mici și, împreună cu mai mult gunoi decât 

putem înțelege cu ușurință, ajung să fie aruncate în ocean și înghițite de sute de specii 

de animale. Plasticul trebuie să dispară, dar în timp ce companiile și oamenii încep să 

reducă, nu vor dispărea în curând. Dacă continuăm să-l folosim și să-l eliminăm la 

ritmul actual, oceanul va avea aproape 400 de milioane de tone metrice de plastic până 

în 2050. O soluție este reciclarea. În timp ce doar o mică parte din plastic este reciclată 
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în prezent, din ce în ce mai multe companii de modă își dau puterea transformând 

deșeurile de plastic în - ați ghicit - haine și accesorii. Dacă oricum va fi în jur de sute 

de ani, de ce să nu-l purtăm? Iată  mărci de modă care realizează haine folosind 

plastic reciclat. 

1. Veje 

2. Girlfriend Collective 

3. Twothirds 

4. Rothy’s 

Îmbrăcăminte din produse reciclabile: În ultimi ani tot mai multă lume au 

început să folosească lucrurile pe care le aruncă la gunoi în ceva atractiv și înteresant 

carea devenit ceva trendy. 

 
Marii designeri au făcut din asta ceva actual și la modă, astfel influențând oameni sa 

fie mai atenți cu Planeta Pământ și folosind lucrurile pe care nu le folosesc în ceva util. 

 
Acestea fiind spuse, cred că fiecare dintre noi ar trebui să luăm atitudine și la fel cum 

am început să separăm plasticul și cartonul de gunoiul menajer (cu pași, ce-i drept), tot 

la fel ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a arunca la gunoi hainele vechi. 
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VOPSEAUA DE PĂR ÎNTRE SĂNĂTATE ȘI FRUMUSEȚE 

 

BUZĂ Anastasia,  POPOV Ion, EVDOCHIMOV Iuliana 

Profesor coordonator: CONDRATIUC Tatiana 

Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga’’, mun. Bălți 

 

Cuvinte cheie: produse pentru vopsirea părului, substanțe toxice, impact negativ, 

sănătate, oameni. 

 

Асtuаlitаteа temei. Milioane de femei din întreaga lume își vopsesc părul. 

Dorința de a-și schimba culoarea ajunge la femei de toate vârstele, rasele, 

naționalitățile, religiile. În prezent, vopseaua de păr este folosită mult prea frecvent şi 

nu doar pentru acoperirea firelor albe, ci şi pentru crearea unui nou look, în special în 

rândul fetelor tinere. 

Cu toate acestea, foarte puţini oameni cunosc gama de pericole asociate cu 

folosirea nechibzuită a acestor substanţe şi impactul negativ asupra sănătăţii. Vopsirea 

părului afectează nu doar structura acestuia, dar poate să provoace şi intoxicaţii severe 

întregului organism. 

Informаreа oаmenilor despre substаnțele toxiсe саre se сonțin în produsele 

pentru vopsirea părului este fаvorаbilă pentru determinarea căilor de minimizare a 

impactului negativ al lor аsuprа sănătății.  Este foarte important cunoașterea 

compozițiilor chimice  care stau la baza produselor pentru vopsirea părului, deoarece 

aceste cunoștințe ne permit să facem alegerea corectă în ceea ce privește procurarea și 

folosirea acestor vopsele. 

Sсopul proiectului de cercetare сonstă în analiza efeсtelor negаtive а substanțelor 

chimice саre se сonțin în vopseaua pentru păr, familiarizarea societății cu impactul 

negativ a acestora și propunerea unor alternative sănătoase de vopsire a părului. 

Obiectul de cercetare: produse pentru vopsirea părului, oameni. 

Obiectivele cercetării: 
1. Studiul impactului negativ al produselor pentru vopsirea părului asupra 

organismului uman. 

2. Fаmiliаrizаreа societății сu efeсtele negаtive аle toxiсаnților din vopseaua de păr 

аsuprа orgаnismului umаn. 

3. Determinarea căilor pentru minimizarea impactului negativ al produselor pentru 

vopsirea părului asupra organismului uman. 

4. Realizarea unor mostre de vopsea de păr din produse naturale. 

Materialul utilizat în cercetare: vopseaua de păr. 

Metodele utilizate în cercetare și elaborarea produsului: analiza, clasificarea, 

observația, comparația, generalizarea, sondajul de opinii, prelucrarea matematică a 

datelor, experimentul. 

Activitățile planificate și realizate în cadrul proiectului, rezultatele obținute: 

Produsele pentru vopsirea părului reprezintă un amestec de substanțe care în urma unor 

reacții chimice are capacitatea de a modifica nuanța  părului.  Pentru a înțelege de ce 
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vopseaua permanentă pentru păr este într-adevăr considerată dăunătoare – trebuie să 

cunoașteți compoziția acesteia.  

Deşi nu sunt folosite în fiecare zi, produsele pentru vopsirea părului ce conține 

substanțe toxice, în cazul unei utilizări regulate, chiar şi în doze foarte mici, pot provoca 

efecte nedorite pe termen lung. Analizând etichetele mai multor tipuri de vopsea pentru 

păr, am observat că pe lângă pigmenţi, produsele de colorare a părului mai conţin o 

serie de conservanţi şi substanţe chimice, menite să ofere rezistenţă părului și anume: 

para-fenilendiamină care este considerat cel mai periculos ingredient din compoziţia 

vopselelor de păr şi îl regăsim în mai mult de jumătate din produsele de acest tip de pe 

piaţă, amoniac, parfumuri sintetice, peroxid de hidrogen, parabeni etc. 

Altfel spus, compuşii menţionaţi au un efect cumulativ: ajungând prin fluxul 

sangvin în ficat şi alte organe, se acumulează constant şi pot provoca intoxicaţii 

cronice, în urma cărora apar diferite maladii ca: alergii, cancer, dermatită, oboseală 

cronică cât şi probleme de fertilitate.  

Este necesar de informat societatea despre pericolul la care sunt expuși și despre 

metodele de minimizare a acestuia. Ne-am propus un studiu în care să analizăm dacă 

oamenii sunt cunoscuți cu compoziția vopselei pentru  păr și cu efectele acestora asupra 

organismului uman. A fost realizat un sondaj de opinii, întrebările sunt expuse în 

tabelul 1, iar rezultatele sunt reprezentate în Figura 1. 

 

Tabelul 1. Întrebările sondаjului de opinii 

Întrebările propuse 
Răspunsul prin 

Dа sаu NU 

1. Dumneavoastră faceţi cunoștință cu conținutul etichetei 

înainte de a procura produse pentru vopsirea părului? 
Dа Nu 

2. Dumneavoastră cunoașteți care ingredienți se conțin în 

produsele pentru vopsirea părului? 
Dа Nu 

3. Dumneavoastră cunoașteți că unii componenți a produselor 

pentru vopsirea părului au impactul negativ asupra sănătății 

omului? 

Dа Nu 

4. Dumneavoastră cunoașteți că vaporii eliminați din produsele 

pentru vopsirea părului sunt toxici? 
Dа Nu 

5. Dumneavoastră cunoașteți care sunt simptomele survenite de 

la expunerea de vopsea de păr? 
Dа Nu 

6. Dumneavoastră cunoașteți că produsele pentru vopsirea 

părului au impact negativ asupra mediului înconjurător? 
Dа Nu 

 

Am intervievat 27 de persoane cuprinse între vârsta de 15-45 ani.  Din rezultаtele 

prezentаte în figura sus menționată se vede сă oamenii nu sunt сunosсuți сu toxiсаnții 

сhimiсi сe se сonțin în produsele pentru vopsirea părului și niсi nu асordă importаnță 

асestui fapt. Foarte puține persoane cunosc simptomele survenite de la expunerea 

excesivă a organismului uman la vaporii toxici ce se elimină din produsele pentru 

vopsirea părului. Cel mаi rău este fаptul сă oamenii nu sunt informаți despre efeсtul 

negаtiv аl toxiсаnților сe se сonțin în vopseaua de păr.  
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Fig. 1.  Rezultаtele sondаjului de opinii 

 

Înainte de a începe acest studiu, ne-am propus să analizăm cât de frecvent sunt 

utilizate produsele pentru vopsirea părului și care a fost vârsta de la care persoanele au 

folosit pentru prima dată o vopsea de păr. Datele noastre au confirmat că tendința lumii 

întregi de a-și vopsi părul este în creștere. 54% dintre persoane își vopsesc deja părul, 

iar în viitor cel puțin 60%  vor folosi în continuare vopseaua de păr. 46% dintre 

persoane intervievate nu au folosit niciodată vopseaua de păr, însă cu părere de rău, 

dorința de a-și vopsi părul în viitorul apropiat este mai mare 72 %. 

Un lucru care ne-a atras atenția este faptul că 86% dintre mame, bunici și surorile 

persoanelor intervievate folosesc în mod activ produse pentru vopsirea părului. Pentru 

prima dată, unele persoane au folosit vopseaua de păr la 11 ani (și anume, culoarea 

roză, violet), dar mai des au început să o folosească la 13-14 ani. Interesant este că 5% 

dintre băieți folosesc vopseaua de păr și intenționează să facă acest lucru în viitor.  

Fiecare persoană intervievată a primit câte un flyer informativ cu toxicanții 

chimici ce se conțin în vopseaua de păr și cu impactul lor negativ asupra organismului 

uman. Produsele utilizate pentru vopsirea părului existente pe piață depășesc 

imaginația, cât despre tipurile de soluții pentru colorarea părului și ele sunt diverse. 

Dacă totuși dorim să ne schimbăm nuanța părului, este recomandabil de a utiliza 

vopseaua naturală, care protejează firul de păr și acționează precum o mască 

protectoare.  

Ne-am propus să realizăm câteva produse pentru vopsirea părului, care după 

părerea noastră sunt ecologice și nu provoacă daune organismului uman. 

1. Romaniță- se prepară 1 cană de flori uscate cu 0,5 l de apă clocotită. 

Compoziția se infuzează timp de 2 ore, după care se adaugă 3 linguri de glicerină. 

Compoziția se aplică pe păr timp de 1 oră. 
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2. Coaja de ceapă- 2 linguri de coji zdrobite se amestecă cu 1 pahar de apă rece, 

se agită constant, compoziția trebuie pusă la fierbere timp de 15 - 20 minute, apoi 

răcită și filtrată. 

3. Ceai negru- se prepară 2-3 linguri de ceai în 1 pahar cu apă. Frunzele de ceai 

trebuie fierte timp de 15 minute și apoi infuzate. Tinctura primită se aplică pe păr, apoi 

se clătește cu apă caldă. 

4. Cafea. 4 lingurițe de cafea măcinată se amestecă cu 1 pahar de apă și se fierbe 

timp de 5 minute. Compoziția primită se aplică pe păr, apoi se clătește. 

 

Concluzii 

1. Este foarte important cunoașterea compozițiilor chimice  care stau la baza 

produselor pentru vopsirea părului, deoarece aceste cunoștințe ne permit să facem 

alegerea corectă în ceea ce privește procurarea și folosirea acestor vopsele. 

2. O cantitate relativ mare de substanțe toxice, sub formă de gaze, se elimină, în 

mare parte, din vopselele care conțin amoniac, acest fapt se observă după mirosul 

puternic specific care se acumulează în încăperile unde este utilizat.  

3. S-а reаlizаt un sondаj de opinii, după care am stabilit cât de informată este 

societatea  despre toxicanții chimici din vopselele de păr, după care am familiarizat 

oamenii сu impасtul negаtiv а toxiсаnților сhimiсi din vopseaua de păr. 

4. Vopseaua de păr naturală este recomandată tuturor femeilor, adolescentelor sau 

pur și simplu persoanelor care își doresc o viață sănătoasă și un păr perfect strălucitor. 

5. Implicarea cetățenilor în activități de cunoaștere, înțelegere în identificarea și în 

rezolvarea unor probleme de intoxicare cu substanțe chimice foarte periculoase, are ca 

rezultat formarea unor convingeri și deprinderi de apărare, dezvoltare și conservare a 

organismului uman. 
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http://markakachestva.ru/rating-of/2093-luchshie-professionalnye-kraski-dlja-volos.html
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CZU: 628.165+697.329 

DESALINIZAREA APEI CU ENERGIE SOLARĂ 

 

COLȚA Olga, SPUNEI Marius, MARGINEAN Iulian, GUIVAN Egor, 

BANARI Elisei 

Profesor coordonator: BOȚOROGA Ana 

IP Gimnaziul Cotova, raionul Drochia 

 

Cuvinte-cheie: apă sărată, desalinizare, apă potabilă, energie solară. 

 

Introducere, actualitatea proiectului STEM 

Sunt locuri pe aceasta planeta în care apa potabila este un lux. Oamenii au 

încercat de-a lungul timpului să transforme apa sărata de mare în apă de băut, dar 

metodele folosite până acum nu s-au dovedit a fi cele mai eficiente atât din punct de 

vedere energetic cât și accesibile financiar. În prezent, sarea este eliminată din apă cu 

ajutorul unui echipament costisitor, special construit pentru desalinizarea apei. 

Tehnologia de funcționare a acestei instalații este fierberea apei sărate, iar, aburii 

eliminați sunt capturați și condensați pentru a produce apa potabilă. Fierberea apei este 

costisitoare de aceea am hotărât să apelăm la energia solară. Astfel desalinizarea apei 

cu ajutorul energiei solare este cea mai eficientă metodă pentru a obține apă potabilă. 

Desalinizarea cu ajutorul energiei solare ar putea aduce o schimbare binevenită pentru 

oamenii care nu au acces la apă potabilă. Tehnologia nou creată este capabilă să ofere 

o cantitate semnificativă de apă potabilă, de pe urma căreia să beneficieze o familie 

întreagă. Ideea principală a acestui proiect este construirea și testarea unui dispozitiv 

alimentat cu energie solară pentru desalinizarea apei. Se va investiga modul în care 

culoare fundul dispozitivului afectează eficiența experimentului.        

 

Scopul: Construirea și testarea unui dispozitiv pe bază de energie solară pentru 

desalinizarea apei, inclusiv investigarea modului în care culoarea fundului 

dispozitivului îi afectează eficiența. 

 

Obiectul de cercetare: este apa sărată testată cu dispozitive pentru desalinizarea 

ei, observarea eficienții culorii de pe fundalul dispozitivului și compararea culorilor 

apei testate (inițială/obținută prin condensare). 

Obiectivele cercetării: 

 Proiectarea și asamblarea unui dispozitiv alimentat cu energie solară pentru 

desalinizarea apei. 

 Testarea eficienței dispozitivului prin utilizarea vaselor de culori diferite a 

fundalului. 

 Testarea apei desalinizate cu ajutorul unui colorant alimentar. 

Materialul utilizat în cercetare: apă sărată, ulcioare, pahare, pai flexibil, sticlă de 

apă, ceașcă de plastic, folie de aluminiu, hârtie neagră, hârtie albă, peliculă alimentară, 

plastelină. 

 

https://playtech.ro/2016/apa-potabila-poate-fi-extrasa-chiar-si-din-aer/
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Metodele utilizate în cercetare și elaborarea 

produsului: sunt experimentul, proiectul 

STEAM, lucrul în grup, brainstorming, 

expunerea. 

 

Activitățile planificate și realizate în cadrul 

proiectului 

Mai întâi am realizat un asalt de idei și am 

determinat tema proiectului STEM și echipa de 

lucru, am stabilit un plan de acțiuni în bază căruia 

am delegate însărcinări și am inițiat cercetarea.  

Pentru a efectua proiectul am proiectat și 

am ansamblat un dispozitiv pentru desalinizare a 

apei din materiale reciclabile, disponibile în 

fiecare casă: am luat două sticle din plastic, 

așezate pe o parte în care am pus apa sărată. 

Partea superioară a sticlei a fost decupată cu un 

cuțit pentru a putea introduce în interiorul sticlei pâlnia fixată de un pai flexibil și apa. 

Învelișul de plastic a fost închis. Sub acel punct am așezat un colector, realizat din 

vârful unei sticle mici de plastic, cu un pai flexibil introdus în gaura de la capac. 

Celălalt capăt al paiului trece prin partea 

laterală a sticlei cu apă și apoi la un pahar de 

plastic închis ermetic unde se adună 

condensul. La un dispozitiv  am pus un 

reflector din folie de aluminiu  care acoperă 

partea din spate și partea inferioară a vasului 

mare. La celălalt dispozitiv am pus fundalul 

negru pentru a putea compara cantitatea de 

condensat colectat.  Pentru a ne asigură că 

colectăm apă pură am adăugat câteva 

picături de colorant la apa inițială. 

Asamblarea dispozitivelor vezi Figura 1.  

Alt experiment realizat la această 

temă a fost construcția unui dispozitiv de 

desalinizare a apei dintr-un container de 

plastic (Figura 2), am așezat tija unei pâlnii 

în capătul scurt al paiului, am bandat cu 

siguranță paiul pe pâlnie, după care am împins paiul prin orificiul de lângă partea de 

jos a containerului astfel încât pâlnia să fie în interiorul lui, am reglat pâlnia să fie cu 

fața în sus. Am pus o bucată de plastelină în jurul orificiului, în exteriorul recipientului 

pentru a ține pâlnia în poziție.Capătul lung al paiului într-un pahar pentru colectarea 

apei pure. Am acoperit containerul ermetic cu o bucată de peliculă, pe peliculă deasupra 

pâlniei am pus o șaibă pentru ca condensatul de pe pereții peliculei să se scurgă în 

pâlnie, apoi prin pai în pahar. Am oservat o condensare mai rapidă a apei. 

Fig. 2. Dispozitiv de desalinizare 

Modelul I, cu fundal negru și 

fundal reflectorizant 

Fig. 1. Dispozitiv de 

desalinizare Modelul II  
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Rezultatele obținute: În urma proiectului realizat am proiectat și am ansamblat 

două modele de dispositive pentru desalinizare a apei din material reciclabile, 

disponibile în fiecare gospodărie. Experimentarea funcționării acestor dispositive pe 

bază de energie solară, ne-a permis să identificăm cea mai eficientă instalație care ar 

putea fi utilizată pentru desalinizarea apei în casă pentru o familie. 

 

Aspectul inovativ: În acest proiect științific am realizat dispozitive de 

desalinizare a apei din materiale reciclabile, am comparat performanța dispozitivelor 

de desalinizare cu un fund negru și unul alb al vaselor mari. Am studiat diverite 

dispozitive și comportament diferit al apei sărate.  

 

Concluzii 

 În urma experimentului efectuat am observat că sticla de culoare dechisă (fundul 

vasului) reflectă mai multă lumină decât cea de culoare închisă. Din cauza că apa sărată 

are un punct de fierbere mai mare decât apa dulce, se obține un randament de 

condensare mai mare folosind Modelul II, având o suprafață mai mare în corelație cu 

volumul vasului. 

 

Bibliografie 
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2. http://biodegradabil.md/cercetatorii-australieni-au-dezvoltat-o-tehnologie-

care-transforma-apa-de-mare-in-apa-potabila-in-30-de-minute-green-report/ 
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potabila-cu-ajutorul-energiei-solare/ 

4. https://www.spatiulconstruit.ro/articol/un-sistem-alimentat-cu-energie-solara-

transforma-apa-sarata-in-apa-de-baut-pentru-zeci-de-mii-de-oameni/23699 
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CZU: 371.314.6:504.064 

JUCĂRIILE ECOLOGICE 

 

CUGUT Nadejda , MIRONIUC Maria 

Profesor coordonator: SCRIPCARU Viorica 

Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Ion Creangă” , or. Fălești 

 

Cuvinte cheie: jucării, ecologic, bio jucării. 

 

Proiectul pe care am decis să-l realizăm este despre jucăriile ecologice , care sunt 

necesare în viața cotidiană și mai ales pentru copii. Luând în considerație că în 

majoritatea magazinelor se vând jucării neecologice , mirositoare și care fiind aruncate 

poluează natura,  noi am decis să efectuăm cercetări și să propunem unele soluții , care 

ar diminua impactul jucăriilor neecologice și  dăunătoare pentru natură. Fabricarea unui 

produs generează un impact asupra mediului. Obiectivul fabricării ECO este de a 

reduce acest impact, păstrând în același timp calitatea produsului.Fabricarea ECO 

integrează deci mediul înconjurător în toate fazele procesului de fabricație: concepere, 

achiziția materiilor prime, fabricația, utilizarea și eliminarea deșeurilor. Toate acestea, 

pentru a reduce consumul de apă, energie, materii prime, precum și pentru a reduce 

poluarea apei și a aerului. Materialele naturale și plantațiile absorb CO2, unul dintre 

principalele gaze cu efect de seră: de exemplu, pădurile capturează importante cantități 

de CO2, care sunt apoi stocate timp de decenii în produsele fabricate din lemn.Pe de 

altă parte, materialele naturale sunt biodegradabile, ceea ce diminuează poluarea legată 

de tratamentul lor la sfârșitul vieții.Aceste materiale înlocuiesc cu succes ,deci 

produsele de sinteză ca plasticul, care este poluant, cu greu biodegradabil și care 

provine din derivați petrochimici non-reciclabili. 

Scopul: 

1. Oferirea unei copilării de vis celor care le place să se joace şi să petreacă cea mai 

mare parte a timpului cu jucării confecţionate din materiale ecologice. 

2. Modelarea bio-jucăriilor din materiale ecologice. 

3. Demonstrarea avantajelor pentru siguranţa copiilor în timpul jocului cu bio-

jucării. 

4. Educarea unei noi generaţii cu viziuni ecologice prin promovarea materialelor 

ecologice pentru confecţionarea jucăriilor pentru copii. 

Obiectele de cercetare sunt jucăriile toxice și cele ecologice. 

Obiectivele cercetării: 

1. să cercetăm impactul jucăriilor toxice asupra naturii. 

2. să valorificăm jucăriile ecologice în rândul copiilor 

3. să propunem alte alternative de a evita jucării dăunătoare naturii. 

4. să promovăm confecționarea jucăriilor ecologice în rândul comunității. 

 

Materialul utilizat în cercetare: 

1. lemn                             2. o mașină reutilizată 

3. adeziv                          4. o bucată de cablu. 
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Metoda   utilizată  în cercetare și elaborarea produsului: 

Deci am decis să confecționăm o sanie din lemn . Această jucărie a fost 

confecționată din lemn și pentru a-i reda viață , i-am atribuit o mașină veche care se 

conduce cu ajutorul telecomenzii, pe care am reutilizat-o în favoarea noii jucării. 

 

Activitățile planificate și realizate în cadrul proiectului: 

În cadrul proiectului am planificat o gamă de activități , pentru a îndeplini 

condițiile proiectului nostru  am realizat cercetări asupra jucăriilor toxice , ce impact 

au , și cum putem diminua acest lucru. Am efectuat diverse discuții cu elevii claselor a 

V-a – a IX-a despre jucăriile toxice și înlocuirea acestora cu cele ecologice. Împreună 

cu coordonatorul ne-am gândit să facem câteva demonstrații cu o colecție de jucării 

ecologice și am îndemnat diriginții de clase împreună cu elevii să participe în cadrul 

activității noastre , din această cauză am planificat să confecționăm niște modele de 

jucării ecologice , pentru a demonstra că acestea pot înlocui pe cele toxice. Am cercetat 

prețurile la jucăriile toxice și ecologice și am făcut comparație dintre acestea. Am 

realizat un tabel/ghid  pentru a diferenția din ce sunt confecționate ambele tipuri de 

jucării. Am stabilit care ar fi materiile prime necesare pentru a produce jucăriile , care 

nu sunt dăunătoare pentru natură și ce aspecte pozitive prevăd aceste obiecte.În 

proiectul dat am cercetat avantajele confecționării acestor obiecte de către părinți și 

copii împreună . Pentru a vedea din alte puncte de vedere  situația obiectelor cercetate 

,am decis să ducem convorbiri cu alți specialiști. În acest sens am dus o discuție cu un 

tânăr specialist în domeniul medicinei , care ne-a oferit câteva detalii despre copii și 

jucăriile care se recomandă copiilor. Am dus discuții cu profesoara de chimie din liceu 

,care le-a explicat la o oră informativă, organizată de echipa noastră,  elevilor impactul 

substanțelor toxice asupra naturii, și la general. Pentru a vedea situația cu jucăriile 

ecologice în orașul Fălești , am constatat că ar fi bine să vizităm câteva mari magazine 

de jucării. În urma vizitei a trei magazine , am observat că toate jucăriile sunt 

neecologice (din plastic și alte materiale toxice ). Doar în magazinul “Buburuza” , am 

depistat jucării din lemn , însă nu a fost informație despre vopselele folosite la ele (dacă 

conțin substanțe toxice sau nu). 

 

Rezultatele obținute: 
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Concluzii 

1. În urma proiectului am realizat activități educative și am promovat materialele 

ecologice în rândurile copiilor, le-am explicat impactul toxinelor  care se conțin 

în jucăriile neecologice și la ce duc acestea. 

2. Am constatat că este posibil să reutilizăm jucăriile vechi și să le atribuim la cele 

noi(ecologice) , confecționate de noi, astfel reducând procurarea altor jucării din 

plastic, care conțin substanțe toxice și dăunează naturii. Iar înlocuirea 

materialelor din plastic  cu cele ecologice va reduce considerabil poluarea 

planetei , va promova în rândul copiilor un spirit ecologic și de protecție a naturii. 
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CZU: 371.314.6:548.5 

CARACTERISTICILE CRISTALELOR 

 

DRAGOMIR Adrian 

IP Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă”, or. Ialoveni 

Coordonator  GALESCU Valentina, profesor de chimie și biologie 

 

Cuvinte-cheie: cristale, condiții de cristalizare 

 

Creșterea cristalelor este ocupația ce devine tot mai populară în ziua de azi. 

Articolele confecționate pot aduce o plăcere estetică, devenind o metodă plăcută de a 

petrece timpul. De asemenea această ocupație este o practică bună pentru elevi. Dar nu 

întotdeauna rezultatul obținut satisface cerințele. În acest caz este nevoie de schimbarea 

condițiilor de dezvoltare a cristalului. Fiecare cristal are trei caracteristici de baza 

(mărimea, forma și transparența). Să analizăm fiecare caracteristică în parte.  

Dimensiunile și forma cristalelor obținute depind de viteza de răcire și de 

diferența de temperatură dintre mediul de răcire și sistemul care se răcește. Cu cât acești 

doi factori sunt mai mari, cu atât cristalele sunt mai mici. 

       A treia si cea mai complicată este transparența, care depinde de puritatea 

substanței, natura substanței și variația bruscă de temperatură (ultima are un loc aparte). 

Schimbarea bruscă a temperaturii soluției duce la dizolvarea parțială a cristalului ce 

apoi se manifesta prin „tulburare” în interior, iar schimbarea bruscă a temperaturii în 

aer poate duce la apariția crăpăturilor în interior sau chiar la deformarea lui.  

      De exemplu, sunt prezente toate condițiile necesare în afară de puritatea substanței, 

cristalul obținut nu va fi transparent (și poate avea alta culoare, ori formă), alt exemplu, 

totul este ideal, dar timpul dezvoltării este mic (de 

obicei sunt suficiente 30 zile, însă sunt și excepții). 

Dar în unele cazuri rare, substanța folosită poate fi 

sensibilă la lumină ce din nou duce la schimbarea 

formei și în așa caz este nevoie de izolarea soluției 

cu cristal de toate sursele de lumină ori din contra 

iluminarea lui permanentă (în dependență de 

dorințele creatorului). Deci în final este posibil de 

afirmat ca “soarta” viitorului cristal depinde de 

condițiile creșterii. În procesul de creștere a 

cristalelor am avut asemenea situații și consider că 

ele sunt inevitabile, dar respectând toate condițiile putem obține cristale de o calitate 

înaltă, astfel ne satisfacem necesitatea de a cerceta, crea și nu în ultimul rând de a 

promova implicarea tinerilor în proiecte de cercetare. 

 

Bibliografie 
1. ULRICH, Cătălina. Învățarea prin proiecte (ghid pentru profesori). Editura 

Polirom, 2016. 

2. https://www.youtube.com/channel/UC8TSmBuxsczIiTHoU0DYToA 
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CZU: 543.275.1.08:504.53 

SENZORUL DE UMIDITATE A SOLULUI – O METODĂ DE 

CONSERVARE EFICIENTĂ A APEI 

 

Dudău Marius, BEJAN Vlada 

Profesor coordonator: Mariana ARAMĂ 

Colegiul de Studii Integrate „C. Stere” Drochia 

 

Cuvinte-cheie: sensor de umiditate, circuit electric, irigare.  

 

Introducere, actualitatea proiectului STEM. Apa este o resursă valoroasă, iar 

insuficiența de apă potabilă este o problemă gravă în multe părți ale lumii. Problema 

poate fi agravată de oamenii care risipesc apa; de exemplu, prin udarea unei grădini 

sau irigare nerentabilă a câmpurilor arabile, atunci când a plouat recent sau solul este 

deja umed. O modalitate eficientă de monitorizare a nivelului de umiditate și de 

combatere a acestei risipe de supra-udare este prin utilizarea unui senzor electronic 

de umiditate a solului. Cele mai multe sisteme de irigare a grădinii, a zonelor verzi 

funcționează pe bază de cronometre care le determină să ruleze la un anumit moment 

în fiecare zi. Un senzor de umiditate a solului poate detecta electronic dacă solul este 

deja umed și spune sistemului de aspersoare să nu funcționeze. Acest proiect se bazează 

pe utilizarea cunoștnțelor din domeniul fizicii - construirea unui circuit și din domeniul 

chimiei – disocierea sărurilor, transmiterea curentului electric prin intermediul ionilor 

descompuși în apă, care indică dacă solul este umed sau uscat.  

Scopul proiectului constă în proiectarea, elaborarea și testarea unui senzor util, 

portabil de umiditate a solului.  

Obiectul de cercetare reprezintă senzorul de umiditate a solului.  

Obiectivele cercetării: 

 Proiectarea și crearea unui circuit electric simplu; 

 Proiectarea unei carcase izolante, rezistente la intemperii și portabile pentru 

senzorul de umiditate a solului elaborat. 

 Identificarea unor aplicații cotidiene și utile pentru senzorul elaborat. 

Materialul utilizat în cercetare: baterie de 9 V, rezistențe de 100 kΩ, LED roșu, 

fire de Cu isolate, plante în ghiveci, apă, recipient mic din plastic cu capac, adeziv 

fierbinte.  

Metodele utilizate în cercetare și elaborarea produsului: experimental, 

modelarea.  

Activitățile planificate și realizate în cadrul proiectului. 

 Prima activitate realizată în cadrul proiectului a fost contruirea unui circuit simplu 

utilizând 2 plăci din Cu unite de bacteria conductoare prin fire de Cu izolate. Pentru 

elaborarea unui senzor eficient, portabil și comod de utilizat a fost elaborate o carcasă 

din material plastic, cu proprietăți de izolator. Testarea senzorului elaborat a fost 

efectuată prin utilizarea a plantelor de ghiveci udate în diferite proporții și respectiv cu 

sol uscat. În urma testărilor efectuate s-a observat aprinderea luminiței LED la plasarea 

senzorului în solul umed și stingerea acestuia în afara solului și în solul uscat. 
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Aspectul inovativ. Actual există multe tipuri diferite 

de senzori de umiditate a solului. Unele sunt destinate 

utilizării agricole și pot fi distribuite în mai multe locații 

pe câmpuri mari. Unele pot fi cuplat la sistemele de 

aspersoare acasă. Modelul portabil al senzorului 

proiectat poate fi ansamblat cu ușurință acasă, și poate fi 

utilizat pentru a verifica umiditatea solului atât în 

ghiveciurile plantelor cât și în sere și solarii. 

  

Concluzii  

Utilizarea senzorilor de umiditate a solului poate reduce utilizarea inutilă a apei 

pentru irigarea diferitor soluri, atât dirijate de sisteme complexe de irigare/aspersoare, 

cât și  de ghidare a persoanelor care utilizează un furtun pentru a uda manual o grădină. 

 

Bibliografie 

1. http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/3587/1/Filipciuc_iriga

re.pdf 

2. https://blog.robotica.md/umiditatea-solului-afisaj-LCD 

3. Departamentul de Resurse Naturale Durabile. (n.d.). Metoda de testare a 

studiului solului. New South Wales Guvernul Biroului de Mediu & Patrimoniu. 

16 mai 2016. 

4. Zotarelli, L., Dukes, M., și Barreto, T. (n.d.). Interpretarea conținutului de 

umiditate a solului pentru a determina capacitatea solului câmp și pentru a evita 

peste irigare în soluri nisipoase folosind măsurătorile de umiditate a 

solului. Departamentul de Inginerie Agricolă și Biologică al UF/IFAS. 16 mai 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/3587/1/Filipciuc_irigare.pdf
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/3587/1/Filipciuc_irigare.pdf
https://blog.robotica.md/umiditatea-solului-afisaj-LCD
http://www.environment.nsw.gov.au/resources/soils/testmethods/mc.pdf
http://www.environment.nsw.gov.au/resources/soils/testmethods/mc.pdf
http://hos.ufl.edu/sites/default/files/extension/potato/publications/Interpretation%20of%20Soil%20Moisture%20Content%20-%20Zotarelli.pdf
http://hos.ufl.edu/sites/default/files/extension/potato/publications/Interpretation%20of%20Soil%20Moisture%20Content%20-%20Zotarelli.pdf
http://hos.ufl.edu/sites/default/files/extension/potato/publications/Interpretation%20of%20Soil%20Moisture%20Content%20-%20Zotarelli.pdf
http://hos.ufl.edu/sites/default/files/extension/potato/publications/Interpretation%20of%20Soil%20Moisture%20Content%20-%20Zotarelli.pdf


178 
 

CZU: 371.314.6:661.18 

OBȚINEREA SĂPUNULUI ORGANIC DIN INGREDIENTE NATURALE 

 

FRUNZETE Mihaele - elevă în  clasa a XII-a 

CIORBA Daniela - elevă în clasa a XI-a 

Profesor-coordonator: Burciu Nadejda –prof. de chimie. LT Cruglic, grad 

didactic I 

 

Cuvinte-cheie: lipide, săpun organic 

 

Introducere, actualitatea proiectului STEM 

 Utilizarea lipidelor vegetale și animale uzate de către populație pot servi ca surse 

pentru obținerea săpunului organic. Având în vedere că tot mai mulţi oameni încep să 

se orienteze spre un stil de viaţă sănătos. De aici a apărut și ideea, cum să valorificăm 

unele ingrediente naturale de care dispunem acasă. Zi de zi fiecare gospodină în 

bucătărie, utilizează diverse tipuri de lipide la pregătirea bucatelor, dar cantități mari 

ajung să fie aruncate, fără ca să-și dea seama că aceste reziduri, foarte rar sunt colectate, 

pot fi folosite în obținerea unor produse utile.  

Studiind și cercetând mai multe surse informaționale am descoperit că uleiurile 

naturale stau la baza fabricării săpunurilor organice. De ce să nu folosim un săpun 

natural, ca produs de igienă personală, făcut din ingrediente naturale, fără adausuri de 

substanță chimică. Aruncarea uleiului în sistemele de canalizare provoacă corozie, 

cunoaşte multă lume, deaceea ne-am propus să demonstrăm cum uleiuriile naturale pot 

fi transformate în săpun organic. 

Scopul: obținerea și cercetarea unui săpun organic preparat din ingredient 

naturale.  

Materialul utilizat în cercetare: Ustensile: lopățică din lemn, chibrituri, două 

stative metalice cu cleștar și inel, stativ cu eprubete, baghetă de sticlă, pahar chimic, 

hârtie de filtru, pâlnie, formă de plastic și sticlă, mănuşi de protecţie, spirtieră, plită 

electrică, vas de porțelan. Reactivi: grăsime solidă-40 g de untură de porc, 120 ml 

soluție– NaOH de 40%(69g NaOH și 103 g de apă), soluție de CuSO4.  

Activitățile planificate și realizate în cadrul proiectului 

1. Am încălzit grăsimea solidă la baie de aburi astfel ca procesul de saponificare să 

aibă loc complet; 

2. Am adaugat NaOH în apă și nu invers deoarece mai bine se amestecă; 

3. În uleiul, grăsimea încălzită s-a adaugăt soluția de NaOH de 40 %, amestecând până 

capătă un aspect gelatinos; 

4. Menținem volumul constant al amestecului, adugând apă distilată în locul celei 

evaporate; 

5. Verificăm dacă saponificarea este completă: într-o eprubetă cu apă distilată fierbinte 

se introduce cu pipeta câteva picături de amestec. Dacă la răcirea suprafeței apei nu 

apar picături de grăsime, procesul poate fi considerat terminat. Dacă picăturile de 

grăsime apar, saponificarea trebuie continuată prin încălzirea de mai departe a 

amestecului inițial. 
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Al doilea mod de verificare: într-o eprubetă se pune cu pipeta câteva picături de 

amestec, se adaugă soluție de CuSO4 , dacă apare o culoare albastră intensă hidroliza 

grăsimii a avut loc (s-a obținut glicerina). 

6. Când saponificarea este completă la soluția de săpun adăugăm 200 ml soluție 

saturată, caldă de clorură de sodiu și se amestecă bine cu bagheta; 

7. Lăsăm amestecul să se răcească, săpunul se va ridica la suprafața soluției apoase, 

solidificându-se. 

8. Separăm prin filtrare săpunul, spălându-l cu apă distilată. Am turnat compoziția de 

săpun în forme, lasându-o 7-10 zile pentru terminarea procesului de saponificare. Cu 

cât mai mult se va întări, cu atât mai bune vor fi proprietăţile. Este foarte important ca 

ingredientele să se cântărească cu precizie deoarece excesul de sodă caustică în săpun 

va ridica nivelul pH-ului, astfel pielea poate fi iritată sau chiar arsă, dacă este puțină 

soda caustică, săpunul va fi prea gras, pielea devine unsuroasă. 

Avantajele și aspectul inovativ: avem la dispoziție grăsimi uzate, numai trebuie 

colectate în recipiente; este ușor și ieftin de obținut în condiții casnice; conțin numai 

uleiuri naturale; în combinație cu alte uleiuri putem obține săpunuri de calitate pentru 

orice tip de piele; utilizarea săpunului natural are efecte benefice asupra sănătății 

omului, poate fi folosit în caz de micoze la laba piciorului. 

 

Concluzii 

Pentru a ne convinge de efectul devastator  asupra mediului putem menționa că 

un litru de lipide uzate aruncate la canalizare poate polua un milion de litri de apă, 

cantitatea necesară unui adult să supraviețuiască timp de 14 ani. Economisind si 

prelucrând materia primă disponibilă putem obține produse utile. 
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CZU: 551.521.31:662.997 

UTILIZAREA  ENERGIEI  SOLARE SUB FORMĂ  DE TIRAJ CARE 

APARE ÎN CANALE LUNGI ÎNCĂLZITE 

 

LUCA Cristina – Mihaela  

Profesor coordonator : HOMENCO Anatoli  

Centrul de Creație a Copiilor or. Drochia 

 

Cuvinte-cheie: energia solară transformată în energie electrică, fenomenul de tiraj și 

convecție a aerului, forța Arhimede, uscătoare solare, seră, elevator, ventilare, intrarea 

aerului rece și încălzirea aerului. 

 

 Toată  lumea cunoaște bine utilizarea energiei solare în celulele solare, a 

diferitelor uscătoare, a cuptoarelor solare. Energia eoliană este utilizată cu succes 

(vântul este fluxul de aer convectiv cauzat de încălzirea eterogenă a suprafeței 

Pământului de Soare). Acest  proiect  este  dedicat  metodei rareori  aplicate de utilizare 

a energiei solare cu ajutorul tirajului care apare în canalele  negorizontale lungi. Metoda 

aceasta este ieftină nu este nevoie de eforturi tehnologice mari. De aceea și am ales ca  

idee a  acestui proiect. 

       Mai întâi a fost analizată prezența efectului pe  cale experimentală au fost 

măsurate datele necesare. Apoi pe cale teoretică a fost dedusă expresia pentru 

determinarea puterilor  mecanice și termice, a fost determinat randamentul 

dispozitivului. Dacă randamentul este destul de înalt atunci utilizarea energiei solare 

cu ajutorul tirajului are perspective. 

      Cercetarea fenomenului cu cale experimentală.  Piramida pentru cercetarea 

efectului așteptat. Au fost efectuate experimente pentru a studia apariția tirajului nu 

în cazul arderii combustibilului, ci ca urmare a încălzirii aerului cu fluxul de energie 

solară. Din tuburi de aluminiu cu diametrul de 5 mm și piese de vechi umbrele de soare 

a fost fabricată piramida triunghiulară,  înălțime puțin  mai mult de un metru și un 

triunghi echilateral cu latura de la bază egală cu 0,6 m. (Fig.1,2,3).  În partea de sus a 

piramidei este instalat senzorul de viteză a vântului - anemometru portabil digital. 

(Fig.4.) Carcasa este acoperită  cu 

peliculă din polietilenă – o latură 

- transparentă și două laturi ale 

piramidei - din peliculă  neagră. 
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1.Un anemometru digital pentru măsurarea debitului (vitezei) de aer cald.  

2. Pelicula neagră.  

3. Lampă puternică, sursă de energie  

luminoasă . 

4. Aer rece. 

5. Aer cald.  

A fost  efectuat un experiment privind  

măsurarea  cu  ajutorul  anemometrului  

viteza  aerului  obținut  prin  încălzirea 

fluxului de aer  într-un canal confecționat 

din pelicula   subțire din polietilenă.  

Rezultate: Temperatura aerului în partea de 

jos  - +20°C, în partea de sus - +24°C, viteza 

de ieșire a aerului – 0,3 m/s. Concluzie:  

efectul așteptat are loc, aerul se încălzește și 

cu ajutorul forței  Arhimede apare tirajul. 

Viteza fluxului de aer este  foarte mică din cauza dimensiunilor  mici a instalației.  Este 

mică și variația temperaturii.     

        Totul se va schimba dacă mărim dimensiunile  piramidei, de exemplu, de 10 ori. 

În cazul în care o astfel de piramidă o instalăm  în mediul rural în jurul  turnului de apă, 

rezervorul va fi încălzit în mod continuu în timpul zilei. Din cauza forței Arhimede 

apare tirajul și în partea de sus a piramidei poate funcționa generatorul eolian, care va 

da energie pentru a ridica apa în rezervor. Mai jos este dovada că puterea eoliană  este 

proporțională cu viteza fluxului de aer în puterea  treia.  Adică P ~ v3.   

      Locuitorii din clădiri înalte știu bine ce flux puternic de aer apare atunci când 

deschid ușa și încercă să iasă pe acoperișul unei clădiri cu mai multe etaje. Vara și 

iarna. 

       Paralelepiped  pentru cercetatea efectului așteptat.  Pentru a studia dependența 

gradului de încălzire a aerului și a debitului de aer de la grosimea camerei, în care aerul 

se încălzește, a fost construită instalația din trei bucăți de polistiren 100x50 cm (Fig.5.).  

Pe foto sunt arătate cazurile: grosimea  5 cm (Fig.6) și grosimea 30 cm (Fig.7). 

Grosimea stratului de aer încălzit de 5 cm a fost atins cu cel mai bun rezultat: viteza 
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aerului de 0,5 m/ s, temperatura din partea de jos a camerei + 20°С, în partea de sus  + 

25°С.                                                                                                                                   

       Se înțelege că, în condiții de cameră izolată rezultatele experimentelor nu se vor 

potrivi cu ceea ce va fi în spațiul liber. Prin urmare, într-una din zilele rare de soare din 

februarie, experiența a avut loc "în aer liber" (Fig.8). Rezultate: temperatura în partea 

de jos a instalației este + 3 °C, în partea de sus este +9°C, viteza  aerului este de 0,9 

m/s. 

       Concluzie: rezultatele  sunt mult mai bune. În acest caz, putem obține atât energie 

mecanică, cât și termică. Creșterea dimensiunilor  receptoare de energie solară sunt 

proporționale cu suprafața receptoare, sau cu alte cuvinte, cu dimensiunile liniare la 

puterea a doua. 

       În mod clar, creșterea puterii  poate fi realizată numai prin creșterea suprafeței 

iluminate de Soare. Alegerea formei optime, a grosimii stratului de aer  încălzit, a 

materialelor din care se face instalația afectează numai randamentul  instalației, dar nu 

va depăși cantitatea de energie care intră de la Soare pe suprafața Pământului a unei 

anumite zone. 

        Este cunoscut faptul că, după toate pierderile de reflecție, absorbție și disipare în 

atmosfera fluxului de energie solară, suprafața 1 m2 a Pământului atinge aproximativ 

500 J de energie pe secundă (În cazul în care razele solare cad perpendicular pe 

suprafață).   Calculăm  randamentul  dispozitivului nostru imperfect (principalul 

dezavantaj sunt dimensiunile mici și, prin urmare, pierderile mari de căldură). Puterea 

dezvoltată de instalația  noastră este formată din două componente - încălzirea aerului 

și obținerea acestui o anumită viteză.                                             

                            P = 
𝑄

𝑡
 + 

𝐸𝑐𝑖𝑛.

𝑡
 = 

𝑐𝑚∆𝑡

𝑡
 + 

𝑚𝑣2

2𝑡
 = 

𝑐𝜌𝑆𝑣𝑡∆𝑡

𝑡
 + 

𝜌𝑆𝑣𝑡𝑣2

2𝑡
 = cρSvΔt + 

𝜌𝑆𝑣3 

2
. 

P - puterea dezvoltată de dispozitiv, 

Q - cantitatea de căldură primită de 

către  aerul trecut prin instalație,   

t - timpul în care experimentul a fost 

efectuat, 

Ecin. - energia cinetică a fluxului de aer 

încălzit în dispozitiv, 

c = 1005 J/(kg⸱°C) – căldura specifică 

a aerului, 

m – masa aerului trecut prin dispozitiv, 
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Δt = t2 – t1 = 9°C - 3°C 

=6°C  - variația 

temperaturii  aerului 

trecut prin dispozitiv, 

v = 0,9 m/s – viteza 

aerului ieșit din 

dispozitiv, 

ρ = 1,27 kg/m3  

densitatea aerului, luăm 

din grafic, Fig.9. 

S = 1 dm2 = 0,01 m2 – 

Aria secțiunii 

transversale a 

orificiului prin care iese 

aerul încălzit. În 

această gaură se află  un 

senzor de viteză a aerului.        Deci: 

P=cρSvΔt+ 
𝜌𝑆𝑣3

2
 =1005 J/(kg⸱°C)⸱1,27 kg/m3⸱0,01m2⸱0,9 

m/s⸱6°C+ 
1,27 𝑘𝑔/𝑚3⸱0,01𝑚2⸱(0,9 𝑚/𝑠)3

2
 = 

= 68,92 W + 0,0046 W = 68,9246 W ≈ 69W . 

       Aflăm randamentul dispozitivului.  Pentru a simplifica calculele dispozitivul nu 

este prezentat  pe  Fig.10 cu  picioarele necesare pentru intrarea aerului rece din partea 

de jos  în cameră. Aria suprafeței „ferestrei”,  prin care intră fluxul luminos este egală 

cu 0,5 m2 (SBC),  razele luminoase nu cad perpendicular.  Aceasta înseamnă că prin" 

fereastra " (marginea verticală a „ferestrei” - segmentul BC din figură) a pătruns fluxul 

de energie solară, care înainte de aceasta a trecut printr-un planul perpendicular pe 

fasciculele luminoase (segmentul DC din figură este marginea suprafeței 

dreptunghiului prin care trece lumina). Din imagine se vede că DC < BC . Cunoscând 

aria dreptunghiului SDC, putem găsi cantitatea de energie care intră în cutie în fiecare 

secundă.  

       Δ ABE a fost derivată de cateta AE – o riglă verticală cu lungime de un metru, 

catetul BE - o umbră de la rigla cu lungime de doi metri, ipotenuza  BA - o lungime 

necunoscută - o limită de umbră de la o riglă în aer. Din asemănarea triunghiurilor ABE 

și BCD vom scrie:    
𝐵𝐸

𝐵𝐴
 = 

𝐷𝐶

𝐵𝐶
 = 

𝑆𝐷𝐶

𝑆𝐵𝐶
 .   De aici:   SDC = SBC⸱

𝐵𝐸

𝐵𝐴
 = SBC⸱

𝑙𝐵𝐸

√(𝑙𝐴𝐸)2+(𝑙𝐵𝐸)2
 .     

Obținem: SDC = 0,5 m2⸱
2 𝑚

√(1 𝑚)2+(2 𝑚)2
 ≈ 0,447m2. Valoarea puterei fluxului luminos 

care intră în cutia dispozitivului Pabsorb.=500 
𝐽

𝑠∙𝑚2
⸱0,447m2=224 J/s.    În plus față de 

această energie, lumina Soarelui intră în cameră după reflexia dirijată și difuză a zăpezii 

albe. Să luăm (foarte aproximativ!) valoarea sa egală cu 120 J/s. Obținem randamentul 

dispozitivului după formula:     η = 
𝑃

𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏.
⸱100%;      η = 

69𝑊

(224+120)𝐽/𝑠
⸱100% ≈ 20 %.  

       Rezultatul obținut este destul de înalt  pentru un astfel de dispozitiv simplu și mic. 

De ce?      
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    a) Nu se cunoaște valoarea exactă a energiei solare care intră în cameră după 

reflectarea zăpezii. 

        b)Măsurările  sunt cu o precizie scăzută. Variația  temperaturii  la 6°C a fost găsită 

după două măsurări de temperatură cu o eroare absolută de 1 grad fiecare. Prin urmare, 

eroarea relativă de măsurare a temperaturii aerului este egală cu: εt = 
2∙1℃

6℃
=

0,33.   Eroarea relativă obținută este foarte mare. Anemometrul măsoară viteza 

vântului cu o precizie de  ± 0,1 m/s. Dacă viteza măsurată este de 0,9 m/s, atunci eroarea 

relativă de măsurare a vitezei aerului în cazul nostru: εv = 
0,1 𝑚/𝑠

0,9 𝑚/𝑠
  = 0,11. Adică, eroarea 

relativă totală calculului randamentului este egală cu  ε = εt + εv = 0,44.  Deviațiile de 

la 20% pot fi de aproximativ până la Δη = η⸱ε = 20% × 0,44 = 8,8% ≈ 9%.  

Randamentul dispozitivului este egal : η = (20 ± 9)%, adică: 11% ≤ η ≤ 29%.   Fără a 

lua în considerare eroarea determinării energiei solare care intră în cameră după 

reflectarea zăpezii. 

               Aplicațiile fenomenului.   Uscători solari.  Sunt  descrise  două  modele  

similare de uscătoare  înclinate, în care, datorită energiei  solare, există  și  uscarea  și  

ventilarea  produselor (fructe, legume etc.). Convecția necesară  pentru ventilare  apare 

cu ajutorul  forței  Arhimede. Republica Moldova produce mii de tone de fructe și 

legume, iar populația consumă aceste produse proaspete, uscate și conservate. Uscarea 

fructelor se produce în uscătoare electrice sau termic prin arderea lemnelor,  însa din 

aceste metode se consumă multă electricitate și combustibili ca lemnele. Ne-am gândit 

că o sursă bună de uscare a fructelor legumelor sau ierburilor este energia solara, iar în 

Moldova din luna mai până la început de octombrie e un soare destul de puternic.  

 În viața cotidiană putem folosi acest uscător pentru uscarea fructelor, legumelor 

a diferitor  ierburi etc, deorece fructele uscate conțin 80% de vitamine din fructele 

naturale, iar fructele proaspete cu timpul cu cât mai mult timp se păstreaza în frigidere 

își pierd calitatea(vitaminele), iar 

fructele uscate  își păstrează calitatea 

mulți ani. 

        Aparatul și dimensiunile 

uscătorului sunt vizibile în 

fig.11,12,14.  Fructele sunt uscate pe 

rafturi orizontale. Datorită încălzirii 
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într-un uscător înclinat, (apare 

tirajul solar!)  tracțiunea 

ventilează bine fructele. Fig.13, 

(machetă), fig.15 arată aspectul 

uscătorului cu dimensiunile 

80×80×11 cm. Se instalează pe o 

singură tijă la o înălțime de 1,5 m 

și se poate roti cu ușurință pentru 

o iluminare mai bună. 

1.Suprafața inferioară a uscătorului este neagră. 

2. Suport  pentru  fixarea uscătorului.  

3. Plasă de țânțari (sită din masa  plastică); intrarea pentru aer  rece  uscat  și ieșire 

pentru aer cald  umed.  

4. Pelicula  transparentă.  

5. Plasă de țânțari (sită din masa  plastică) pe care se  usucă  fructele  tăiate.  

6. Fluxul de energie  solară. 

   Prima idee pentru viitor: Seră – stația electrică.  Oferit  pe  versantul  sudic al 

dealului,  munților  construim o seră lungă   ( sute  de metri), în  partea de sus a căreia  

este  instalat un generator eolian  sau o pompă care rulează de la un „vânt” convectiv 

și  apă, balansoar  pentru a uda  plantele  într-o seră.  Aerul cald se încălzește de la 

energia solară prin pelicula străvezie și neagră unde se îndreaptă spre țeavă, iar aerul 

rece intră prin fereastra deschisă a serei, astfel din țeava iese un current de aer, în partea 

de sus a căreia  instalăm  un generator eolian  sau o pompă care rulează de la un „vânt” 

convectiv și  apă,  balansoar  pentru a uda  plantele  într-o seră. Fig.16, 17 – machetă. 

 Importanța pentru oameni: jos instalând pompa obținem apă cu ajutorul căreia 

putem uda 

florile, sau 

lanurile pentru 

agricultură, sau 

atunci când 

primim energie 

electrică de la 

generator putem 

folosi în orice 

domeniu în 

locuri unde 

există rețele 

electrice  (la o fermă de vite pe un deal).   

Aspectul interior, fig.18.     

1. Ieșirea aerului cald din "seră" printr-un generator eolian.  

2. Pelicula transparentă. 

 3. Pelicula neagră.  

4. Intrarea aerului rece. 

5. Fluxul de energie solară. 
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6. Rezervoare cu apă caldă și fierbinte pentru udare și alte nevoi 

7. Terasă cu plante. 

          A doua  idee  pentru viitor: Ventilarea interprinderii cu ajutorul tirajului.Și 

în plus – generarea energiei electrice.     În Republica Moldova se produc multe 

cereale de grâu, floarea-soarelui grăunțele 

acestora sepăstrează în elevatoare, 

cerealele de grâu și porumb se păstrează 

cu umiditatea de 14%, dar de floarea-

soarelui cu umditatea de 7%.  Ca aceste 

grăunțe să nu se strice ele au nevoie de 

ventilarea 

aerului, în încăperea elevatorului. Aceste 

ventilatoare folosesc multă energie 

electrică și fac zgomot care se aude pe o 

distanță destul de mare. Ne-am gândit să 

facem ventilatoare cu ajutorul energiei 

solare. (Fig.19). Pe partea sudică a 

elevatorului construim un perete din trei părți de tablă metalică acoperită cu vopsea 

neagră  termorezistentă.  Aerul se încălzește de la peretele  cu culoarea neagră, pătrunde 

prin dispărțiturile elevatorului și iese prin țeava de pe acoperiș, aerul rece pătrunde de 

jos și trece prin fiecare dispărțitură a elevatorului astfel le ventileaza și apare tirajul. 

Aceasta  poate fi folosită pentru a produce energie  electrică  și  pentru  ventilarea  

încăperilor, uscarea, ventilarea  cerealelor etc.                           

1. Trapă pe unul dintre etajele clădirii pentru ieșirea aerului într-un canal vertical.  

2. Generatorul eolian. 

3. Canalul în care se creează tirajul cu aer încălzit.  

4. Tablă neagră sau peliculă transparentă pe partea de sud a clădirii. Formează 

canalul în care se creează tirajul.  

5. Trapa prin care aerul rece intră în canal, dacă este  necesar, în  partea de jos. 

6. Fluxul de energie solară. 

 Cel  mai mare elevator din Moldova se află  în  Căușeni, (Fig.20) , acolo  este  posibilă 

să se  facă  acest  lucru  și  astfel economisim  energia  electrică. În cazurile în care este  



187 
 

profitabil din punct de vedere economic, este  necesarsă să se utilizeze o astfel de 

metodă de utilizare a energiei  solare. Dar această metodă poate fi folosită și iarna, nu 

numai în vremea caldă a anului, fiindcă înăuntrul elevatorului e cald din cauza  

funcționării mașinilor și prezenții oamenilor, iar afară e rece astfel  efectuînduse  

ventilarea. 

A fost  efectuat descris un experiment privind  măsurarea  cu  ajutorul  anemometrului 

digital al vitezei  aerului  obținute  prin  încălzire a fluxului de aer  într-un canal 

confecționat din pelicula   subțire din polietilenă.  

 

Concluzii 
  Acest proiect  este de a reda  metodele practic necunoscute (cu ajutorul tirajului) 

de micșorare a cheltuielilor oamenilor în privința energiei electrice, fiindcă energia 

solară este gratuită și o putem folosi în fiecare zi. Alt scop e să nu poluăm aerul și 

mediul să fie totul ecologic curat. Un alt avantaj e să nu să se audă zgomotul 

ventilatoarelor electrice.  
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Cuvinte-cheie: efect de seră, ciclul carbonului, atmosferă. 

 

Introducere, actualitatea proiectului de cercetare STEM 

Atmosfera noastră absoarbe căldura provenită de pe Pământ, numită radiație 

infraroșie, și radiază o parte din ele înapoi pe Pământ. Acesta este motivul pentru care 

suntem calzi, în loc de o planetă lipsită de viață 

și înghețată. 

Studiul climatologiei și efectele 

excesului de CO2 sunt foarte complicate. La fel 

cum apa se deplasează prin ciclul apei pe 

Pământ, CO2 se deplasează prin ciclul 

carbonului. Ciclurile de dioxid de carbon în apă, 

vegetație, aer, soluri și creaturi vii. Modul în 

care interacționează toate aceste cicluri de 

carbon poate ajuta la găsirea unui posibil 

răspuns la încălzirea globală. În acest proiect 

de cercetare, am construit un mic model al 

Pământului și l-am folosit pentru a vedea cum 

variază temperatura, comparativ cu exteriorul 

modelului.   

Scopul cercetării constă în construirea 

unei sere simple de dimensiuni mici și 

investigarea modului în care radiațiile infraroșii prinse afectează temperatura din 

interior. 

Obiectul de cercetare: modelul Pământului și variația temperaturii. 

Obiectivele cercetării: 

- Elaborarea unui Model al Pământului din lemn și plastic (materiale reciclabile, 

disponibile acasă). 

- Observarea modificărilor de temperatură care au loc în interiorul și exteriorul 

Modelului pe parcursul zilei și într-o anumită perioadă de timp. 

- Analiza rezultatelor și efectuarea concluziilor. 

Metodele utilizate în cercetare și elaborarea produsului: modelarea, 

observația, deducția, analiza matematică a datelor. 

Materialul utilizat în cercetare: scândură de lemn, ciocan, ochelari de 

protecție, foaie de plastic transparent, termometru care poate măsura până la cel puțin 

60 ° C (2).  

Activitățile planificate și realizate în cadrul proiectului 

Fig. 1. Asamblarea Modelului 

de Pământ 
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 Pentru a iniția proiectul de cercetare a fost confecționată o miniseră – un Model 

mic al Pământului. Minisera a fost confecționată dintr-o carcasă din lemn care a fost 

acoperită de o foaie de plastic. Pentru a asigura un mediu cât mai aproape de cel natural, 

minisera a fost plasată pe sol, în aer liber într-o locație însorită, unde nu a fost deranjat 

timp de șapte zile, pe toată perioada cercetării.   

Acest model reprezintă Pământul și atmosfera noastră. Pământul și cadrul din 

lemn modelează Pământul, iar foaia de plastic reprezintă atmosfera. 

Termometrele așezate înăuntrul cadrului din lemn și din afara acestuia ne-au 

permis să colectăm un șir de date care au fost incluse în Tabelul 1.  

 

Tabelul 1. Înregistrarea datelor de pe termometre 

Data Vreme Timp Temp. în interior 

(°C) 

Temp. în afară  

(° C) 

14.02.21 Senin 9.00 -2 -4 

14.00 0 -1 

18.00 -4 -6 

15.02.21 Înorat 9.00 -1 -3 

14.00 -1 -2 

18.00 -2 -4 

16.02.21 Înorat 9.00 -7 -9 

14.00 -4 -6 

18.00 -10 -11 

17.02.21 Senin 9.00 -5 -7 

14.00 -2 -3 

18.00 -8 -10 

18.02.21 Senin 9.00 -4 -6 

14.00 -1 -2 

18.00 -5 -7 

19.02.21 Senin 9.00 -2 -3 
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14.00 0 -2 

18.00 +1 0 

20.02.21 Senin 9.00 +1 0 

14.00 +5 +3 

18.00 -1 -2 

 

Rezultatele obținute: Pe baza datelor înregistrate au fost elaborate două 

diagrame care ne-au ajutat să efectuăm unele concluzii referitor la efectul atmosferei 

asupra încălzirii Pământului. 

 

Concluzii  

Analiza datelor obținute ne demonstrează că în interiorul Modelului Pământului 

realizat se înregistrează o amplitudine mai mică a temperaturii pe parcursul unei zilei. 

 Deasemenea am observat că pe parcursul zilelor însorite se atestă o diferență mai 

mare dintre temperaturi din interiorul și exteriorul Modelului, cee ace demonstrează 

conservarea energiei, și influiența atmosferei asupra determinării efectului de seră. 
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Introducere, actualitatea proiectului de cercetare  

Nutrienții sunt substanțe chimice de care oamenii au nevoie pentru ca corpul lor 

să funcționeze normal și să fie sănătos. Micronutrienții, precum iodul , sunt tipuri de 

nutrienți de care oamenii au nevoie în cantități mici. Iodul este în mod special foarte 

important pentru ca tiroida unei persoane să funcționeze normal. Dacă o persoană nu 

mănâncă suficient iod în dieta sa, poate deveni deficit de iod. Deficitul de iod poate 

provoca diferite probleme medicale (de obicei din cauza hipotiroidism sau având o 

tiroidă care nu produce suficienți hormoni). Aceasta include gușa , care este o umflare 

vizibilă a tiroidei, defecte congenitale grave precum cretinismul și leziuni ale 

creierului. De fapt, deficitul de iod este cea mai frecventă cauză a întârzierii 

mentale prevenibile.  

Deoarece iodul este rar în dietele normale ale multor oameni, acesta este adăugat 

în sarea de masă. Apoi, când oamenii își sărează mâncarea, adaugă și acest 

micronutrient important. Știați că primul lucru pe care oamenii îl pot face, în întreaga 

lume, pentru a preveni întârzierea mintală este să gătiți și să condimentați alimentele 

cu sare iodată.  

În acest proiect de cercetare alimentară au fost investigate ce tipuri de sare din 

comerț au în componența sa iod și care nu.  

Scopul proiectului de cercetare constă în testarea 

diferitor tipuri de sare pentru a vedea dacă conțin sau nu iod. 

Obiectul de cercetare: 4 mostre de sare alimentară. 

Obiectivele cercetării: 

- Determinarea conținutului de ion în patru tipuri de sare 

alimentară accesibile în comerțul din regiune; 

- Efectuarea concluziilor și propunerilor de utilizare eficientă 

a unor tipuri de sare din comerț. 

Materialul utilizat în cercetare: marker permanent, 

pahare de plastic de unică folosință transparente, cilindru 

gradat de 100 ml, cupe de măsurare, apă distilată, cilindru gradat de 10 ml, soluție de 

amidon lichid, soluție antiseptică cu iod, linguri de plastic de unică folosință, patru 

tipuri diferite de sare, soluție de peroxid de hidrogen 3%, oțet de masa. 

Metodele utilizate în cercetare: observarea, experimentul, analiza matematică 

a datelor. 

Activitățile planificate și realizate în cadrul proiectului 

Pentru efectuarea testului, a fost folosită o soluție de amidon, oțet și peroxid de 

hidrogen. Iodul suferă o reacție chimică cu amidonul pentru a produce o substanță 

Fig. 1. Reacția 

amidonului cu iodul 
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chimică de culoare albastru-violet. Astfel am aflat conținutul de iod în tipurile de sare 

luate pentru testare. Oțetul și peroxidul de hidrogen au fost adăugate la soluția 

de sare pentru a facilita reacția iodului cu amidonul. Mai exact, oțetul este un acid și, 

prin urmare, când îl adăugăm, schimbăm pH-ul soluției astfel încât reacția să poată 

avea loc. În cele din urmă, deoarece sarea are iod sub formă de iodură, adăugăm 

peroxid de hidrogen pentru a transforma iodura în iod, cu care amidonul va reacționa. 

Testarea diferitelor tipuri de sare pentru prezența iodurii 

Rezultatele obținute 

În urma experimentelor efectuate au fost obținute următoarele rezultate: 

Tipul de sare luată pentru 

testare 

Aspectul soluției în urma experimentului 

Sare iodată Bunetto Test pozitiv – albastru întunecat 

Sare stalagmite neiodată Test negativ 

Sare Casa Rinaldi Test pozitiv - albastru 

Sare Himalaya Pripravca Test pozitiv - albastru întunecat 

 

Concluzii 

În urma testelor efectuate s-a determinat că speciile de sare „Sare iodată 

Bunetto” și „ Sare Himalaya Pripravca” conțin un conținut mai bogat de iod, ceea ce 

este benefic pentru rația alimentară zilnică.  
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Scopul lucrării: 

  Proiectul nostru își propune ca scop prezentarea ploii drept sursă de energie 

regenerabilă. Prezentarea metodelor de captare a vibrațiilor ce apar la întâlnirea 

picăturii de ploaie cu o suprafață piezoelectrică și realizarea unui studiu ce ne va 

permite determinarea cantității de energie ce o putem căpăta de la o picătură de ploaie. 

Ipoteza proiectului: 

Electricitatea este una din resurse, a cărei nevoie este în continuă creștere. Conform 

previziulnilor Agenției Internaționale pentru Energie, în următorii ani, omenirea va 

avea nevoie de o cantitate de energie electrică  cu 80% mai mare decât la momentul 

actual. Una din principalele preocupări ale cercetătorilor este identificarea surselor 

alternative de energie, care să fie mai ieftine și să nu polueze: energia regenerabilă. 

Cunoaștem mai multe tipuri de energie regenerabilă; energia soloră, energia eoliană 

ș.a. La momentul dat un interes sporit au creat precipiațiile naturii, mai bine spus, 

energia ce se poate de acumulat din ele, ca exemplu servind picăturile de ploaie. Nici 

nu ne dăm seama că in timpul fiecărei ploi o cantitate enormă de energie se pierde.  O 

singură picătură de ploaie absoarbe o cantitate importantă de energie prin evaporare. 

Energia urmează un trend ce crește odată cu înălțimea la care se găsește, iar după ce 

picătura devine prea grea să rămână în nor, cade și lovește pământul, moment în care 

energia este eliberată sub forma unei forțe mecanice. Scopul este de a ”recolta” acesată 

forță mecanică,  mai bine spus a vibrațiilor provocate de ea și de a le transforma în 

curent electric. Una din metode este –metoda piezoelectrică.   

Descrierea proiectului:                                                                                                                                                                       
Ce reprezintă efectul piezoelectric? Acest efect este descris ca relația dintre o forță 

mecanică și o tensiune electrică în corpuri. Este un efect în care energia mecanică este 

convertită între formele electrice și mecanice. A fost descoperit în 1880 de frații 

Jacgues și Pierre Curie.Studiind literatura de specialitate ne-am propus să construim  o 

instalație , pentru a obține energie electrică pe baza picăturilor de ploaie . Ploaia cade 

de la nivelul norilor şi cîştigă o viteză de cădere, atunci cînd forţă gravitaţională este 

echilibrată prin suma forţei rezistente generate de frecarea vîscoasă şi forţă Arhimede 

de împingere . În acest mod picăturile de ploaie capătă energie cinetică. Energia 

cinetică depinde de 2 factori primordiali –masă de apă şi viteză limita de cădere. Pentru 

a converti această energie cinetică în energie electrică, în mod special sunt utilizate 

materialele piezoelectrice, datorită faptului că ele sunt rezistente la tensiuni mari. 

  Pentru construcție avem nevoie de un suport cu dimensiunea de 1m×2m și să fie plasat 

la 1,5m de la sol. Suportul va avea două suprafețe. Pe suprafața interioară vom instala 

o membrană piezoelectrică (PVDF-polivinilidenftorid, sau PVDF (poli 1-1 

difluoretenă), un polimer recunoscut ca fiind foarte rezistent la solvenţi, folosit în 
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industrie pentru a proteja diverse instalaţii electrice împotriva mediilor acide sau 

bazice. Acest material are şi o interesantă proprietate piezoelectrică: produce descărcări 

electrice atunci când este deformat mecanic. Această membrană o fixăm de două laturi 

opuse ale suportului , dar trebuie să fie puțin liberă pentru o deformare mai maximă , 

atunci când picăturile de apă vor nimeri pe ea. A doua suprafață care o vom plasa 

deasupra acestei membrane , la o distanță de 10-15 cm , o vom perfora-o cu  găuri de 

mărimea 5mm  prin care vor trece picăturile de ploaie. De ce perforată și care este rolul 

acestei suprafețe? Picăturile de ploaie trebuie să fie de același diametru ca apoi când 

ajung pe membrana piezoelectrică să o deformeze uniform. Anume vibrațiile acestei 

deformări și generează energie electrică. Membrana piezoelectrică se unește la un 

sistem de stocare a energiei.  Apa care nimerește pe această instalație nu se perde dar 

se acumulează într-un rezervor cu dimensiunea de 2m×3m. Acest rezervor se instalează 

pe sol sau chiar în sol  la o distanță mică de instalație. Rezervorul poate fi construit din 

fier, plastic, beton. În acest rezervor instalăm o supapă pentru a ne indica nivelul apei 

din rezervor. Dacă rezervorul este plin avem două căi de rezolvare a problemei: 

      1)putem folosi apa pentru irigarea culturilor agricole din grădină, 

      2) această apă o putem arunca cu ajutorul unei pompe din nou pe suprafața acestei 

instalații pentru a genera din nou energie. Efectul depinde de intensitatea ploii – cu cât 

stropii sunt mai mari şi mai deşi, cu atât curentul generat este mai puternic. Am efectuat 

și unele calcule pentru a demonstra câtă energie putem obține de la această instalație.  

În baza datelor obținute de cercetători care au determinat că o picătură de apă cu ∅=5 

mm generează o putere electrică de 12mW, noi am calculat că de pe o suprafață de 2m2 

care este perforată, 20000 găuri de 5mm diametrul, ne permite să capătăm o putere 

electrică de 240 W.   

1pic. .............. 12mW 

 20000pic..........x 
    X=

20000 ∗12mW

1 
= 240W  

  

Concluzii 

Credem că această instalație este o inovație de care vor fi cointeresați atît 

cetățenii Republicii Moldova , cât și cetățenii din regiunile unde precipitațiile sunt mai 

abundente și de o perioadă mai indelungată. Sperăm că vor fi cointeresați și agenții 

economici care dispun  de instalații cu panouri solare. În perioada căderii precipitațiilor 

și lipsa soarelui panourile fotovoltaice nu generează energie, dar având o astfel de 

instalație se va rezolva problema  obținerii energiei verzi în lipsa soarelui, dar deja pe 

baza picăturilor de ploaie.  Această formă de energie este cât se poate de ecologică, 

întrucât nu produce emisii poluante sau gaze cu efect de seră. Dar, ce-i drept, necesită 

instalarea unor umbrele din PVDF în grădină, care ar produce curentul necesar 

frigiderului şi câtorva becuri pe timp de ploaie. 

Recoltarea energiei picăturilor de ploaie cu ajutorul materialelor piezoelectrice este o 

abordare promiţătoare pentru aplicaţiile viitoare. Cantitatea de energie generată 

depinde atît de grosimea membranei, cît şi de demensiunile picăturilor de ploaie. 

Dispozitivele de „recoltare” a energiei ploaiei au un şir de avantaje cum ar fi structura 

simplă, fabricarea uşoară, numărul redus de componente, şi conversia directă a 
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vibraţiilor în sarcini electrice. Energia ploii are un potenţial foarte mare de a deveni 

sursă nouă de energie. 

Folosirea energiei ploii ne va permite econimisirea resurselor energetice utile şi 

reducerea emisiilor de CO2. 

   

 
Fig. 1.  Schema efectului piezoelectric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Piezoeffekt350px.gif
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CZU:551.574.1:54-58 

SCĂDEREA PUNCTULUI DE ÎNGHEȚ AL APEI 

 

PRIPA Alexandru, RUSU Daniel, Postolachi Daniel 

Profesor coordonator: GOPȘA Olesea 

IP Gimnaziul Pelinia, raionul Drochia 

 

Cuvinte-cheie: punct de îngheț, solubilitate, săruri. 

 

Introducere, actualitatea proiectului de cercetare  

Echipa noastră a ales ca tema proiectului "Scăderea punctului de îngheț a apei". 

Împreună ne-am pus întrebarea: Ce face ca gheața să se topească cel mai rapid? Tema 

nominalizată mai sus ne-a captivat într-un mod deosebit prin simplitatea și actualitatea 

sa acum, pe timp de iarnă. Proiectul nostru constă dintr-un experiment de o dificultate 

intermediară, prin care dorim să comparăm acțiunea diferitor substanțe ca: sare de 

bucătărie (NaCl), zahăr (C12H24O12), nisip (SiO2) asupra topirii gheții.  

O moleculă de dizolvat se dizolvă  deoarece forța de atracție dintre molecula de 

dizolvat și moleculele de solvent este mai mare decât forța de atracție dintre moleculele 

de dizolvat.  Alte substanțe amestecate cu apă pot, de asemenea, să scadă punctul de 

îngheț.  Acesta este un exemplu de proprietate coligativă . Cantitatea cu care punctul 

de îngheț este coborât depinde doar de numărul de molecule dizolvate, nu de natura lor 

chimică. Nisipul este o substanță care nu se dizolvă în apă și suntem siguri că va fi 

interesant să monitorizăm acțiunea acestuia asupra gheții. Scăderea punctului de îngheț 

a apei este larg folosit în viața cotidiană. Ca exemplu putem aduce producătorul de 

înghețată care folosește sarea de rocă pentru a scade timpul în care gheața își pierdea 

forma solidă, acest lucru face posibilă refrigerarea amestecului în recipientul interior 

al aparatului de înghețată. Dacă locuiți într-un climat rece, la sigur ați văzut camioanele 

care sărează și șlefuiesc străzile după o ninsoare pentru a preveni formarea gheții pe 

drumuri. În ambele cazuri, sarea acționează pentru a reduce punctul de îngheț al apei 

și de asemenea, ambele sunt exemple de depresie a punctului de îngheț a apei. 

 

Scopul proiectului este de a determina ce face ca gheața să se topească cel mai 

rapid. 

Obiectivul de cercetare: material adăugat care va face ca gheața să se topească 

mai repede. 

Obiectivele cercetării: 

-De a afla factorii care afectează punctul de îngheț al apei. 

-Determinare substanțelor care pot scădea punctul de îngheț al apei. 

Materialele utilizate în cercetare: 

 Boluri sau farfurii identice (4). 

 Cuburi de gheață (12).  

 Sare (sp linguriță). 

 Zahăr (¾ linguriță). 

 Nisip (¾ linguriță). 

 ¼ linguriță lingură de măsurare. 

 Temporizator sau ceas. 

 Frigider.  

 Cilindru gradat de 50 ml sau 

dimensiune mai mică. 
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 Opțional: Un marker permanent 

pentru etichetarea bolurilor. 

 Caiet de laborator. 

 

Metodele utilizate în cercetare și elaborarea produsului: experimentul, analiza 

datelor matematice, observarea, deducția. 

 

Activitățile planificate și realizate în cadrul proiectului 

Am planificat să supraveghem interacțiunea sării, nisipului și zahărului cu gheața, să 

obținem un rezultat pozitiv în cadrul experimentului. Am identificat substanța care 

topește gheața cel mai rapid. 

 

Etape de lucru: 

1. Pregătim sarea, zahărul, nisipul și lingurița de măsurare gata de utilizare în 

apropiere. 

2. În fiecare dintre cele patru castroane, așezăm rapid trei cuburi de gheață. 

3. Presăram cu atenție ½ linguriță de sare peste cuburile de gheață dintr-un vas. 

4. Mutăm fiecare castron pe un raft gol din frigider. Dacă oricare dintre cuburile de 

gheață nu mai formează o formă triunghiulară în bolul lor, împingem ușor 

cuburile de gheață pentru a face din nou un triunghi. 

 

Observația, experiment, analiza matematică a datelor, deducția 

Pe parcursul a unei ore am monitorizat acțiunea diferitor substanțe asupra gheței. 

 

Rezultatele obținute 

 

Tabelul 1. Înregistrarea datelor experimentale 

Substanță Cantitate 

topită (ml) 

Suma rămasă 

(ml)  

Suma totală 

(ml) 

Procent topit 

Gheață 0ml 50ml 50ml 0% 

Sare 20ml 30ml 50ml 60% 

Zahăr 7ml 43ml 50ml 14% 

Nisip 13ml 37ml 50ml 26% 

 

Concluzii 

 În urma realizării proiectului am constatat că unele substanțe ca sarea de 

bucătărie dezgheață cel mai rapid gheața comparativ cu nisipul și zahărul. Am aflat 

factorii care afectează punctul de îngheț al apei și am simțit doza de adrenalină în cadrul 

experimentului, petrecând timpul eficient împreună. 

 

Bibliografie 

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Sc%C4%83derea_punctului_de_%C3%AEnghe

%C8%9B 

2. https://ro.eferrit.com/cum-sarurile-topesc-gheata/ 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sc%C4%83derea_punctului_de_%C3%AEnghe%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sc%C4%83derea_punctului_de_%C3%AEnghe%C8%9B
https://ro.eferrit.com/cum-sarurile-topesc-gheata/
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CZU: 612.393 

CAFEAUA – PRIETENUL VERSUS DUȘMANUL OMULUI 

CONTEMPORAN 

 

RĂILEAN Dumitrița,  TELEBA Claudiu 

Profesor coordonator: POȘTARI Adriana 

Liceul Teoretic “ Lucian Blaga”, mun. Bălți 

 

Cuvinte-cheie: cafea, zalț de cafea, efect biologic. 

 

Introducere, actualitate. Cafeaua este una dintre cele mai îndrăgite și mai 

populare băuturi de pe glob. A treia într-un top al cantităților consumate, după apă și 

ceai, cafeaua are o istorie veche de sute de ani [1]. Această băutură de culoare neagră 

ce conține cafeină și care se obține din boabe de cafea prăjite și măcinate este 

consumată ca o băutură caldă, dar și cafeaua cu gheață este o alternativă răspândită.  

Cafeaua face parte din rutina de zi cu zi a multor oameni, o ceașca fierbinte de 

cafea este o plăcere reconfortantă și aromată. 

Lucrarea dată se axează pe studierea cafelei în plan multilateral, începând cu 

istoria, compoziția, tipurile de cafea, metodele de preparare, efectele consumului de 

cafea asupra organismului uman și domeniile de utilizare ale zațului de cafea. 

 

Scopul lucrării constă în familiarizarea societății cu efectele consumului de cafea 

asupra organismului uman, precum și posibilitățile de utilizare a zațului de cafea. 

 

Obiectul de cercetare reprezintă cafeaua și zațul de cafea  

 

Obiectivele cercetării: 

1. Stabilirea compoziției cafelei, utilizând literatura de specialitate. 

2. Determinarea efectelor pozitive și negative ale consumului de cafea asupra 

organismului uman. 

3. Caracterizarea posibilității de utilizare a zațului de cafea în activitatea cotidiană 

cu responsabilitate față de sănătatea personală și grijă față de mediu. 

4. Prepararea remediilor naturaliste în baza zațului de cafea utilizând substanțe 

inofensive sănătății umane și mediului. 

 

Materialul utilizat în cercetare: cafea, zațul de cafea, mierea, ulei de cocos, 

zahăr brun. 

 

Metodele  utilizate în cercetare și elaborarea produsului: analiza, clasificarea, 

observația, experimentul, generalizarea,  sondajul de opinii, prelucrarea matematică a 

datelor, sistematizarea. 

În cadrul proiectului de cercetare am planificat studierea cafelei, efectele 

consumului de cafea asupra organismului uman, modalități de utilizare a zațului de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83utur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cafein%C4%83
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cafea obținut în urma preparării băuturilor aromate și prepararea unui produs exfoliant 

pentru corp în baza zațului de cafea. 

Boabele de cafea sunt fructele arborilor de cafea din familia Rubiaceae, 

genul Coffea, cu două varietăți mai importante: Coffea arabica  și Coffea robusta.  

Calitatea cafelei este influențată de mai mulți factori inclusiv modul de 

preparare: la ibric, la filtru,  espresso - este considerată cea mai bună şi pură cafea, 

presa franceză și moka [1]. 

Unul dintre cele mai cunoscute şi mai recunoscute beneficii ale cafelei este  rolul 

de stimulent al acesteia. Cofeina este principalul ingredient care dă energie. De 

asemenea, cafeaua este un furnizor important de vitamine cum ar fi niacina, o vitamină 

din grupul B, riboflavină, acid pantotenic, vitamina E, vitamina C și vitamina B6, 

substanțe azotoase, substanțe minerale, substanțe fitochimice, o parte din ele pot avea 

efecte antioxidante, antiinflamatorii și anticancerigene [2]. 

Cafeaua este asociata cu un risc redus de boli neurologice, Parkinson și boala 

Alzheimer. Consumul între 5 și 8 cești de cafea nefiltrată pe zi poate crește nivelul de 

LDL colesterol și, implicit, de boli de inimă. Cafeaua devine nocivă atunci când este 

consumată împreuna cu lapte condensat și zahăr [3], o cafea fierbinte (peste 65 ° C) 

poate crește riscul de cancer [2]. 

În cazul consumului abuziv de cafea sau alte băuturi care conțin cofeină pot să 

apară următoarele efecte negative: tahicardie, neliniște, tremor , nervozitate, stări 

de panică, insomnie, convulsii, anemie, o stare ușoară de dependență, în lipsa cafelei 

pot să apară migrene, anxietate [1]. 

Zațul de cafea poate fi utilizat în calitate de: îngrășământ, soluție împotriva 

puricilor, odorizant natural, exfoliant pentru corp, soluție împotriva cearcănelor de sub 

ochi, colorant, etc [4]. 

Acidul cafeic este un antioxidant ce stimuleaza creșterea nivelului de colagen și 

reduce îmbătrânirea prematură a pielii, poate proteja pielea impotriva razelor UV, 

gomajul de cafea poate fi un bun remediu anticelulitic, cafeaua sau zațul aplicat pe 

scalp poate imbunatati  sanatatea parului. 

Pentru realizarea lucrării, am realizat un sondaj de opinii cu referire la consumul 

de cafea.  Marea majoritate a persoanelor intervievate 84% consumă cafea cu lapte, 

cappuccino și cafea solubilă, 63 % din intervievați consumă în limita a 3 cești de cafea 

pe zi. Sunt cunoscute 90 %, efectele consumului de cafea asupra organismului uman, 

însă 72 % , nu cunosc modalitățile de utilizare a zațului de cafea. 

 

Drept rezultat al acestei cercetări, s-au elaborat pliante informaționale cu 

descrierea posibilităților de utilizare a zațului de cafea inclusiv rețetele pentru 

prepararea produselor naturale de  îngrijire  destinat exfolierii și iluminării tenului. 

Aceste rețete au fost experimentate și produsele obținute prezentate colegilor. 

Produsele naturale posedă avantaje în raport cu produsele comercializate ce conțin: 

conservanți, coloranți, aromatizatori, și alte substanțe chimice toxice. 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arbore_de_cafea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rubiaceae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Coffea_robusta
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vitamine
https://ro.wikipedia.org/wiki/Niacin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Riboflavin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_pantotenic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cofein%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tahicardie
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nelini%C8%99te&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tremor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nervozitate&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Panic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Insomnie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Convulsie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anemie
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Concluzii 

1. Cafeaua este una dintre cele mai îndrăgite și mai populare băuturi de pe glob, 

aceasta are multe efecte pozitive însă în limita a 5 căni pe zi, consumul excesiv 

de cafea poate crește riscul apariției multor boli inclusiv dependență. 

2. Sunt multe metode de  utilizare a zațului de cafea: în agricultură, cosmetologie, 

etc. 

3. Exfoliantul natural preparat pe baza  zațului de cafea este mai sigur pentru 

utilizare comparativ cu produsele de exfoliere comercializate pe piață. 

4. Nu consumați cafea mai mult de 5 căni pe zi, cu zahăr, lapte condensat sau 

fierbinte.  

 

Bibliografie 
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cafea-din-jurul-lumii.htm  

2. MEDIHELP . Cafeaua - benefică sau dăunătoare pentru sănătate? [ online] 

[accesat 19 ianuarie 2021]. Disponibil: 

https://www.medihelp.ro/blog/sanatate/cafeaua-benefica-sau-daunatoare-

pentru-sanatate/ 

3. Să bem sau să nu bem cafea? [ online] [accesat 19 ianuarie 2021]. Disponibil: 

https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/sa-bem-sau-sa-nu-bem-cafea 

4. Zațul de cafea: 20 de moduri de utilizare. [ online] [accesat 19 ianuarie 2021]. 
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CZU: 633.73. 002.68 

RECICLAREA ZALȚULUI DE CAFEA – PERSPECTIVE 

 

REZMERIȚĂ Stanislav, ZABOLOTNÎI Inna 

Profesor coordonator: ARHIP Stela 

I.P.L.T „Mihai Eminescu”, Bălți 

 

Cuvinte-cheie: poluarea solului, zalț de cafea. 

 

Introducere, actualitatea proiectului de cercetare  

Lucrarea dată abordează mai îndetaliat problema poluării solului și propune o 

soluție bună de amelioare a acesteia și anume folosirea unei surse mai ecologice 

precum zalțul de cafea. Am ales această temă deoarece cercetările efectuate în ultimul 

timp arată că poluarea solului în Republica Moldova a crescut considerabil în decursul 

ultimilor ani. În lucrarea dată vom vorbi despre o metodă de înlocuire a îngrășămintelor 

cu un îngrășământ mai ecologic, și anume zalțul reciclat ce va permite evitarea poluării 

solului. 

Scopul proiectului: Conservarea și protecția resurselor naturale prin refolosirea 

zalțului de cafea în creșterea plantelor. 

Obiectul cercetării: Zalțul ce cafea 

Obiective: 

 Alcătuirea unui plan de acțiune pentru utilizarea  zalțului de cafea ca substrat nutritiv 

la    creșterea plantelor. 

 Protecția mediului înconjurător, prin reutilizarea materieri prime drept îngrășământ. 

 Conservarea resurelor naturale, prin recilcarea deșeurilor menajere. 

Reducerea nivelului de consumare a  îngrășămintelor chimice. 

 Amelioararea stării fizice, chimice a solului prin reciclarea zalțului de cafea. 

 

 
 Fig 1. Observarea actiunii zalțului de cafea asupra creșterii plantelor 
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Metoda utilizată în cercetare: Studiul, eperimentul și observarea. 

 

Activitățile planificate și realizate:

 

Tabelul 1. Compoziția chimică a zalțului 

Tabelul 2. Rezultatele obținute:  dependența creșterii față de cantitatea zalțului 

de cafea 

Compoziția 

(pământ/zalț) 

Data 

1 1/1 1/2 1/3 2/1 3/1 

1 2 3 4 5 6 

14.01 - - - - - - 

15.01 - - - - - - 

16.01 - - - - - - 

17.01 A 

încolțit 

- - - - A încolțit 

18.01 1,5 cm - - A încolțit - 3,9 cm 

19.01 6,4 cm - - 3,8 cm - 9,5 cm 

20.01 9,5 cm - - 6,3 cm - 12 cm 

21.01 12,7 cm - - 9,3 cm - 12,5 cm 

22.01 14,5 cm - - 12 cm - 13,5 cm 

23.01 15,7 cm - - 14,3 cm - 14 cm 

24.01 17 cm - - 16,5 cm - 14,5 cm 

25.01 18,3 cm - - 19,5 cm - 16 cm 

26.01 19 cm - - 21,5 cm - 17,5 cm 

27.01 20 cm - - 24 cm - 19 cm 

28.01 20,7 cm - - 26,5 cm - 21,5 cm 

29.01 21,3 cm -  - 28,9 cm - 22,2 cm 

30.01 22,2 cm - - 31 cm - 23 cm 

31.01 23,5 cm - - 33,2 cm - 24,3 cm 

01.02 24,8 cm - - 35,1 cm - 25,2 cm 

02.02 25,6 cm - - 36,9 cm - 26 cm 

03.02 26,7 cm - - 38,7 cm - 26,9 cm 

           

 

Componente În cafea În zalț Componente În cafea În zalț 

Apă 2,7%  Dextrină 1,3% 1,1% 

Substanțe azotoase 13,9% 13,9% Acid cafetanic 4,7%  

Cofeină 1,3%  Celuloză 23,9% 23,9% 

Grăsimi 14,4% 7,2% Substanțe minerale 3,9% 1,8% 

Zahăr  2,8%  Substanțe solubile 28,8% 1,5% 
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Concluzii 

  Analizând rezultatul obținut putem spune cu siguranță că: 

1. Zalțul de cafea e un îngrășământ ce sporește enorm creșterea plantelor. Unul din 

cei mai importanți criterii a zalțului de cafea e faptul că acesta este un îngrășăminte 

organic. Îngrășămintele organice în comparație cu cele chimice au benificii de 

lungă durată. Unele dintre acestea sunt: menținerea fertilității solului, îmbunătățirea 

structurii solului, aerarea, capacitatea de reținere a apei în sol.  

3. Deasemenea costul zalțului de cafea este cu mult mai redus față îngrășămintele 

chimice. 

1. 3. Zalțul de cafea este ușor biodereglabil și nu provoacă o poluare a mediului. 

Utilizarea lui 

2. crează permisele ca produsele alimenatare vor avea un conținut redus de substanțe 

chimice nocive. 

3. Prin partea practică am văzut că planta numărul 4, care a avut cea mai mare 

cantitate de zalț a arătat cel mai bun rezultat. 

4. Folosirea îngrășămintelor organice este o alternativă demnă de luat în considerare 

de către toți fermierii. Aplicarea tuturor tehnologiilor pe suprafețele deținute 

asigură abținerea unor produse de o calitate superioară, a căror piață este din ce în 

ce mai mare 
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CZU: 613.96 

E-URILE ÎN VIAȚA ELEVILOR ȘI INFLUENȚA ASUPRA PROCESULUI 

DE ÎNVĂȚARE 

 

SLĂNINĂ Olga 

Profesor coordonator: MIHAILUȚA Alexandra 

Liceul Teoretic Lăpușna 

 

Cuvinte-cheie: aditivi, E-uri, aditivi, consecințe,  mezeluri, compoziție. 

 

Introducere. Tema proiectului de cercetare este ales de mine în legătură strânsă 

cu viața de zi cu zi a fiecărui elev. Deoarece alimentația este unul dintre cele mai 

importante lucruri, am considerat aprofundarea în această temă binevenită tuturor 

colegilor mei de pretutindeni, profesorilor și părinților. Copiii sunt, practic, cei mai 

atrași de produsele ambalate în hârtie frumoasă și plină de culoare de pe rafturile 

magazinelor. De cele mai multe ori, alimentele pe care elevii le cumpără în timpul 

pauzelor, la ieșirile cu prietenii și chiar în cadrul meselor luate în familie sunt sucurile, 

gumele de mestecat, dulciurile, înghețatele, snacks-urile, chipsurile, fast-food, etc. Este 

foarte trist faptul că mulți părinți nu își supraveghează copiii în această direcție, pentru 

că copilăria și adolescența sunt perioade extrem de importante în dezvoltarea unui 

organism puternic și sănătos. O bază șubredă, adică o alimentație incorectă, pune în 

pericol întregul mers al vieții viitorilor adulți, creând probleme neplăcute și fără soluție 

în timp, consecință pe care trebuie să o evităm dacă dorim ca viitorul să fie al unei 

generații sănătoase, apte de a perpetua  neamul omenesc și care să se bucure de viață 

în toată splendoarea ei. Această imagine de ansamblu este necesară pentru a înțelege 

importanța produselor alimentare în viața elevilor. Produsele consumate de ei sunt 

preponderent tratate cu aditivi alimentari. Mulți dintre ei sunt foarte periculoși, iar 

consumul regulat și fără restricții declanșează procese ireversibile în organismul uman, 

ducând la efecte dezastruoase precum boli incurabile și chiar, într-un final, deces. 

Trebuie să înțelegem că alimentația e ca și procesul de educare, necesită efort din partea 

părinților și profesorilor pentru a cultiva în tinerele personalități simțul frumosului, 

ceea ce se echivalează cu sănătatea, fiindcă este cel mai de preț dar oferit de Dumnezeu 

omului. Este nevoie de inteligență, adică cunoaștere, și tărie de caracter pentru a ajunge 

la un rezultat frumos, adică o societate și plină de voie bună după cum spune Martin 

Luther King. 

Scopul: Familiarizarea elevilor cu calitatea alimentelor pe care le consumă zilnic 

și recunoașterea aditivilor dăunători. 

Obiective: caracterizarea proceselor chimice ce au loc în urma consumării 

produselor cu aditivi alimentari; 

− prezentarea riscurilor alimentației cu produse intens prelucrate cu aditivi; 

− dependența dintre consumarea aditivilor în alimentație și reușita școlară; 

− prezentarea soluțiilor în scopul îmbunătățirii situației generației tinere, și în, 

rezultat, a generațiilor următoare; 
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− trezirea interesului atât părinților, profesorilor, cât și organelor în drept să facă 

schimbări în beneficiul dezvoltării sănătoase al tinerilor. 

Elevii și alimentația.  E-urii sunt aditivi, adică produşi chimici de sinteză, incluşi 

în industria alimentară pentru că îmbunătăţesc gustul alimentelor, le dau culoare 

plăcută sau ajută la conservarea lor îndelungată. Litera ,,E" simbolizează faptul că a 

fost testat pe animale și s-a dovedit sigur pentru consum; a fost înregistrat ca un aditiv 

permis la forurile de specialitate, sistem ce a fost adoptat pentru uzul internațional . 

Aditivii alimentari sunt împărțiți în 24 de categorii dintre care cele mai răspândite 

sunt: edulcorantii (pentru a îndulci), coloranții  (pentru a schimba sau a da culoare), 

acidifianții (dau un gust ușor acid), corectorii de aciditate (cresc sau diminuează 

aciditatea), emulgatorii  (asigură un amestec omogen între apă și grăsimile alimentare), 

conservanții  (întîrzie sau împiedică alterarea alimentelor), corectorii de gust I  de miros 

(schimbă /îmbunătățesc mirosul și gustul alimentelor), propulsorii (unele gaze care 

servesc la expulzarea alimentelor din ambalaj), antioxidantii  (limitează oxidarea 

alimentelor sensibile la contactul cu aerul). Aditvii se mai împart în aditivi artificiali și 

aditivi naturali (sau buni). Cei artificiali preponderent aduc daune organismului uman 

printre care se numără: cele mai răspândite E-uri cancerigene: E 123, E 131, E 142, E 

210, E 211, E 212, E 213, E 214, E 215, E 216, E 217, E 330; cele mai periculoase E-

uri: E 102, E 120, E 124, E 153, E 220, E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 232, E 

250, E 251, E 252, E 311, E 312, E 407, E 450. 

Aditivii alimentari artificiali, toți cunosc, nu sunt buni, mai ales  în cazul 

consumării regulate. În ciuda acestora, există e-uri bune, care aduc beneficii 

organismului uman, sunt  inofensivi  și au diverse roluri benefice în buna funcţionare 

a organismului. 

 Aceștia sunt extrași din produse naturale (fructe, legume,). Spre exemplu E 100 

– curcumina este extrasă din planta Curcuma și are o mulțime de beneficii precum 

stimularea imunității. Vitamina B2, riboflavina sau E101 este un alt colorant natural 

galben, obţinut din drojdie, germeni de grâu, ficat şi ouă. Vitamina are un rol important 

în metabolismul glucidelor, grăsimilor şi proteinelor, care „repară” ţesuturile 

organismului. Vitaminele sînt şi ele „disimulate” sub formă de E-uri.  Sub numele de 

E 300  se ascunde, vitamina C  sau acidul ascorbic. Acest aditiv potenţează şi menţine 

culoarea roşie a cărnii conservate  şi, de asemenea, împiedică oxidarea alimentelor, 

menţinând gustul şi culoarea acestora. Beneficiile acestuia sunt îmbunătățirea 

circulației sangvine, sporirea rezistenței țesutului conjunctiv, creșterea absorbției de 

fier, etc. Un alt aditiv inofensiv este E 140 sau clorofila.  Este extras din plante 

comestibile şi are un efect dezinfectant, putând combate şi halena.  E 306  este vitamina 

E,  un aditiv considerat inofensiv pentru organism. Ouăle, laptele, carnea, uleiul vegetal 

sînt câteva dintre sursele naturale foarte bogate în vitamina E, și altele. 

Aditivii sunt acum utilizaţi pe scară largă în alimente precum pâine, unt, biscuiţi, 

iaurt, suc şi cereale, dar şi în junk food ( alimente cu valoare nutritivă mică, care sunt 

bogate în calorii, grăsimi, zahăr, sare sau cafeină). Părinţii care afirmă de obicei “noi 

consumăm alimente sănătoase” sunt şocaţi să afle ca ai lor copii pot consuma 20 de 

aditivi sau chiar mai mulţi zilnic. Consumul îndelungat de produse alimentare aditivate 

sintetic produce în organismul uman un bombardament asupra organelor interne, 
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provoacă distrugerea sistemului imunitar (acesta ajunge să producă anticorpi peste 

măsură, folosindu-i împotriva propriului organism), precum şi o serie de tumori 

maligne şi benigne, dar și schimbări semnificative în comportament. De aceea, aditivii 

alimentari sunt factor de risc major pentru sănătatea elevilor. 

Unele dintre cele mai consumate produse sunt băuturile răcoritoare. Ele sunt 

foarte dorite de copii, cât și de adolescenți. Culorile intense și aromele diversificate 

atrag foarte mulți cumpărători. Printre cele mai întrebate sunt Letto, Joys, CocaCola, 

Baban, Fanta, Sprite, etc., însă nimeni nu se întreabă ce conține. În compoziția 

băuturilor carbogazoase se regăsește aspartamul (E951). Ce reacții se  produc în 

organism la consumarea acestuia? Aspartamul este metabolizat în tractul gastro-

intestinal la oameni în acid aspartic, fenilalanină și metanol. Metanolul este transformat 

în formaldehidă și apoi în acid formic. Formaldehida este cunoscută drept un 

cancerigen, iar metanolul, o substanță care poate provoca orbire, este produs atunci 

când aspartamul este digerat, însă cantitatea este redusă. 

În  producerea băuturilor răcoritoare este folosit benzoatul de sodium (E211). 

Aceasta are acţiune bacteriostatică şi fungistatică inhibând dezvoltarea bacteriilor şi a 

fungilor din alimente. Este utilizat pentru că îmbunătăţeşte gustul alimentelor de 

calitate îndoielnică. Fatală, după părerea specialiștilor, este mai ales folosirea în 

combinație a benzoatului de sodiu, E 211, cu acidul ascorbic, E 300. Până în anul 2002, 

marii producători au renunțat la această combinație ucigașă, însă de atunci au mai fost 

lansate pe piețe peste 1500 de noi mărci de băuturi răcoritoare, care atentează la viața 

oamenilor. În majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană este considerat cancerigen, 

însă la noi se foloseşte în continuare. 

 Viteza de convertire a benzoatului în benzen depinde de prezența luminii, a 

căldurii și a timpului, deci vremea petrecută de produsul respectiv pe raftul 

magazinului este foarte importantă  Există studii care au concluzionat că benzoatul de 

sodiu împreună cu coloranții artificiali (preucum E 300)  pot face modificări în 

comportamentul copiilor, provocând hiperactivitate și, de asemenea, le reduce 

semnificativ inteligența. 

Pe lângă aceasta, benzenul poate perturba structura celulelor AND, influențând 

dezvoltarea congenitalului de boli genetice. El dezvoltă celule canceroase, mai ales 

cauzând leucemie. Consumul de benzoat de sodiu poate duce la severe tulburări 

hepatice. Conservantul E 211 este, de asemenea, capabil să provoace anemie (lipsa 

hemoglobinei). 

Un alt colorant este tartrazina (galben alimentar). E 102, acceptat de legislaţia 

românească, dar interzis pentru produse alimentare în Suedia, Elveţia, Marea Britanie 

şi Olanda. Efectele secundare ale acestui colorant le resimt cel mai mult cei care au 

intoleranţă la solicitați (aspirină). De asemenea, în cazul în care este combinat cu 

benzoaţi, tartrazina poate declanşa sindromul ADHD (hiperactivitate) la copii. Copilul 

cu ADHD prezintă simptome legate de neatenție, hiperactivitate și/sau impulsivitate: 

nu se poate concentra, nu ascultă ce i se spune, se plictisește foarte repede sau 

acționează rapid fără să se gândească.  

Mezelurile - un produs foarte consumat atât de copii, cât și de părinți. Câți s-au 

întrebat ce conține defapt? Adevărul este că fac parte din gama produselor nesănătoase, 



207 
 

iar consumul lor regulat, desigur, nu își lasă așteptat consecințele. Studiind ambalajul 

unui salam putem observa o multitudine de E-uri care, dacă ar fi analizați de fiecare 

consumator, ar schimba părerea multora, pentru că:    

- în 96% dintre salamuri se folosește nitritul de sodiu în calitate de conservant, 

multe studii confirmate avertizează că nitriţii sunt cei care creează potenţialul 

cancerigen al mezelurilor. 

- la 35% dintre salamurile feliate s-a folosit monoglutamatul de sodiu ca 

intensificator de gust şi aromă. Acesta provoacă reacții alergice, dureri de cap şi 

de gât, ameţeală, greaţă, diaree şi poate bloca asimilarea vitaminei B6 şi a 

calciului. 

- 63% dintre salamuri sunt colorate cu carmin/coşenilă, colorant care nu este 

recomandat în alimentaţia copiilor pentru că poate produce hiperactivitate şi 

deficiență de concentrare. Acidul carminic poate provoaca rinite, astm, eruptii 

cutanate şi distruge vitamina B12. 

Desigur, fiecare E-ur menționat pe etichetă  își are efectul în timp, mai mult sau 

mai puțin nociv pentru sănătate. Acestea sunt doar niște exemple, pentru că seria de 

aditivi utilizați în mezeluri este mult mai mare și diversă.  Pe lângă acestea, studiile au 

arătat că consumarea E-urilor pe termen lung duc  la apariția unui compus chimic 

(substanțe xenobiotice) care se găsește în organism, dar care nu este produs de către 

acesta în sânge care au apărut în ultimele decenii între 120 şi 160 ani. Aceste substante 

se referă la substanțele chimice industriale; pesticidele, poluanți produși prin piroliză 

din alimente preparate, etc. Un număr mare din aceste substanţe sunt cancerigene, 

mutagene sau teratogene. 

Pentru a demonstra cele relatate mai sus, este nevoie de a prezenta practic cum au 

loc aceste procese în organism. Am făcut experimente pe propria-mi piele. Astfel, timp 

de o săptămână am încercat să evit mâncarea sănătoase precum terciul de dimineață, 

carnea pregătită natural, legumele crescute ecologic, etc. și să le înlocuiesc cu cele 

semifabricate și rafinate din magazine. Consumăm salam dimineața, în timpul școlii – 

CocaCola și snacks-uri, chips-uri. A fost dificil pentru că întotdeauna am optat pentru 

o alimentație corectă, iar schimbarea bruscă nu își lasă așeptate consecințele, dar și 

pentru ,,nemâncarea” din produse. Pe lângă faptul că mă simțea un pic slăbită, 

permanent purtăm cu mine o oboseală, moleșeală care nu dispare în timpul somnului. 

De multe ori, îmi era greu să mă concentrez asupra temelor predate de profesor și 

simțeam sistematic o senzație de foame, chiar dacă nu săream peste mese. Încă un 

aspect este faptul că am devenit mai puțin activă, am sesizat că de foarte multe ori 

gândul meu era să ajung acasă și să mă odihnesc. Dacă compoziția produselor pe care 

le consumăm era sănătoasă, atunci nu mă simțeam în acest fel. Ce se întâmplă, atunci, 

cu cei care consumă regulat produse nesănătoase? 

Efectele la nivelul organismului, după un consum îndelungat, se traduc prin 

manifestarea unor boli grave: cefalee, spasme cerebrale, depresie, insomnie, tulburări 

de vedere și auz, palpitații, atacuri de panică, tulburări de memorie, tumori cerebrale, 

scleroză, epilepsie, retard mintal, diabet, Alzheimer, Parkinson și cel mai des întâlnit 

ADHD (hiperactivitate) la copii, cât despre comportament, acesta este caracterizat de 
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iritabilitate, izbucniri temperamentale, sfidare, nelinişte şi dificultatea de a adormi 

rapid, somn neliniștit.  

Rareori, părinţii realizează că chimicalele din alimente pot fi asociate cu multe 

alte efecte, inclusiv certurile dintre fraţi, producerea sunetelor prosteşti, anxietate, 

depresie sau dificultatea de concentrare aspect ce pot fi cu ușurință observate la copii. 

 

Concluzii 

Pentru a atinge obiectivele creării unei societăți mai sănătoase, este necesar să avem 

,,caracter,, după cum spune Martin Luther. În ce constă? În puterea de decizie, de 

înțelegere a situației reale și actuale și voința de a face schimbări în scopul îmbunătățirii 

situației elevilor. Copiii nu pot înțelege realitatea lucrurilor, fiindcă gustul, culoarea și 

cercurile de prieteni sunt mai ispititoare decât fructele, legumele, carnea și toate 

produsele naturale. Alimentația sănătoasă trebuie să fie o preocupare primordială a 

părinților și profesorilor pentru că doar ,,într-un corp sănătos poate fi o minte 

sănătoasă”. Acest lucru nu se referă doar le elevi, ci și la cei maturi, pentru că sănătatea 

și starea de bine care reiese din aceasta sunt cele mai importante și pentru că copiii au 

nevoie de exemple bune, de părinți sănătoși și puternici. Soluția cea mai eficientă este, 

cred, o schimbare radicală în industria alimentară, însă deoarece este imposibil de 

realizat din cauză ar însemna prăbușirea unui întreg sistem economic, propun 

următoarele căi de ameliorare a situației actuale: 

- pregătirea, instruirea și informarea părinților, profesorilor cu privire la riscurile 

unei alimentații incorecte prin diferite cursuri, adunări, publicitate, platforme 

sociale, etc. 

- mărirea orelor educative în școli cu privire la acest subiect. 

În concluzie, societatea în care trăim necesită schimbări. Multe lucruri pot fi 

modificate dacă s-ar pune mai mult accent pe educație și anume dacă s-ar promova și 

susține ideea că alimentația corectă este esențială vieții pentru că actuala generație este 

viitoarea generație, iar o generație nesănătoasă, reprezintă un viitor mai puțin luminos 

și prosper. 
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Cuvinte-cheie: structura cristalina, cristalizare.  

 

Introducere, actualitatea proiectului de cercetare/proiectului STE(A)M  

Din timpuri străvechi, omenirea a descoperit universul magic al cristalelor atât 

pentru crearea unor splendide, rafinate și nemuritoare obiecte de podoabă, cât și pentru 

atingerea anumitor scopuri cum ar fi vindecarea, energizarea și protecția. Aceste 

substanțe minerale solide, omogene, cu o stuctură internă regulată, fac parte, în mare 

măsură, din procesul de transformare planetară și trebuie folosite în mod conștient și 

benefic.  

    Unul dintre argumentele inevitabile, care apar atunci când oamenii încep să compare 

umanitățile și științele este noțiunea că știința este prea analitică pentru a permite o 

apreciere corectă a artei. Că obținerea cunoștințelor analitice despre modul în care 

universul funcționează într-un fel diminuează frumusețea lumii.  

     Trăim în secolul informațional, iar obținerea cunoștințelor este mai ușoară ca 

niciodată. Astfel, se crează premisa pentru o interpretare mai artistică a științelor.  

       Creșterea cristalelor reprezintă un exemplu perfect al acestui fenomen. Un cristal 

este format din molecule dispuse într-o formă regulată de-a lungul unei structuri solide 

– structură cristalină. 

      Cristalele au o mare varietate de forme și dimensiuni și stârnesc interesul  prin 

splendoarea lor. Din acest motiv, sunt un instrument academic fenomenal și cultivă 

interesul elevilor pentru știință. În această lucrare prezentăm roadele acestui interes, 

prin aplicațiile practice la diverși compuși chimici prin cristalizare. 

        KCr(SO4)2 (anhidru) este compus anorganic, sare dublă de metal de tranziție ce 

conține crom, potasiu metal alcalin și acid sulfuric. Din soluțiile de apă se cristalizează 

sub formă de KCr(SO4)2·12H2O (dodecahidrat).  

Alaunul de potasiu este utilizat în mod obișnuit în purificarea apei, bronzarea 

pielii, textile ignifuge și ca aditiv alimentar cu numărul  E 522. Are, de asemenea, 

utilizări cosmetice ca deodorant, ca tratament după ras și ca stiptic pentru sângerare 

minoră din bărbierit. Alauna de crom este folosită în momentele când ne bronzâm 

pielia, deoarece cromul (III) stabilizează pielea prin legarea încrucișată a fibrelor de 

colagen din piele. De asemenea, este utilizat în emulsii de gelatină. Datorită eroziunii 

cristalelor în aer, acestea sunt de obicei acoperite cu un strat de aluminiu și potasiu. 

Alaunii sunt izomorfi între ei, deci nu se dizolvă în soluția saturată a celorlalte.  

Dicromatul de sodiu este compusul anorganic cu formula Na2Cr2O7. De obicei, 

însă, sarea este tratată sub formă de dihidrat de Na2Cr2O7·2H2O. Practic toate 

minereurile de crom sunt prelucrate prin conversie în dicromat de sodiu și practic toți 

compușii și materialele pe bază de crom sunt preparate din această sare.  
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        Pentahidratul (CuSO4·5H2O), sarea cel mai frecvent întâlnită, este de un albastru 

strălucitor. Se dizolvă exotermic în apă pentru a da complexul hidratat [Cu(H2O)6]
2+, 

care are geometrie moleculară octaedrică.  

      Pentahidratul de sulfat de cupru este utilizat ca fungicid. Ca erbicid neagricol, este 

utilizat pentru a controla plantele acvatice invazive și rădăcinile plantelor situate în 

apropierea conductelor de apă. Este folosit în piscine ca algicid.  

Siguranță 

     Laboratorul chimic include investigații practice, bazate pe anchete. Unele 

activități de laborator implică utilizarea de substanțe chimice sau echipamente care pot 

reprezenta un pericol pentru sănătate sau siguranță pentru elevi, dacă nu sunt utilizate 

corect. Pentru a asigura un mediu sigur și sănătos în laboratoarele noastre, este 

obligatorie respectarea normelor de siguranță. 

        Prin intermediul experimentelor, copiii dezvoltă diverse abilități cognitive. 

Studiile științifice arată că atunci când facem descoperiri în timpul unui experiment, se 

eliberează un neurotransmițător numit Dopamină. Dopamina este răspunzătoare pentru 

emoții precum motivația, recompensa și învățarea, iar de aceea aceste experiențe sunt 

legate de sentimente pozitive. Deci, dacă învățarea este o experiență pozitivă, va 

stimula creierul să dezvolte diverse abilități, despre care vom discuta în cadrul 

proiectului. 

Scopul: Sinteza cristalelor pentru a analiza proprietățile fizice,  a identifica 

structura lor cu ajutorul microscopului electronic, a motiva elevii să descopere 

arta în știință, și nu în ultimul rând, dezvoltarea competențelor antreprenoriale. 

Obiectul de cercetare: Structura  și sinteza cristalelor de CuSO4, KCr(SO4)2, 
FeSO4, KAl(SO4)2 ș.a. 

Obiectivele cercetării:  

1. Sinteza cristalelor solide.  

2. Cercetarea structurii cristalelor obținute cu ajutorul microscopului electronic.  

3. Motivarea elevilor să se implice în proiecte științifice de cercetare, prin 

implicarea în activități experimentale în cadrul orelor de chimie. 

4. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și de parteneriat. 

Materialul utilizat în cercetare:  reactivi - CuSO4, Alaunii de potasiu, sulfatul de 

Fe(II), acetat de cupru, KCr(SO4)2, apa distilată, acid sulfuric, fire de cupru,  

CH3COOH, NaHCO3, microscop electronic ș.a. 

Metodele utilizate în cercetare și elaborarea produsului: cercetarea științifică, 

experimentul chimic, analiza microscopică a cristalelor,  decantarea, evaporarea, 

cristalizarea,  prezentarea rezultatelor în cadrul activității extracurriculare.                                                              

Activitățile planificate și realizate în cadrul proiectului: 

1. Analiza și studiul reperelor științifice, teoretice cu referire la sinteza cristalelor. 

2. Identificarea materialeler/reactivelor necesare pentru investigare. 

3. Sinteza propriu – zisă a cristalelor. 
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4. Analiza rezultatelor experimentale, analiza la microscopul electronic a cristalelor 

obținute. 

5. Prezentarea rezultatelor cercetării în cadrul activității extracurriculare: „Cristale 

- de la știință la artă”, organizate în liceu. 

 

Rezultatele obținute (imagini) 

 
Fig. 1. Analiza și studiul reperelor științifice, teoretice cu referire la sinteza 

cristalelor. 

 
 

 
Fig. 2. Cristale de  KCr(SO4)2 
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Fig. 3. Cristale de CuSO4 

 

                                  
           Fig. 4. Cristal de CuSO4  + FeSO4           Figura 5. Cristal de FeSO4                                       

 
Fig. 6. Cristal de KAl(SO4)2 

     În cadrul activității extracurriculare: „Cristale - de la știință la artă”, noi am 

prezentat colegilor din liceu cristalele obținute, am povestit despre procesul de creștere 

a cristaleler, am demonstrat la miscroscopul electronic structura cristalelor. Elevii la 

rândul lor n-au adresat întrebări: despre metodele de creștere a cristalelor, de unde pot 

să procure reactiviii necesari pentru experimente, cât timp crește un cristal ș.a. 

 
Fig. 7. Secvențe de la activitatea extracurriculară 
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Fig. 8. Cristalele văzute la microscopul electronic 

 

    Dacă să ne referim la aspectul inovativ al acestui proiect, putem să menționăm faptul 

că în ultimii ani crește interesul tinerilor pentru activitățile experimentale, implicarea 

tinerilor în proiecte interdisciplinare. Totodată prin astfel de proiecte se dezvoltă 

competențele tinerilor de a-şi proiecta activitatea, de a vedea rezultatul final, de a 

propune soluţii de rezolvare a situaţiilor-problemă din diverse domenii ale științei. Se 

dezvoltă competențele antreprenoriale și este un aspect al ghidării în carieră. 

 

Concluzii 

În procesul realizării proiectului am reușit să interesăm colegii din liceu că 

investigațiile chimice sunt interesante, captivante. Multe din substanțele utilizate în 

creșterea cristalelor se utilizează în medicină, în industria chimică, agricultură și alte 

domenii importante pentru om. 

1. Sinteza cristalelor prezintă o perspectivă interactivă asupra fenomenelor naturale 

de cristalizare.  

2. Cercetarea experimentală consolidează cunoștințele teoretice. 

3. Această ocupație poate deveni o împărăție pentru dezvoltarea competențelor  

antreprenoriale. 

4. Se consolidează competențele experimentale în cadrul orelor de chimie. 

5. Implicarea în astfel de proiecte dezvoltă creativitatea și spiritul de echipă al 

elevilor. 

6. Exemplul nostru va motiva elevii din liceu să se implice în astfel de proiecte ce 

prezintă oportunități de afirmare științifică și artistică.  
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CZU: 665.584.26 

BALZAMUL DE BUZE ORGANIC - PROTECȚIE EFICIENTĂ PENTRU O 

PIELE SĂNĂTOASĂ 

 

TIZU Victoria 

Profesor coordonator: Znagovan Aurelia 

IP LT „Ștefan cel Mare”, Drochia 

 

Cuvinte-cheie: balsam de buze, grăsime animal, grăsime vegetală, grăsimi sintetice. 

 

Introducere, actualitatea proiectului de cercetare 

Toate produsele convenționale din comerț, inclusiv cele mai scumpe creme, sunt 

bazate pe vaselină, un “deșeu” al industriei petroliere. Molecula vaselinei este prea 

mare pentru a intra în piele și a ne hidrata în profunzime. Este ca și cum ți-ai acoperi 

pielea cu un strat de plastic. Utilizând balsamul de buze din comerț putem observa că 

apare necesitatea de al aplica permanent pentru a menține buzele hidratate. Balsamurile 

bazate pe vaselină formează un strat de protecție pe buze, pe care ajungem să îl 

„mâncăm”, și care pe termen lung mai mult ne usucă, decât hidratează, buzele și pielea. 

În cadrul acestui proiect de cercetare am încercat să elaborăm câteva tipuri de balsamuri 

de buze, din diferite ingredient, inclusiv bazat pe untură – grăsime animală și ulterior 

să testăm aceste recete din diferite puncta de vedere: eficacitate, durabilitate, 

capacitatea de hidratare ș.a. 

 

Scopul: Producerea și testarea calitativă a balzamelor de buze pe bază de grăsime 

de origine vegetală, grăsime de origine animal și grăsimi sintetice.  

Obiectul de cercetare: Balzam de buze organic. 

Obiectivele cercetării: 

- Producerea balsamelor de buze după trei recete diferite cu utilizarea materialelor 

disponibile. 

- Testarea balsamelor de buze produse după câteva criterii: testarea sigiliului de apă, 

testarea performanței la temperaturi ridicate, testarea lipiciului la diferite 

temperaturi, testarea randamentului la temperatura camerei, testarea preferințelor 

clienților. 

- Analiza rezultatelor și efectuarea concluziilor. 

Materialul utilizat în cercetare: În cercetare a fost utilizate trei tipuri de balzame 

de buze, preparate pe baza a trei recete disponibile, luând ca bază lipidică trei tipuri de 

grăsimi: grăsime de origine animalieră (untură), grăsime de origine vegetală (ulei de 

măsline) și grăsim sintetică (vaselină). 

Metodele utilizate în cercetare și elaborarea produsului: experimentul, 

chestionarea, observarea, analiza matematică a datelor, deducția. 

Activitățile planificate și realizate în cadrul proiectului 

Ca produs – obiect de cercetare în cadrul proiectului STEM a servit balsamul de buze 

preparat după recetele prezentate în Tabelul 1. 
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Tabelul 1. Recetele de preparare a mostrelor pentru cercetare analiză 
Mostra 1. 

Balsam de buze organic pe 

bază untură 

Mostra 2. 

Balsam de buze organic pe 

bază de ulei de măsline 

Mostra 3. 

Balsam de buze organic pe 

bază de vaselină 

Ingrediente 

-20 g untura 

-10 g ceară de albine 

-2-3 picaturi de ulei esențial 

de mentă. 

-15 g ulei extravirgin de 

măsline 

-10 g ceară de albine 

-2-3 picături de ulei esențial 

de mentă. 

-15 g vaselină 

-10 g ceară de albine 

-2-3 picături de ulei esential 

de mentă. 

 

Ulterior cele trei tipuri de balsamuri de buze au fost testate după câteva criterii: testarea 

sigiliului de apă, testarea performanței la temperaturi ridicate, testarea lipiciului la 

diferite temperaturi, testarea randamentului la temperatura camerei, testarea 

preferințelor clienților. Rezultatele acestor teste sunt prezentate mai jos. Analiza 

rezultatelor obținute ne-a permis să sintetizăm și să stabilim niște concluzii și 

recomandări pentru eficientizarea menținerii buzelor într-o stare perfectă.  

 

Rezultatele obținute 

Pe parcursul realizării proiectului, în urma testelor efectuate am obținut un șir de 

rezultate cantitative și calitative care ne-au facilitat efectuarea concluziilor de rigoare.  

Rezultate cantitative au fost obținute din următoarele teste:  

 

Testarea sigiliului de apă 

Balsamul de buze este folosit pentru a preveni uscarea pielii sensibile de pe buzele 

noastre. Acest test a permis verificarea potențialului de creare a sigiliului de apă 

aplicând mostrele elaborate pe placuțe de hârtie. O sigilie bună acționează ca o barieră 

și împiedică evaporarea umezelii din piele. Datele obținute au fost structurate în 

Tabelul 2.  
Tabelul 2. Testarea sigiliului de apă 

Nr. testării Mostra 1 Mostra 2 Mostra 3 

Testarea 1 + + + 

Testarea 2 + - + 

Testarea 3 + + + 

Randamentul de creare a sigiliului de apă 100% 66,66% 100% 

 

Testarea performanței la temperaturi ridicate 

Ocazional, oamenii își lasă balsamul de buze în mașină într-o zi însorită, în geantă - un 

mediu care poate deveni foarte cald. Acest test ne-a permis să examinăm care balsam 

de buze este cel mai bun în condiții de căldură. Rezultatele sunt structurate în Tab. 3.  

 
Tabelul 3. Testarea timpului de topire în minute când este plasat într-un mediu la 60℃ 

Nr. testării Mostra 1 Mostra 2 Mostra 3 

Testarea 1 15 12 15 

Testarea 2 12 10 13 

Testarea 3 10 7 12 

Perioada medie de topire la 60℃ 12,33 min 9,67 min 13,33% 
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Testarea lipiciului la diferite temperaturi 

Când aplicați balsamul pentru buze, doriți ca balsamul să se lipească de piele, indiferent 

de vreme sau temperatura ambiantă. Acest test a permis să cuantificăm cât de bine se 

lipește balsamul de buze la temperatura camerei, temperatura frigiderului și 

temperatura congelatorului. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 
Tabelul 4. Randamentul unui balsam de buze atunci când este aplicat cu o presiune și o 

viteză specifică 

Nr. testării Mostra 1 Mostra 2 Mostra 3 

Numărul de frecări pentru a crea un sigiliu la temperatura camerei 

Testarea 1 1 1 2 

Testarea 2 1 1 2 

Testarea 3 1 2 3 

Media 1 1,3 2,3 

Numărul de frecări pentru a crea un sigiliu la temperatura frigiderului 

Testarea 1 1 1 2 

Testarea 2 2 2 4 

Testarea 3 2 2 4 

Media 1,6 1,6 3,3 

Numărul de frecări pentru a crea un sigiliu la temperatura congelatorului 

Testarea 1 2 2 3 

Testarea 2 2 2 4 

Testarea 3 2 3 4 

Media 2 2,6 3,6 

 

Testarea preferințelor clienților 

Acest test ne-a ajutat să obținem date calitative valoroase, cum ar fi preferințele și  

modul în care voluntarii au evaluat textura, mirosul, gustul și aspectul produselor 

noastre. În cadrul proiectului au fost implicați 10 voluntari (membri ai familiilor 

echipei de cercetare). Rezultatele au fost sintetizate în Tabelul de mai jos.  

Tabelul 5. Rețeta balsamului de buze (I, II sau III) pe care voluntarii au 

preferat-o, în raport cu trei caracteristici 
Voluntar Preferințe vizuale Preferințe 

texturale 

Preferințe 

generale 

1 III II III 

2 II III III 

3 III II I 

4 III I I 

5 I I I 

6 II I I 

7 III III II 

8 III I I 

9 I I I 

10 III II II 
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Aspectul inovativ este reprezentat de posibilitatea de a crea propriul balsam de 

buze organic testat, cu posibilitatea de îmbunătățire a recetei în dependență de propriile 

preferințe.  

 

Concluzii 

În urma testelor efectuate asupra mostrelor de balsamuri de buze elaborate am 

stabilit următoarele concluzii: 

- Balsamul de buze pe bază de untură, bază lipidică caracteristică organismelor 

animale intră în piele, hidratandu-o cu adevărat, în profunzime, nu doar la suprafață 

cum se întâmplă în cazul balsamurilor de buze pe bază de grăsime vegetală și 

sintetică, pentru că este un produs animal, 100% compatibil cu pielea noastră.  

- Conform preferințelor voluntarilor prioritate la fel a fost acordat produsului pe bază 

de untură, datorită proprietăților acestuia.  

- Produsul pe bază de ulei vegetal și incomparabil produsul pe bază de vaselină, ca 

produs artificial, au decăzut deoarece sunt produce pe care pielea noastră nu le 

recunoaște ca pe ceva familiar. 
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CZU: 504.06.002.68 (478) 

IMPACTUL DEȘEURILOR POLUANTE ASUPRA LOCALITĂȚII 

ȘI MODALITĂȚI DE REFOLOSIRE 

 

TOPALĂ Ariadna, BIVOL Grigore, JOMIR Victor, CĂTANĂ Sanda 

Profesor coordonator: TOPALĂ Lilia 

Liceul Teoretic Molești 

 

Cuvinte cheie: poluare, cauciuc, anvelopa, confecții textile, reciclare 

 

Introducere: Gestionarea neadecvată a deşeurilor contribuie la schimbările 

climatice şi la poluarea atmosferică, afectează direct numeroase ecosisteme şi specii. 

Depozitele de deşeuri de asemenea contaminează solul şi apa. Direct sau indirect, 

deşeurile ne afectează sănătatea şi bunăstarea în numeroase moduri: gazul metan 

contribuie la schimbările climatice, sursele de apă potabilă sunt poluate, culturile cresc 

pe terenuri contaminate, iar peştii ingerează substanţe chimice toxice, după care ajung 

în farfuriile noastre [1]. Ecologiștii avertizează că resturile microscopice din plastic, 

provenite de la anvelope și haine sintetice, poluează mai mult apele decât o face 

plasticul întreg. Nu bucățile mari din plastic care se dezintegrează în apă sunt sursa 

primară de poluare, susțin cercetătorii, ci resturile provenite de la anvelope și din 

țesături sintetice. În această categorie, bucățile provenite de la spălarea textilelor 

sintetice și de la eroziunea pneurilor, rezultată în timpul condusului, au reprezentat 

două treimi din total [2]. Hainele reprezintă un procent important din deșeurile care 

poluează solul și apa. Multe dintre ele conțin fibre sintetice și se degradează extrem de 

lent. Statisticile spun că 3% din totalul deșeurilor menajere este reprezentat de textile 

și că mai mult de un milion de tone din această categorie de produse se aruncă anual la 

gunoi [3].  Cea mai bună metodă de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului este 

în primul rând prin prevenirea producerii acestora.  

 Cu aceeași problemă se confruntă și localitatea noastră, din care motiv ne-am 

propus să realizăm un proiect de cercetare pe acest domeniu: cum putem să dăm o viață 

nouă pneurilor și hainelor vechi, creând noi obiecte utilizate la decorarea gospodăriilor 

din localitate și ale caselor acestora.  

Scopul: Identificarea surselor de poluare și a poluanților din localitatea natală și 

stabilirea modalităților de reutilizare a pneurilor uzate  și a hainelor vechi. 

Obiectul cercetării: poluarea localității cu pneuri din cauciuc și confecții textile. 

Obiectivele cercetării:  
● Identificarea surselor de poluanti din localitate cu ajutorul chestionarului online; 

● Investigarea teoretică a compoziției chimice a poluanților (cauciuc, confecții 

textile) și impactul lor asupra omului și mediului;  

● Stabilirea modalităților de utilizare, de refolosire a deșeurilor prin 

confecționarea diferitor obiecte de artizanat, cât  și de uz casnic.  

Materialul utilizat în cercetare: deșeurile, poluantii.  

Metode de cercetare: chestionarul, observația, investigația, cercetarea, analiza și 

sinteza, confecționarea manuală a diferitor obiecte din deșeuri, croșetarea. 
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Activități planificate și realizate: Pentru identificarea principalilor poluanți din 

localitate am elaborat un chestionar (Google Forms),  pe care l-am postat pe rețelele de 

socializarea a Liceului Teoretic Molești și localității Molești, după care am  analizat 

rezultatele și am stabilit că printre poluanții tradiționali ca plasticul mai persistă și 

pneurile uzate, precum și surplusul de haine învechite. Am hotărât că acestea din urmă 

sunt o sursă  de materiale din care am putea să confecționăm obiecte de artizanat și uz 

casnic.  Pentru a le da o a doua șansă deșeurilor, am utilizat metoda celor 5R ( refuzăm, 

reducem, reciclăm, reparăm, refolosim) [7].  Astfel, din anvelopele uzate am reușit să 

confecționăm obiecte decorative pentru curte, cum ar fi melci, lebede, ghiveci pentru 

plante,  fântână decorativă, precum și gărduleț pentru pomi etc. Deșeurile au trecut prin 

mai multe etape de pregătire:  colectarea,  spălarea, uscarea, schițarea confecției dorite 

pe anvelope, tăierea conform schiței și colorarea. Hainele vechi, demodate au trecut și 

ele prin etapa de spălare, tăiere în panglici uniforme și croșetatul covorașelor 

multicolore din ele.  Astfel, am reușit să confecționăm obiecte eco, din deșeurile 

textile și anvelope uzate, contribuind la reducerea cantității de deșeuri aruncate la 

groapa de gunoi sau în alte locuri neautorizate, aceasta fiind o soluție mai rațională. 

Rezultate obținute:  

Analiza rezultatelor chestionarului 
Nr. de respondenți participanți -142 

Metodologie:   Metodologia folosită pentru culegerea datelor statistice - 

platforma Google Forms. Chestionarul a fost pus la dispoziția eșantionului prin link 

unic de acces. 

Structura eșantionului:    La studiu au participat: lucrători ai Primăriei, 

Consilieri locali, Profesori, Lucrători ai oficiului Poștal, vânzători, studenți, asistenți 

medicali, bucătari, jurist, frizer, șomeri, casnici și elevi. 

Majoritatea  participanților la acest sondaj cunosc în care țară din Europa, este cel 

mai bine organizată reciclarea deșeurilor (Germania) - 81,7%, dar din păcate ei susțin 

că și Moldova are un mecanism bine punctat în ce privește reciclarea deșeurilor (9,2%), 

aproape la un nivel cu Franța (8,5%). În opinia celor mai mulți respondenți, dintre 

localitățile cele mai poluate, le-au selectat pe cele urbane (88,7%-126)  și doar 11,3% 

- satele. 104 (73,2%) respondenți au considerat că nivelul de poluare al localității 

noastre este mediu, 31- ridicat și 7-scăzut. La întrebarea care sunt principalele 

probleme de mediu cu care se confruntă localitatea noastră -81,7% au răspuns cu 

deșeurile menajere și doar 13,4% cu defrișarea pădurilor (că suntem un sat de la poale 

de codru). 

La întrebarea, care din deșeuri sunt cel mai des întâlnite  pe teritoriul 

satului  (inclusiv la gunoiște), răspunsul de top a fost: plasticul, deșeurile provenite din 

demolarea construcțiilor, locul doi și trei a fost ocupat de cauciuc, haine vechi și 

deșeuri metalice (Diagrama1). 
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Diagrama1 Diagrama2 

 

La întrebarea, care din aceste deșeuri se degradează cel mai greu, iarăși pe prima 

poziție s-a clasat plasticul, pe locul doi cauciucul, pe al treilea loc sticla și deșeurile 

metalice și doar pe ultimul loc fibrele sintetice. Aceste rezultate denotă că populația nu 

cunoaște exact care sunt anii de degradare a deșeurilor, răspunsurile fiind date din 

informațiile pe care le colectează spontan. ”Viața ” deșeurilor în natură este cu totul 

alta: sticla se degradează în  1000000 ani, cauciucul -600 ani, plasticul -200 ani și 

deșeurile metalice -50 ani [7]. 

La întrebarea cum înțelegeți noțiunea de reciclare, răspunsurile practic s-au 

împărțit la egal: 48,6% au răspuns cu refolosire și 42,3% cu reorganizarea materiei, 

puțini au fost cei care au răspuns cu reparare și restructurare. 

Conform răspunsurilor celor chestionați,  deșeurile care se pot recicla sunt 

plasticul, urmat de hârtie, carton și sticlă, iar pe al treilea loc se poziționează metalul. 

Această statistică ne redă faptul că populația este conștientă de reciclarea materialelor 

(Diagrama 2). 

Aproape un milion de autoturisme înregistrate oficial în RM au nevoie, de două 

ori pe an, să își schimbe anvelopele. Astfel, circa 4 milioane de anvelope pentru 

anotimpul rece și tot atâtea pentru cel cald, care odată la 3 – 4 ani trebuiesc schimbate. 

Dar, ce se întâmplă cu cauciucurile uzate [5]? 

Ne-a interesat acest fenomen concret pentru localitatea noastră și am constata 

următoarele: în opinia respondenților, în localitatea Molești sunt aproximativ 700 de 

unități de transport (39.4%), ceea ce este adevărat. Acestea necesită de 4 ori mai multe 

cauciucuri pentru a fi puse în mișcare. La întrebarea, cât de des sunt schimbate aceste 

cauciucuri,  am aflat că 42,7% dintre locatari spun că o dată pe an, 32,5% spun că o 

dată la 2 ani, iar 16,2 % o dată la 3 ani. Indiferent cât de des sunt schimbate acestea, 

mai devreme sau mai târziu ele devin un deșeu. Am fost curioși să aflăm ce fac cu 

aceste cauciucuri uzate? 82 - spun că le lasă în gospodării, pentru a confecționa diverse 

obiecte decorative, 79 -că le lasă la vulcanizare, 62 afirmă că le aruncă la gunoiște, iar 

mai puțini recunosc că le folosesc drept combustibil. 

Arderea liberă a anvelopelor emană în atmosferă circa 23 substanţe chimice 

periculoase, inclusiv: oxidul de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, plumb, mercur, 

zinc, benzen, dioxine, policloruri bifenile şi hidrocarburi poliaromatice. 8 dintre 

substanţe reprezintă compuşi cancerigeni. Dioxinele se acumulează în plante, în 

ţesuturile animalelor, peştelui şi a omului. În dependenţă de caracteristica şi direcţia 

vântului dioxinele pot fi dispersate până la distanţa mai mult de 160 km. Efectul asupra 
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organismului uman a substanţelor nocive de la arderea anvelopelor: monoxid de carbon 

– o substanţă toxică care afectează celulele creierului, provocând hipoxie. De 

asemenea, compuşi toxici sunt hidrocarburile ce afectează sistemul nervos, sistemul 

respirator, provocând bronşită, astm, compuşi fenolici afectează funcţia hepatică [4].  

Reieșind din cele menționate, ne-a interesat și pe noi dacă populația cunoaște, 

care sunt cele mai toxice gaze, care se elimină la arderea anvelopelor, acest lucru fiind 

o modalitate de a păstra „tradiția de Paști„ prin aprinderea rugurilor în noaptea Învierii. 

Răspunsurile de top au fost: negru de fum (100), dioxid de carbon (99), urmat de oxizii 

de sulf, azot (23).  Aceste răspunsuri ne arată că populația este informată cu privire la 

eliminarea gazelor în urma  arderii cauciucului, dar unii, totuși, mai continuă această 

activitate (Diagrama 3). 

Și într-adevăr, conform informațiilor, atunci când este arsă o tonă de anvelope, 

în atmosferă se elimină 270 kg de fum negru (funingine) şi 450 kg de gaze toxice: 

benzopyrene, dioxine, furani, hidrocarburi aromatice policiclice, bifenili policloruraţi 

(PCB), arsenic, crom, cadmiu, bifenil, antracen, piren, benzo (a) piren – lista poate 

continua. Doi dintre aceşti compuşi, bifenil şi benzo (a) piren, sunt cancerigeni 

puternice. Astfel, arderea de anvelope este extrem de dăunătoare mediului şi omului 

[4]. 

  

Diagrama 3 Diagrama 4 

 

La întrebarea, cum am putea ameliora situația ecologică din localitate,  cei mai 

mulți spun că am putea colecta deșeurile selectiv (128),  108 spun că am putea planta 

arbori, iar pentru evitarea risipei alimentare și energetice au optat respectiv 37 și 32 

de respondenți (Diagrama 4). 

 La întrebarea, care sunt regulile de colectare a deșeurilor pentru reciclare, 116 

spun că deșeurile trebuie să fie separate, 61 - curățate, 27 sunt pentru strivite, iar 14- 

pentru nestrivite. Astfel, concluzionăm că locuitorii cunosc regulile de colectare a 

deșeurilor (Diagrama 5). 
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 Utilizarea cauciucurilor uzate este întâlnită pe larg în Republica Moldova, 

începând de la amenajarea spațiilor exterioare ale grădinițelor și terminând cu arderea 

lor ilegală în timpul sărbătorilor de Paști. Din cauza numărului impunător și a 

insuficienței unor locuri autorizate de depozitare, sau a fabricilor de reciclare, cetățenii 

decid să arunce anvelopele pe marginea drumului sau, mai nou, în râuri și lacuri [5]. 

Din acest motiv am încercat și noi să contribuim cumva la micșorarea numărului 

de anvelope în calitate de deșeuri, prin confecționarea diferitor obiecte decorative 

pentru curte (animale decorative, flori, ,,grădinuțe” pentru flori, mobilier de exterior 

(scaune, masă), scrânciobe, în perioada iernii - pe post de sănii, trasee pentru distracție, 

antrenament, cât și crearea gărduțurilor decorative  colorate (Foto 1-6). 

 

 
  

 Deșeurile textile sunt și ele o mare problemă atât pentru localitatea noastră, cât și 

pentru întrega țară. O  soluție pentru a ieși din acest carusel care generează extrem de 

mult gunoi, este să cumperi mai puțin, să alegi conștient haine de calitate, cu un design 

care nu se demodează de la un sezon la altul. Repară-le atunci când se deteriorează sau 

găsește noi proprietari pentru cele pe care nu le mai porți. Totuși, ce facem cu hainele 

care nu mai pot fi reparate sau care nu ne mai vin sau nu ne mai plac? 

Noi le-am dat o viață nouă prin crearea  hainelor pentru păpuși și a păpușilor, 

jucării-decorațiuni, covorașe pentru casă etc (Foto 1-3).  
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Concluzii 

● Rezultatele chestionarului administrat ne-au scos în evidență principalii poluanți 

din localitate care sunt: plasticul, deșeurile provenite din demolarea 

locuințelor,  cauciucul, surplusul de haine învechite și deșeurile metalice.   

● Arderea liberă a anvelopelor, (des întâlnit în  localitate în noaptea de Paști), duce 

la poluarea atmosferei în localitate cu un șir de substanțe chimice periculoase 

pentru sănătatea locuitorilor. 

● O modalitate de reutilizare a anvelopelor uzate, constă în crearea obiectelor 

decorative pentru curte (animale decorative, flori, ,,grădinuțe” pentru flori, 

mobilier de exterior (scaune, masă), scrânciobe, în perioada iernii pe post de sănii, 

trasee pentru distracție, antrenament, cât și crearea gărduțurilor 

decorative  culorate. 

● Din hainele uzate, se poate de creat  ,,covorașe” prin croșetarea din panglici de 

țăsături fără întrebuințare. 

● Reciclarea și refolosirea deșeurilor textile și a pneurilor uzate, reprezintă o soluție 

mult mai bună decât simpla aruncare a acestora la gunoi și contribuie în mare 

măsura la protecția mediului înconjurător. 
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Cuvinte cheie: iod, amidon, alcool, crenvurști, identificare. 

 

Introducere: Reprezentând un element esențial funcționării echilibrate și 

normale a organismului uman la general și a metabolismului și sistemului endocrin în 

particular, iodul este unul dintre elementele chimice primordiale vieții, acesta trezind 

și un interes chimic fundamental cu vaste aplicații științifice. Astfel idea principală a 

proiectului de cercetare este identificarea calitativă și cantitativă a ionilor de cupru, a 

alcoolilor și a amidonului în produsele alimentare, aplicând metoda iodometrică și 

proprietățile chimice ale iodului. Alegerea acestei teme este motivată de interesul sporit 

atât față de determinarea prezenței și cantității compușilor sus numiți în alimente cât și 

față de metodele volumetrice pe bază de iod, aplicate. Vorbind mai simplu, fiecare 

dintre noi ar dori să cunoască componența chimică a produselor consumate. Astfel 

obiectul cercetării este atât metoda iodometrică în sine, cât și rezultatele aplicării 

acesteia. Având în vedere cele enunțate mai sus se definesc următoarele obiective: 

1. Să măsor cantitativ concentrația ionilor de cupru în produsele alimentare 

solubile, utilizând metoda iodometrică ( scopul principal al cercetării). 

2. Să determin calitativ alcoolul în berea nealcoolică. 

3. Să determin calitativ amidonul în mezeluri. 

Generic vorbind, metoda utilizată este experimentul chimic, și mai exact metoda 

iodometrică. Iodometria este un tip de titrimetrie redoxo-metrică folosită în chimia 

analitică cantitativă. Se folosește de obicei tiosulfatul de sodiu 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 ca și agent 

reducător, deoarece este cel mai potrivit pentru titrarea iodului. Ca și indicator, se 

folosește amidonul. 

 

Mersul Lucrării 

Proba de dozat s-a transferat într-un balon cotat de 100 𝑐𝑚3 și s-a diluat cu apă 

distilată până la cotă. Într-un balon conic de 250 𝑐𝑚3 s-au transferat 10 ml de apă de 

iod și 5 ml de acid sulfuric 1:4 apoi au fost adăugate 10 ml soluție de dozat din primul 

balon. Soluția a fost titrată în prezența amidonului până la atingerea culorii albastre. 

𝑚𝐶𝑢2+ = 
𝐶𝑛(𝑁𝑎2𝑆2𝑂3)∗𝑉 ( 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3)∗𝑀𝐸

𝐶𝑢2+

100
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Tabelul 1.1. Identificarea părții de masă a cuprului în unele produse 

alimentare. 

Produsul 

𝐶𝑛( 

𝑁𝑎2𝑆2𝑂3)   

(𝐶𝑛 – 

conc. 

normală) 

V ( 

𝑁𝑎2𝑆2𝑂3),

𝑐𝑚3 
( volumul 

mediu a 3 

titrări) 

𝑀𝐸𝐶𝑢2+ 

g/mol 

( masa 

molară a 

echiv.) 

𝑚𝐶𝑢2+ la 

100g 

(media a 3 

titrări) 

w 

(%) 

Cacao 0,5 23,65 32 3.785 mg 0,0037 

Sos de soia 0,5 11,50 32 1.840 mg 0,0018 

Lapte de 

vacă 

0,5 10,25 32 1.635 mg 0,0016 

Fanta 0,5 0,01 32 0.015 mg 0,0000

15 

 

În perioada 15 ianuarie – 15 februarie am efectuat o analiză calitativă a prezenței 

amidonului în crenvurștii produși și comercializați de diverse companii naționale, 

rezultatele fiind prezentate în tabelul 1.2. Identificarea s-a efectuat utilizând apa de iod 

cu concentrația egală cu 0.5 normal. 

 

Tabelul 1.2. Identificarea amidonului în crenvurști. 

Producătorul de 

mezeluri 

Identificarea 

amidonului 

Producătorul de 

mezeluri 

Identificarea 

amidonului 

‘‘ Meat – House ’’ Identificat ‘‘ Rogob ’’ Identificat 

‘‘ Carmez ’’ Identificat ‘‘ Salamer ’’ Neidentificat 

‘‘ Basarabia – 

Nord ’’ 
Identificat ‘‘ Pegas ’’ Neidentificat 

 

În perioada 15 februarie – 25 februarie am efectuat o analiză calitativă a 

prezenței alcoolului în băuturile nealcoolice de tip – bere nealcoolică, unde acesta nu 

ar trebui să se regăsească. Cu toate acestea, în unele probe am determinat că alcoolul 

este prezent tabelul 1.3. Identificarea a fost efectuată utilizând apă de iod cu 

concentrația de 0,5 normal și soluție de NaOH cu concentrația de 2 normal conform 

reacției de mai jos. În urma reacției se dizolvă culoarea brună dată de iod cu formarea 

iodoformului ( precipitat alb ) - 𝐶𝐻𝐼3. 

 

𝐶2𝐻5OH + 4𝐼2 + NaOH = 𝐶𝐻𝐼3 + HCOONa + 5HI 
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Tabelul 1.3. Identificarea alcoolului în produse. 

Marca Berii Nealcoolice Identificarea 

alcoolului 

Heineken Nealcoolic Identificat 

Bergenbier Nealcoolic Neidentificat 

Chișinău Blondă Nealcoolică Neidentificat 

Radler Natural Nealcoolic Identificat 

Timișoreana Original Nealcoolic Neidentificat 

 

Aspectul inovativ al cercetării prezentate este determinat de numerică prin 

metoda experimentală a concentrației cuprului în produsele alimentare, astfel cu toate 

că iodometrie nu este o descoperire în lumea științifică, rezultatele experimentului pot 

fi considerate pe bună dreptate drept unele inovatoare și necesare. 

Toate cercetările și măsurările s-au efectuat în cadrul departamentului de 

Oenologie și Chimie al Universității Tehnice în laboratorul de chimie analitică sub 

supravegherea doamnei Eleonora Mârzac – inginer coordonator.  

În concluzie se poate spune clar că obiective și scopul cercetării a fost atinse, 

utilizând metoda iodometrică și proprietățile iodului. Astfel rezultatele obținute în 

urma titrării privind concentrația ionilor de cupru sunt similare cu datele cercetărilor 

globale, deci marja de eroare a experimentului efectuat este mică iar rezultatele pot fi 

considerate drept etalon. Am identificat  că amidonul este prezent în majoritatea 

mezelurilor comercializate la nivel național pe baza analizării crenvurștilor, cea ce  

vorbește despre calitatea proastă a produselor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 

CZU: 543-032.25(478) 
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Cuvinte cheie: apa, calitatea apei, indici de calitate. 

 

Apa este elementul indispensabil în viața cotidiană, folosită atât în igienă, 

alimentație, agricultură și alte domenii. Pentru noi, contează să cunoaștem ceea ce 

consumăm, de aceea ne-am propus să efectuăm un proiect de cercetare care are drept 

scop studierea calității apei din diferite regiuni: Fălești, satele Năvîrneț și Sărata Veche 

pentru a vedea ce apă consumăm și ce conține aceasta. Pentru aceasta ne vom conduce 

după diferite criterii de determinare a calității apei în colaborare cu Centrul Direcției 

pentru Sănătate Publică. 

Existența vieții este strâns legată de apă care, datorită însușirilor sale fizice și 

chimice, reprezintă un factor de prim ordin în desfășurarea multor procese biochimice, 

fiziologice și ecologice esențiale. În viața colectivității umane, apele sunt utilizate 

zilnic atât ca aliment cât și în asigurarea igienei personale. În medie, în 24 de ore, un 

om adult consumă în scopuri alimentare, circa 2-10L de apă. 

Apa potabilă și cea tehnică este un element necesar pentru activitatea vitală a 

populației, însă, atunci când este utilizată, deseori oamenii nu iau în considerare cât de 

sigură este sursa ce o generează (fie fântână, izvor, cran, etc.) și dacă aceasta nu 

influențează cumva negativ asupra sănătății lor atunci când o utilizează în diferite 

scopuri. Astfel o bună calitate a apei este foarte importantă pentru consum, în caz 

contrar, o calitate rea a apei influențează negativ sănătatea omului și a animalelor, 

provocând diferite maladii. 

Ce impact are apa asupra sănătății? 

Majoritatea bolilor din organism sunt cauzate de faptul că apa băută nu are cele 

mai bune calități, ceea ce duce la menținerea unei stări insalubre, a deficiențelor de 

igienă corporală, a locuinței și a localităților, la răspândirea unor afecțiuni digestive și 

a unor boli de piele. 

I. Boli infecțioase: 

• boli microbiene: febra tifoida, dizenteria, holeria; 

• boli virotive: poliomielita, hepatita epidemica; 

• boli parazitare: dizenteria, giardiaza. 

II. Boli neinfecțioase, determinate de contaminarea apei cu substanțe chimice cu 

potențial toxic: 

• afectează globulele roșii, vasele sanguine; 

• dureri de cap, amețeli, insomnie, oboseală, febră; 

• tulburări vizuale; 

• afecțiuni ale sistemului nervos și ale mușchilor; 

• afecțiuni ale rinichilor și ale ficatului; 
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• scăderea tensiunii arteriale; 

• carii dentare. 

Desfășurarea studiului: 

1. Pentru început, am ales ca probe două tipuri de apă, apă potabilă (din fântâni, 

izvor) și apă tehnică, din trei regiuni diferite; 

2. Am colectat câte o probă de apă de fiecare tip din fiecare localitate, având 3 

puncte diferite de recoltare; 

3. Am selectat informațiile necesare privitor la calitatea apei din diferite surse de 

informare: cărți, reviste, internet, date de la Centre Sanepid și le-am atașat 

studiului nostru; 

4. Am apelat la Centrele Sanepid pentru datele lipsă; 

5. Am analizat informația primită și am comparat datele din localități, observând 

diferențele între indicii de calitate; 

6. Astfel, am ajuns la unele concluzii privitor la faptul că, în unele date, indicii 

calității apei sunt cu mult depășiți, iar calitatea apei din localitatea respectivă nu 

se încadrează în normele corespunzătoare. 

 Într-o primă aproximație se admite că apa pură este formată din molecule de 

oxid de hidrogen, H2O. Dar apa în stare pură nu este propice vieții și nici nu se găsește 

în natură. Apa în natură conține numeroase substanțe minerale și organice dizolvate 

sau în suspensie. 

 Astfel, calitatea apei se determină funcție de caracteristicile organoleptice, fizice, 

chimice, biologice și bacteriologice. 

 1) Gustul (Se datorează diferitelor tipuri de substanțe dizolvate care se găsesc în 

cantități mai mari în apă). Apa potabilă nu trebuie să fie total lipsită de gust. Ea trebuie 

să aibă un gust plăcut. Gustul particular al apei este determinat de prezenţa sărurilor 

minerale şi a substanţelor organice în condiţiile în care acestea depăşesc anumite limite. 

Astfel: 

- gustul sărat indică prezența clorurii de sodiu sau a sulfatului de sodiu în apă; 

-  gustul dulceag sau sălciu indică prezența sulfatului sau carbonatului de calciu în 

apă; 

- gustul metalic sau acru indică prezența clorurii de fier în apă; 

- gustul amar indică prezența sulfatului de magneziu sau a manganului în apă 

 În cazul nostru, apa potabilă colectată din toate trei regiuni are un gust plăcut, 

nedepășind limitele menționate mai sus. Cea tehnică din Năvîrneț și Sărata depășește 

limita având gradul 3, pe când calitatea maximă admisibilă e de gradul 2. 

2. Mirosul (Se datorează substanțelor organice în descompunere sau 

microorganismelor vii (alge, protozoare, etc), precum și prezenței unor substanțe 

chimice provenite din ape uzate industriale (fenoli, crezoli, etc).) Apa potabilă nu 

trebuie să aibă un miros caracteristic, pe când apa tehnicădiferă în perceperea 

mirosului. Unele substanțe poluante imprimă apei un miros particular făcând apa 

improprie consumului. Cauza principală a mirosului apei este prezența substanțelor 

chimice, mai ales a celor organice, a insecticidelor și a fertilizatorilor în agricultură, 

algelor precum și a unor substanțe ce se adaugă detergenților. 
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Determinarea mirosului apei se face prin perceperea mirosului atât la rece, cât și 

la cald. 

- în 99% din cazuri prezența mirosului specific de ouă clocite este dat de prezența 

hidrogenului sulfurat în apa rece; 

- mirosul de ouă clocite prezent doar în apa caldă indică existența ferobacteriei - 

bacterie care se hrănește cu fierul din apă și se dezvoltă în centrale sau boilere; 

- mirosul de clor indică excesul de clorare a apei. 

3. Culoarea ( este dată de substanțele dizolvate de natură, minerală sau organică.) 

Se datorează prezenței în apă a unor substanțe dizolvate (oxizi ferici, compuși de 

mangan, clorofilă din frunze, acizi humici, etc.) și se determină prin comparații cu 

soluții etalon de clorură de platină și potasiu sau clorură de cobalt. 

Culoarea apei poate da indicații asupra modificării calității astfel: 

- apele de culoare arămie sau brună provin de la distilările de cărbune amestecate 

cu ape industriale care conțin fier; 

- apele de culoare brun închis sunt apele de la fabricile de celuloza; 

- apele bogate în fier sunt cele provenite de la tabacării și au culoarea verde închis 

sau neagră; 

- ionii de fier dau apelor o culoare galbena; 

- ionii de cupru conferă apei o culoare albastră; 

- apele care conțin argilă coloidalaă au o culoare galben-brună. 

Apa tehnică din satele Sarata Veche și Năvîrneț au culoarea galbenă, ceea ce 

indică faptul că conține o cantitate mare de ioni de fier. 

4. Turbitatea (Depinde de materiile din apă aflate în diferite stări de dispersie și 

de natura lor.) 

Turbiditatea se măsoară prin comparație cu o emulsie etalon în scara silicei: 1 mg 

silice fin divizată la 1 l apă distilată reprezintă un grad de turbiditate (GT). În toate 

localitățile, turbitatea corespunde normei admisibile. 

5. Duritatea totală a apei (Se datorează sărurilor de calciu și de magneziu aflate 

în soluție. Aceste săruri pot fi sub forma de carbonați, de cloruri, de sulfați, de azotați, 

de fosfați sau de silicați). Apa tehnică și potabilă din toate localitățile depășește norma 

admisibilă. 

Impactul apei dure: 

- Apa dură este motivul pentru care pe robinetele din casă apar urme albicioase, iar 

unele electrocasnice brusc nu mai funcționează. Aceste lucruri se întâmplă 

deoarece apa dură conține cantități mari de săruri de calciu și de magneziu, iar 

acestea se depun pe obiectele cu care intră în contact; 

- Afectează sănătatea. Pot fi afectați rinichii pentru că în zona acestora se vor 

depune cantități însemnate de minerale care, în timp, le vor împiedica buna 

funcționare. Dantura are, de asemenea, de suferit, apa dură afectând smalțul 

dinților și favorizând apariția tartrului; 

- Deteriorează părul și pielea. Dacă îți speli părul cu apă dură, acesta devine mai 

uscat și lipsit de strălucire, în timp ce pielea corpului devine mai aspră dacă nivelul 

de duritate al apei cu care te speli este ridicat; 

- Deteriorează hainele. În timp, hainele pe care le speli cu apă dură își vor pierde 
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din calitatea texturii și din intensitatea culorilor. 

6. Ph-ul ( definește caracterul neutru ,alcalin sau acid al apei). Ph-ul apei tehnice 

și potabile este neutru în toate localitățile, integrându-se în norma admisibilă. 

7. Reziduul fix (Reprezintă totalitatea substanțelor solide minerale și organice 

aflate în apă și se obține prin încălzirea apei până la 105°C, când se realizează 

evaporarea completă.) Apa tehnică din toate localitățile corespunde normei admisibile, 

cea potabilă din orașul Fălești depășește noma. 

8. Amoniul, nitriții și nitrații sunt derivați ai azotului care pot proveni din 

compoziția solului sau dintr-un proces de descompunere a unor substanțe organice care 

conțin azot. Amoniul depășește norma admisibilă în apa tehnică din toate regiunile, pe 

când nitriții și nitrații au un procentaj minuscul (3,3) sau chiar lipsește, norma fiind de 

50mg/l. 

9. Fluorul. Carența de fluor favorizează caria dentară. Afecțiunea fluoroza dentară 

este determinată de intervenția fluorului în procesul calcificării smalțului dentar și 

apare la o concentrație peste 1,5 mg/dm3. S-a stabilit că apa este elementul care asigură 

de la 2/3 până la 4/5 din necesarul zilnic de fluor al organismului uman. 

Apa tehnică și cea potabilă din Fălești și Sarata Veche depășesc norma admisibilă. 

10. Înregistrări bacteorologice- sunt determinate de bacteriile prezente în 

apă. Din punct de vedere al igienei apei, bacteriile se pot împărți în următoarele 

categorii importante: 

- Bacterii banale, fără influență asupra organismului. 

- Bacili coli, care în proporție mai mare indică contaminarea apei cu ape de la 

canalizare, aceștia însoțesc bacilul febrei tifoide. 

- Bacterii saprofite, care dau indicații asupra contaminării cu dejecții animale și 

semnalează bacilul febrei tifoide. 

- Bacterii patogene, care produc îmbolnăvirea organismului. Bacteriile care produc 

boli hidrice sunt: bacteria febrei tifoide și bacilul dizenteriei. 

În urma analizelor efectuate, s-a constatat că atât în apa tehnică, cât și în cea din 

fântâni din toate localitățile, există un procentaj mediu de bacterii banale, care nu pun 

în pericol sănătatea umană. 

Date efectuate de laborator în privința calității apei.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Febr%C4%83_tifoid%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dizenterie
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Concluzii 
 Pentru noi a fost o provocare această cercetare, dar și o experiență unică. Am 

aflat o mulțime de lucruri interesante atât despre complexitatea cercetării calității apei, 

cât și despre impactul acesteia asupra sănătății umane. Analizând datele obținute, am 

rămas surprinși de rezultatele obținute în privința apei pe care fiecare dintre noi o 

consumă. Mulțumim tuturor celor care ne-au fost de ajutor și au fost receptivi la cererea 

noastră de a colabora în acest proiect, împărtășindu-și cunoștințele și experiența cu noi, 

mai ales reprezentanților Sanepid și profesoarei Scripcaru Viorica pentru susținere și 

îndrumare. 
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CZU: 5:82.0 

M. EMINESCU ȘI ȘTIINȚELE EXACTE 

 

ZAPIVAC Alexandru 

Profesor coordonator: MORARI Natalia 

LT „Andrei straistă”, Anenii Noi 

 

Introducere. Pornind de la aserțiunea lui Carl Gustav Jung: „ Știința nu e decât 

arta de a făuri iluzii adevarate”, prezint tema proiectului de cercetare: „Mihai Eminescu 

și științele exacte”. În cadrul proiectului valorificăm latura științifică a creației 

eminesciene, unde sunt prezente nu doar sentimente, ci și profunde cunoștințe în 

diverse ramuri ale științei. 

Ca motivație pentru alegerea temei respective a servit atât interesul sporit pentru 

știință, cât și o problemă de învățare și înțelegere a științelor exacte de către colegii de 

la profilul umanist. 

Scopul studiului rezidă în a scoate în evidență unele teme din matematică, fizică 

și astronomie, prezente în creația lui M.Eminescu. Obiectul cercetării constituie creația 

poetului și științele exacte. Ipoteza cercetării: dacă vom îmbina textul literar și 

conceptele științifice într-un studiu de analiză interdisciplinară, atunci vom obține 

cunoaștere științifică aprofundată a conceptelor, cât și receptarea în profunzime a 

operei literare.  

Pentru atingerea scopului propus am formulat următoarele obiective:  

O1: Să lecturez operele eminesciene; 

O2: Să argumentez prezența și semnificația termenilor științifici cu exemple din textele 

lecturate; 

O3: Să analizez integrarea conceptelor științifice identificate într-un text literar; 

O4: Să elaborez un produs util elevilor pentru înțelegerea științei și literaturii. 

Am utilizat metode de analiză a textului: analiza elementelor informaționale ale 

textului; interpretarea lingvistică și de conținut; metode de cercetare: analiza 

conceptelor, comparația, generalizarea. Noutatea științifică a lucrării constă în a 

propune un model de învățare interdisciplinar, cu implicarea științelor exacte și a 

literaturii. 

Rezultatele teoretice obținute sunt: analiza operei eminesciene din perspectiva 

științelor exacte. Rezultate practice: carte digitală, în care se prezintă conceptele 

analizate. 

Eminescu și matematica. Constatăm utilizarea termenilor din matematică (figuri 

geometrice) cu păstrarea semnificației științifice în nuvela „Sărmanul Dionis”: cercul 

(„Pe o pagină găsi o mulţime de cercuri ce se tăiau, atât de multe încât părea un ghem 

de fire roş sau un painjiniş zugrăvit cu sânge.”); ovalul („Văzu un băiat cu faţa ovală, 

palidă, cam slăbită, părul de aur acoperit de o pălărie de catifea neagră cu margini 

largi...”); triunghiul („Numai o poartă închisă n-au putut-o trece niciodată. Deasupra 

ei, în triunghi, era un ochi de foc, deasupra ochiului un proverb cu literele strâmbe ale 

întunecatei Arabii.”). Iar explicarea plastică a termenului de „infinit” ajută la 

vizualizarea fenomenului: „Trecut şi viitor e în sufletul meu, ca pădurea într-un 



233 
 

sâmbure de ghindă, şi infinitul asemenea, ca reflectarea cerului înstelat într-un strop de 

rouă.” Imaginile artistice vizuale create îl provoacă pe cititor să înțeleagă noținile de 

infinit și veșnicie prin raportare la ciclul vieții. Iar legătura dintre emoție și știință este 

prezentată astfel: „Orice mărime finită faţă cu infinitul este zero. De aceea sentimentul 

de adâncă nimicnicie care ne cuprinde faţă cu Universul”; „O mărime concretă 

multiplicată c-o mărime infinită creşte în progresiunea mărimii infinite”. De aici 

deducem că emoțiile noastre sunt determinate de legile matematice, chiar dacă nu 

putem explica ceva științific, putem simți. Înțelegem, astfel, legătura stânsă dintre 

emoție și formula matematică, instrumentele de lucru a 2 domenii, aparent diferite. În 

procesul de învățare elevul obține cunoștințe dacă le înțelege, iar înțelegerea vine dacă 

își închipuie ceea ce învață. Dacă funcția principală a literaturii este să dezvolte 

imaginația, atunci, fiind utilizată la exprimarea ideilor științifice, ar putea genera 

creativitate în știință, iar gândirea științifică nu ar mai fi limitătă de logică. 

Eminescu și astronomia. Știința față de care Eminescu a avut un inters sporit 

este cosmologia sau astronomia. Având această pasiune, marele poet medita asupra 

genezei, adică modul în care a fost creat Universul și tot ce-i aparține lui. În 

manuscrisele sale de prin 1872 apar unele întrebări despre creatorul lumii. În unul 

dintre aceste fragmente, Eminescu se întreba: 

„Ce-i etern? Cine consumă sâmburul aurit din soare?... 

Cine filele albastre şi-nstelate le întoarce  

La a Creațiunii carte (...) cine firul lung îl toarce  

Din fuiorul veșniciei pân’ în ziua de apoi?” [1] 

Există mai multe teorii care descriu evoluția Universului, în special modelul Big 

Bang, propus în 1922 de Alexandre Friedmann, apoi în 1927 de părintele și fizicianul 

Georges Henri Lemaître bazat pe „ipoteza atomului inițial” sau „oul cosmic”. El a fost 

un pionier în utilizarea relativității generale formulate de Einstein unsprezece ani mai 

devreme [4]. Formarea Universului conform teoriei Big-Bang-ului, deși acceptată mai 

târziu, poate fi recunoscută în versurile din „Scrisoarea I”, apărută în 1881 în 

„Convorbiri literare”: 

„Dar deodat-un punct se mișcă... cel întâi şi singur. Iată-l 

Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl!...  

Punctu-acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii,  

E stăpânul fără margini peste marginile lumii...  

De-atunci negura eternă se desface în fâșii, 

De atunci răsare lumea, lună, soare și stihii...” 

Deducem că poezia lui Eminescu pregătește, de fapt, imaginația pentru a înțelege 

și accepta fenomenul apariției Universului. Printre sursele de inspirație a Scrisorii 

eminesciene se numără și „Poemul Naturii” de Lucretius, scris încă înainte de nașterea 

lui Hristos, unde este exprimată ideea de mișcare a atomilor în vid. Rezultă că, înainte 

de marile descoperiri științifice, au existat, întotdeauna, cunoștințele științifice sub un 

alt spect: spiritual sau metaforic. Nu putem afirma că științele exacte au fundament 

spiritual, dar nici nu putem nega faptul că întrebarea științifică sau motivația pentru 

căutare și cercetare științifică a apărut în libertatea imaginației. Iar imaginație înseamnă 

capacitatea omului de a crea noi reprezentări (DEX). Astfel, creația este generatoare 
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de idei, posibilitatea existenței cărora urmează a fi demonstrată pe cale științifică. 

Respectiv, știința are la origini creativitatea. Credem că elevii, dacă ar învăța științele 

exacte, având ca punct de pornire literatura, ca formă a imaginației, ar avea curajul și 

libertatea de a crea în toate domeniile, nu doar comentarii literare.  

Adevărul științific este de natură abstractă și nu poate fi înțeles de elev atâta timp 

cât mintea acestuia nu este pregătită, iar acest lucru se poate întâmpla prin literatură. 

Dovadă acestui fapt sunt reflecțiile lui M.Eminescu:  „Adevărurile abstracte sunt 

indigestibile pentru inteligenţa poporului, precum carbon, azot, hidrogen şi oxigen pur 

sunt indigeste pentru stomac ca alimente. Ele nu produc căldura necesară, tot astfel 

cum abstracţiunile nu produc căldura sufletească necesară, organul moral nu le poate 

asimila” [2]. 

Eminescu și fizica. Studierea articolelor științifice existente în mediul on-line 

permite să observăm că Eminescu atât valorifică legile fizice, cât și le anticipează. Un 

exemplu este poezia „La steaua”, unde se valorifică ideea de viteză finită a luminii, 

explicată de fizicianul danez Ole Romer: „La steaua care-a răsărit / E-o cale atât de 

lungă, / Că mii de ani i-au trebuit / Luminii să ne-ajungă”. Se prezintă, astfel, efectul 

de întârziere a luminii [5]. Lumina unei stele pe care o vedem e doar ceea ce a rămas 

după explozie, acesta ar fi adevărul științific exprimat în poezie. În acest caz, ar trebui 

cunoscută legea fizică mai întâi de toate, apoi se va trece la etapa de receptare a textului 

literar.  

Eminescu, fiind student la Viena, a formulat propria viziune a teoriei relativității 

în cadrul celebrului său poem „Luceafărul”, aceasta fiind formulată de Einstein abia 

după o jumătate de secol după ce a au fost scrise versurile poemului. Versurile: „Porni 

luceafărul. / Creşteau în cer a lui aripe, / Şi căi de mii de ani treceau / În tot atâtea clipe” 

, sugerează o călătorie de mii de ani lumină, care, pentru Luceafăr, durează câteva clipe. 

În teoria relativităţii, efectul poartă numele de dilatare a timpului, adică cu cât călătorim 

cu o viteză mai apropiată de viteza luminii, cu atât timpul va trece mai încet pentru noi. 

Astfel, vom ajunge să călătorim distanţe de mii de ani lumină, fiind încă tineri. 

Conform subiectului poemului,  acest lucru se și întâmplă pentru Luceafăr, deoarece el 

revine pe pământ ca și cum ar fi lipsit câteva zile. Dar pentru Cătălina, personajul 

feminin al poemului, timpul trece altfel, în consecință, așteptarea ei are limite ca și 

timpul în care trăiește, de aceea nu-l așteaptă pe Luceafăr. Despărțirea celor doi, astfel, 

este determinată de teoria relativității. Astfel, receptarea textului literar și cunoașterea 

adevărului științific pot fi realizate concomitent, completându-se reciproc prin: 

înțelegerea cauzei – efect și prin călătoria imaginară alături de personaje. 

Produsul elaborat în cadrul proiectului științific este o carte digitală, creată cu 

ajutorul platformei Book Creator, ce ilustrează conceptele analizate în articolul dat.  

În concluzie, putem afirma că într-un studiu interdisciplinar procesul de învățare 

se realizează în două sensuri: 

 viziunea literară a textului se completează cu cea științifică, generând o interpretare 

mai profundă, multiaspectuală, formând noi cunoștințe despre semnificațiile 

textului; 

 cunoașterea adevărului științific se testează în laboratorul imaginar al minții prin 

apel la libertatea gândirii și creativitate. 
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ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ПРИРОДНОЙ ВОДЫ ГОРОДА И СЕЛА ДОНДУШЕНЬ 

 

БАРАГА Наталья, ГУЖА Артем, ТРОФАИЛО Даниил 

Руководитель: БАНАРЬ Татьяна 

Теоретический лицей «Александр Пушкин» г. Дондушень 

   

Ключевые слова: вода, качества воды, химически загрязненная вода. 

Вода - источник всего живого на Земле. Это среда, в которой зародилась 

жизнь на Земле.  Без нее не было бы людей, животных, растений. Даже 

микроскопические бактерии не выживут без этой удивительной жидкости. Вода 

участвует во многих различных механизмах и процессах на Земле. Вода 

жизненно необходима, она нужна везде – в быту, в сельском хозяйстве, 

промышленности. Вода необходима организму в большей степени, чем все 

остальное, за исключением кислорода. Это самое загадочное по своим физико-

химическим свойствам вещество, которое было, остается и будет объектом 

пристального внимания исследователей. 

На сегодняшний день сохранение и укрепление  здоровья человека - одна из 

наиболее актуальных проблем современности. Для того, чтобы хорошо себя 

чувствовать, человек должен употреблять только чистую качественную 

питьевую воду. Нашему организму очень важно получать чистую воду со 

сбалансированным минеральным составом. Вода должна быть 

соответствующего качества. Парадоксальный факт: вода – важный элемент 

жизни, но она же является и одной из главных причин заболеваемости в мире. 

Издревле родниковая и колодезная вода считалась не только полезной, но и 

целебной. Поэтому многие люди, пользующиеся скважинами и колодцами, 

довольны вкусом и качеством воды таких источников. Однако, даже чистая на 

вид и приятная на вкус вода может таить в себе серьезную угрозу. Вода в природе 

содержит множество микроорганизмов, некоторые из которых вызывают у 

человека тяжелые заболевания, такие, например, как холера, тиф, гепатит или 

гастроэнтерит.  Последствия употребления химически загрязненной воды могут 

наступить как немедленно, так и через несколько лет. К сожалению, многие 

вредоносные бактерии, опасные химические соединения и соли тяжелых 

металлов, присутствующие в подземных водах, часто не имеют ни вкуса, ни 

запаха, ни цвета. Эта тема весьма актуальна в настоящее время, т.к. ежегодно 

наблюдается численный рост различных заболеваний человека, связанных с 

воздействием токсичных веществ, находящихся в питьевой воде, на 

метаболические процессы, происходящие в организме. Поэтому определить их 

наличие можно только при проведении тщательных исследований в 

лабораторных условиях.  

 Напрашивается вывод, что без воды наше существование невозможно, а без 

хорошей воды невозможно хорошее существование. 
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Разрабатывая проект, мы попытались найти ответы на важные вопросы, 

которые заинтересовали нас и многих учащихся нашего класса: 

1. Тело человека на 60–70% состоит из воды, эмбрион на пятом месяце жизни 

в утробе матери, состоит на 94% из воды. Какова роль воды в нашем организме? 

2. Какую воду мы пьем? Каково качество воды у нас в городе и его 

окрестностях? И полностью ли она соответствует санитарным нормам?  Каковы 

причины загрязнения воды? 

3. Можно ли купаться в нашем озере, пить воду из нашего водопровода, или 

необходимо покупать минеральную воду? 

4. Какой водой лучше стирать, колодезной или водопроводной? 

5. Какие меры необходимо предпринять, чтобы сохранить столь драгоценную 

воду? 

Результаты наших исследований помогут учащимся ответить на многие 

интересующие вопросы, кроме того, их можно будет применять при изучении 

темы вода на уроках химии и при изучении тем, связанных с водой по биологии, 

таких как например, химический состав клетки, водная экосистема и другие. 

Цели нашей работы: 

1. Определение проблем обеспечения и качества воды города Дондушень 

2. Определение химического состава водопроводной, колодезной и природной 

воды в условиях школьной лаборатории. 

3. Определение путей экономного использования воды. 

Объект исследования: химический состав природной и питьевой воды 

Дондушень 

Гипотеза: 1) Качество городской воды можно определить в условиях 

школьной лаборатории. 

2) Существуют способы улучшения ситуации с водой в городе 

Задачи: 1. Изучить литературу по теме исследования 

2. Определить факторы, влияющие на качество водопроводной воды, воды в 

колодцах и водоемах 

3. Определить путем анкетирования мнение учителей и учащихся старших 

классов лицея о качестве и расходе воды дома.  

4. Исследовать путем измерений расход воды за один день 

5. Исследовав литературу и интернет-источники найти методы  определения 

качества питьевой и природной воды. 

6. Выяснить качественный состав исследуемой воды. 

7. Сопоставить качество воды, взятой из разных источников 

8. Разработать рекомендации по экономному использованию воды и 

улучшению качества воды в колодцах и водоемах 

Исследуемый материал: вода из 3 колодцев(2 городских и 1 из села 

Дондушень), водопроводная вода, талая вода, вода из городского озера и озера с. 

Дондушень), пробирки, реактивы для качественного определения ионов, 

содержащихся в воде 

Методы исследования:  

1) эмпирические (наблюдение, эксперимент, беседа, анкетирование) 
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2) теоретические (анализ, обобщение) 

Теоретический обзор информации по теме исследования 

Все воды делятся на поверхностные, грунтовые и подземные. 

 
Схема 1. Степень минерализации природной воды 

 

Факторы, влияющие на качество питьевой воды 
Существует несколько основных факторов, влияющих на качество воды из 

колодцев, родников и скважин, а именно: 

1. глубина подземного горизонта, из которого осуществляется забор; 

2. расстояние от источника до промышленных предприятий; 

3. расстояние до мусорных свалок, полей, животноводческих хозяйств.  

Причины загрязнения и  недостатка воды, пересыхания колодцев, 

перебоев с водой: 

▪ последствия изменения климата 

▪ деятельность человека, приводящая к сокращению водных ресурсов 

▪ загрязнение пресноводных экосистем 

▪ последствия урбанизации и изменения в землепользовании 

▪ длительное отсутствие осадков  

▪ заиление и зарастание подводных источников. 

▪ промышленные выбросы и стоки, смыв удобрений с полей,  

▪ откачивание грунтовых вод 

Почему вода так важна в жизни человека? Человеку необходима вода: 

▪ для утоления жажды, приготовления пищи, умывания, купания и т.д.  

▪ восполнение воды, потерянной с потом, дыханием и выделительной 

системой.  

▪ вода стимулирует регенерацию тканей и всех функциональных процессов 

организма. 

▪ улучшает пищеварение 

▪ способствует ускорению обмена веществ и восстановлению функций 

иммунной системы.  

▪ участвует в процессе терморегуляции и дыхания 

▪ повышает общую энергию 

 

 

 
степень 

минерализации 
воды 

 

Наименьшую степень минерализации 
имеют поверхностные воды рек, озер, т.к. 
они образуются при выпадении осадков и 

сильно разбавляются ими. 

 

Грунтовые воды (колодцы) протекают по 
различным поверхностям, образованным 
осадочными горными породами: песком, 

глиной, и имеют среднюю степень 
минерализации 

 
Наибольшее количество солей содержится в 
подземных водах (артезианские скважины) 
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Таблица 1. Вещества, которые могут содержаться в водопроводной воде 

и их влияние на организм человека 

Химические элементы и вещества Заболевания  

мышьяк, бор, фтор, медь, цианиды, 

трихлорэтилен 

анемия 

хлорированные фенолы, бензол лейкемия 

мышьяк, бериллий, бор, хлороформ, 

динитрофенолы 

заболевания пищеварительного 

тракта 

бензол хлороформ, цианиды болезни сердца 

бор, хлор, хром, фтор, никель, ртуть дерматозы и экземы 

 

Мы разработали анкету в гугл-форм и определили, какую воду 

употребляют лицеисты и учителя лицея и их мнение относительно питьевой 

воды. Исследования показали: 

1. Какой водой вы пользуетесь дома? водопроводной -56%,из колодца -28%, и 

водопроводную и из колодца -16% 

2. Какую воду вы пьете? водопроводную -32%, из колодца -40%, минеральную 

без газов – 24%, минеральную с газами – 4% 

3. Присутствуют ли посторонние запахи или привкус в воде, которой вы 

пользуетесь? отсутствует запах или вкус -80%, есть вкус -16%, есть запах -

4% 

4. Довольны ли вы качеством воды? довольны -88%, недовольны -12% 

5. Сколько воды вы тратите в месяц? 36% - более 8 м3,  30% - 5-7 м3, 24%- 3-4 

м3, 8% -1-2 м3 

6. На какие нужды вы тратите больше всего воды? больше всего на стирку, 

приготовление еды, купание 

7. Какая у вас вода? 64% -мягкая, 36% - жесткая 

8. Какую роль играет вода в вашей жизни? 88% - первостепенную, 8% -

второстепенную  

Чтобы понять, как каждый из нас может ежедневно и без особых усилий 

сохранять и беречь воду мы, используя мерную посуду, выполнили следующие 

исследования: 

Таблица 2.  «Как я расходую воду у себя дома». 

Способ использования воды Даниил Артем Наталья 

чистка зубов, личная гигиена 40л 30л 45л 

мытье посуды 7л 10л 10л 

стирка 20л 15л 20л 

уборка 7л 10л 9л 

готовка 10л 8л 13л 

питье воды 3л 2,5л 3л 

всего 87л 75,5л 100л 
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Данные из Санстанции  

Мы провели доскональное исследование воды в нашем городе и взяли 

информацию у главного исследовательского центра в нашем городе. Сотрудники 

сан станции предоставили нам отчеты о пробе и качестве воды в нашем городе, 

заведомо предупредив нас о не очень хорошем ее качественном составе и плохой 

пробе на аммоний . 

Проведение лабораторных исследований:  

Существуют главные показатели качества питьевой воды. Их можно разделить 

на группы: 

  
 

Схема 2. Показатели качества воды 

 

 В школьной лаборатории были проведены следующие исследования: 

1. Прежде всего мы отобрали пробу в стерильные банки с резиновыми 

крышками, которые предварительно ополаскивали исследуемой водой. 

- Определение органолептических свойств:  

а) определение запаха - Заполнили пробирку водой на 1/3 объема и закрыли 

пробкой. Взболтали содержимое . Открыли колбу и осторожно определили 

характер и интенсивность запаха. Запах сразу не ощущался, поэтому испытание 

повторили, нагрев воду в колбе на водяной бане до 60 °С. Интенсивность запаха 

определяется по 5-ти бальной системе  

б) определение цвета - глядя сверху, на белом фоне при достаточном освещении. 

в) определение прозрачности воды – определяли по шрифту, измеряя 

максимальную высоту столба воды, через который можно прочитать 

стандартный шрифт «54178309» 

-Определение рН с помощью универсальной индикаторной бумаги и шкалы на 

ней 

- Определение наличия органических примесей: в пробирки с пробами капнули 

по 2 капли насыщенного раствора перманганата калия. Наблюдали за реакцией 

 
 
Показатели 

качества воды 

 
Органолепртические: 

(привкус, запах, цвет, мутность) 

 

Токсикологические: 
алюминий, мышьяк, 

свинец, фенолы, 
пестициды 

 
Жесткость, рН, 

окисляемость, нитраты, 
сульфиды 

 
микробиологические 

показатели 

 

Химические вещества, 
поступающие при  

обработке воды (хлор, 
серебро) 
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жидкости. Если вода приобретает желтоватый оттенок, то она не пригодна для 

употребления. 

- Определение жесткости воды – с помощью мыла 

- Уровень минерализации также определяли по пятнам на стекле после 

выпаривания капли воды на стекле. 

-По количеству пузырьков в колбах определяли наличие кислорода в воде: 

 

Таблица 2. Органолептические свойства воды 
Показатели №1озеро с. 

Дондушень 

№2 колодец 

с. 

Дондушень 

№3 

озеро 

города 

№4 

колодец1 

№5 

колодец 2 

№6 водо  

провод 

ная вода 

№7 снег №8 дисти 

лирован 

ная вода 

запах отчетливы

й 

очень 

слабый 

слабый отсутств

. 

отсутств

. 

очень 

слабый 

отсутс. отсутств

. 

цвет желто-

зеленый 

бесцвет 

ная 

бесцве

т ная 

бесцвет 

ная 

бесцвет 

ная 

бесцвет 

ная 

бесцвет 

ная 

бесцвет 

ная 

мутность мутная мутная мутная прозрач. мутная прозрач прозрач прозрач 

прозрачност

ь 

23,3см 23см 33см 30см 16,5см 31см 30,5см 35см 

рН 9.0 8.0 7.0 7.0 7.5 8.0 6.0 7.0 

органически

е примеси 

оранжевы

й 

загрязнена 

желтый желты

й 

розовый розовый розовы

й 

розовы

й 

розовый 

жесткость мягкая мягкая мягкая средняя средняя мягкая мягкая мягкая 

кислород отсутст. мало отсутс много мало много oтсутст отсутс 

 

-Химический состав определяли по качественным реакциям на ионы, 

присутствующим в воде: 

 

Таблица 3. Химический состав воды 
Что опреде 

ляется 

Что 

добавляется 

Признаки 

реакции 

№

1 

№2 №3 №4 №5 №6 №

7 

№

8 

(Cl- )   Нитрат 

серебра 

белый 

осадок 

- муть 

>10мг

/л 

муть 

>10мг

/л 

муть 

>10мг

/л 

муть 

>10мг

/л 

муть 

>10мг

/л 

- - 

( NH 4+)  (ОН¯) при 

нагревании 

Запах 

аммиака 

- - - -  - -  
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(Ba 2+) ( SO4 ² ¯ ) Белый 

осадок 

- опале

с- 

ценци

я 

>1мг/

л 

- опале

с- 

ценци

я 

>1мг/

л 

опале

с- 

ценци

я 

>1мг/

л 

- - - 

(Cu ²+)  (ОН¯) Голубой 

осадок 

- - - - - - - - 

(Pb 2+)  (S²- ) 

Дихромат 

калия 

Чёрный 

осадок 

Желтый 

осадок 

- - - - - - - - 

(Fe3+ ) (CNS-) красный 

раствор 

д

о 

0,

1 

до 0,1 до 0,1 до 0,1 до 0,1 до 0,1 - - 

 

Результаты и выводы: 

1. В результате проведенных исследований мы выяснили, что большинство 

учителей и учащихся лицея, как и основная часть жителей города пользуются 

водопроводной или колодезной водой. Для питья используют жители 

квартирных домов водопроводную или минеральную, жители частных домов 

больше предпочитают колодезную воду. Во время жаркого лета водопроводная 

вода подается с перебоями, так как часто ее не хватает, Многие колодцы мелеют, 

часть полностью высыхает. Основная часть водопроводной воды используется 

для стирки, личной гигиены, приготовления пищи.Чтобы сэкономить воду, мы 

разработали ряд рекомендаций: 

▪ Попробовать чистить зубы, используя стакан с водой. Воду для этой цели 

лучше брать кипяченую или очищенную 

▪ Попробовать мыть посуду в тазике, мойке,посудомоечной машине 

▪ Выключать кран пока чистишь зубы. 

▪ Не оставлять кран включенным без надобности 

2. В ходе проведенного лабораторного исследования было установлено: 

▪ Пробы воды не обладали запахом, кроме озерных вод и слабый запах 

наблюдался в воде из колодца с. Дондушень и водопроводной 

▪ Качественный анализ пробы воды дал отрицательный результат на наличие 

в воде: катионов железа(III), свинца, меди; анионов, брома, йода; сульфатов 

▪ Были обнаружены катионы кальция (незначительное выпадение гипсового 

осадка) и анионы хлора (выпадение белого творожистого осадка хлорида 

серебра) 

▪ Причиной слабо кислой среды, вероятнее всего, является, установленное 

выше, наличие в воде ионов хлора 

В Результате самой грязной и непригодной для использования является вода 

из озер и из колодца с. Дондушень. Результаты исследования показали, что к 

употреблению пригодна только водопроводная вода и вода из определенных 

колодцев г. Дондушень, , но перед употреблением водопроводной или 
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колодезной воды ее следует отстаивать некоторое время и фильтровать, так как 

в ней содержится хлор и другие вещества, которые ухудшают качество воды. 

Вода озер и колодца с. Дондушень загрязнена и непригодна к употреблению. 

3. Исследования, проводящиеся в условиях школьной лаборатории 

приблизительны и неполные из-за отсутствия необходимых препаратов и 

оборудования для проведения точных исследований, но  они могут 

использоваться при изучении определенных тем на уроках химии и биологии. 

Перспективный план 

Провести анализы летом и сравнить с зимними, исследовать родниковую 

воду. 
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