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CZU: 372.851+372.854 
 

REALIZAREA CONEXIUNILOR TRANSDISCIPLINARE ÎN CADRUL 

STUDIERII MATEMATICII ŞI CHIMIEI ÎN CLASA A IX-A. 
 

BOCANCEA Nina, prof. de chimie 

POROMBRICA Maia, prof. de matematică şi informatică 

Liceul Teoretic ”Meşterul Manole”, s. Sălcuţa, r. Căuşeni 
 

Motto: „Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate 

este chiar faptul, că viaţa nu este împărţită pe discipline” 

G. Moffett 
 

Rezumat. Competenţele în domeniul STEM devin o parte din ce în ce mai importantă a educaţiei de 

bază în societatea modernă de astăzi. Activităţile de învăţare oferă situaţii bazate pe interdisciplinaritate, 

utilizarea tehnologiilor şi aplicaţiilor din lumea reală. În cercetarea de faţă a fost studiată rezolvarea 

problemelor la chimie prin sisteme de ecuaţii şi aplicarea metodelor matematice şi tehnologiilor 

informaţionale. Practica de instruire a autorilor demonstrează necesitatea de colaborare între cadrele 

didactice, pentru stabilirea unui echilibru între procesul educaţional şi cerinţele societăţii moderne. 

 

Abstract. Competences in STEM are becoming an increasingly important part of education in today's 

modern society. Learning activities offer situations based on interdisciplinarity, the use of technology 

and applications in the real world. In this research, it’s shown how through systems of equations, the 

application of mathematical methods and information technology was solved a chemistry problem.  The 

instructional practice of its authors demonstrates the need for collaboration between teachers, in order to 

establish a balance between the educational process and the demands of modern society.  

 

 Aplicarea conceptului STEM (din engleză: Ştiinţe, Tehnologii, Inginerie, 

Matematică) este o provocare bazată pe interdisciplinaritate, pe utilizarea tehnologiilor 

informaţionale şi pe aplicaţii din lumea reală. Demersul didactic care presupune educaţie 

STEM ajută elevii să-şi construiască propria înţelegere asupra unor concepte ştiinţifice 

complexe, iar abordarea deschisă şi creativă tinde să îmbunătăţească înţelegerea şi 

învăţarea ştiinţelor exacte în treapta gimnazială şi liceală.  

Interdisciplinaritatea reprezintă transferul de concepte şi metodologie dintr-o 

disciplină în alta, pentru a permite abordarea mai adecvată a problemelor cercetate în 

planul formării şi dezvoltării personalităţii elevilor. Abordarea interdisciplinară a materiei 

orientează activitatea de învăţare a elevilor în direcţia de dobândire simultană a unor 

cunoştinţe – capacităţi – atitudini comune şi complementare mai multor discipline şcolare.  

Schematic vom obţine un cerc infinit: 
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În procesul de predare – învăţare a chimiei se recomandă stabilirea conexiunilor 

relevante cu alte discipline, de exemplu cu matematica: expresii matematice de calcul, 

algoritmi, noţiuni de proporţie, regula triunghiului aplicată la rezolvarea problemelor de 

calcul, noţiunea de logaritm zecimal şi proprietăţile lui pentru calculul pH-ului, 

reprezentările grafice ca suport pentru explicarea dependenţei vitezei reacţiei de diferiţi 

factori etc. 

 Utilizarea sistemelor de ecuaţii joacă un rol deosebit în chimie la rezolvarea 

problemelor cu amestecuri de substanţe. Acest tip de probleme nu este prevăzut în 

curriculumul şcolar, dar, în pregătirea elevilor pentru concursuri naţionale şi olimpiade 

şcolare la chimie, utilizăm sisteme de ecuaţii pentru dezvoltarea la elevi a gândirii logice 

şi creative. Cele mai relevante surse pentru probleme cu sisteme de ecuaţii la chimie sunt:  

• Probleme de chimie, autori – V. Isac, G. Dragalina; 

• Să învăţăm logic chimia pentru liceu, autori – M. Roman, E. Melentiev; 

• Să învăţăm logic chimia pentru gimnaziu, autori – M. Roman, E. Melentiev. 

Studierea suplimentară permite elevului să studieze chimia, rezolvând probleme prin 

sisteme de ecuaţii şi aplicând TIC.  

Problema 1(din chimie) 

La interacţiunea deplină cu acid clorhidric a unui aliaj de magneziu şi aluminiu cu masa 

de 8,52 g s-au eliminat 8,96 l de gaz. Care este partea de masă a fiecărui metal din aliajul 

dat? 

Rezolvare: 

Pentru a calcula partea de masă trebuie să determinăm masa fiecărui metal. Însemnăm 

numărul de mol al magneziului prin x, iar numărul de mol al aluminiului – prin y, 
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folosindu-ne de ecuaţiile reacţiilor: 

 

x mol                                   a mol 

Mg + 2HCl =   MgCl2 + H2 

1 mol                                   1 mol 

 

y  mol                                   b mol 

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2  

2 mol                                     3 mol 

Deci,   

x = n (Mg) = a mol 

y = n (Al) = 2/3 b mol 

x + 1,5y = a + b 

n (H2) = V(H2)/Vm = 8,96 l/22,4 l/mol = 0,4 mol 

x + 1,5 y = 0,4 mol      ( I ecuaţie a sistemului) 

 m(Mg) + m(Al) = 8,52 g 

m = n*M 

24 x + 27 y = 8,52 (II ecuaţie a sistemului) 

Determinăm x şi y şi părţile de masă ale metalelor din amestec 

x = 0,22 mol      m(Mg) = 5,28g       parte de masă a Mg este 62% 

y = 0,12              m(Al) = 3,24g        parte de masă a Al este 38% 

 

Problema 2 (din matematică) 

Secretul plantelor ce înfloresc luxuriant este destul de simplu: ele trebuie hrănite bine. 

Avem 600 g de amestec de apă cu drojdie, care conţine 2% drojdie proaspătă. Trebuie să 

obţinem un amestec cu 4% de drojdie. Ce cantitate de drojdie proaspătă trebuie de 

adăugat? 

Rezolvare: Reprezentăm  2% în 600 g. 100 g soluţie ... 2 g drojdie proaspătă 

600 g soluţie ... x  g drojdie proaspătă. 

Obţinem  raportul: 12
100

26002

600

100
=


== x

x
. Deducem, că amestecul de 600 de g conţine 

12 g de drojdie proaspătă. Notăm cu y – cantitatea de drojdie, care trebuie adăugată pentru 

a se obţine un amestec cu concentraţie de 4%. Reprezentăm  4 %  în 600 g.  

100 g soluţie ............ 4 g drojdie proaspătă 

(600 + y ) g soluţie ... (12 + y)  g drojdie  
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Obţinem  raportul: 

5,123002460025300

600)12(25)600(4)12(100
12

4

600

100

==+=+

+=++=+
+

=
+

yyyy

yyyy
yy . 

Răspuns: vom adăuga 12,5 g de drojdie proaspătă. (Varianta a II-a. Elevii vor rezolva prin 

metoda sistemelor de ecuaţii). 

Utilizând principiul interdisciplinarităţii în cadrul temelor cu conţinut ambiental, 

sporim eficienţa procesului instructiv-educativ nu doar la chimie, ci şi implicit, promovăm 

ştiinţific şi organizat educaţia ecologică privind protecţia mediului şi sănătăţii personale, 

astfel dezvoltând competenţele atitudinale şi afective. Practic, fiecare unitate de conţinut 

la chimie creează posibilităţi vaste pentru abordarea interdisciplinară, asigurând crearea 

la elevi a unei viziuni unitare a realităţii, formând o metodologie unitară de cercetare a 

acestei unităţi, dezvoltându-le o gândire integratoare, unitară, sistemică – condiţie 

necesară a realizării unei educaţii solide, de calitate. 

 În acelaşi timp, o realizare bună a interdisciplinarităţii impune câteva exigenţe: 

profesorul trebuie să posede o pregătire ştiinţifico-metodică bună nu doar la disciplina sa, 

dar şi, la nivel general, la celelalte obiecte din aria curriculară; să aibă o cultură generală 

temeinică, să racordeze elementele de interdisciplinaritate la specificul subcompetenţelor, 

unităţilor de conţinut, particularităţilor elevilor. Aici este binevenită practica europeană 

de instruire, care provoacă elevii să studieze multiple resurse de sine stătător. Practicile 

acestea care pot fi utilizate cu succes şi de profesorii din Moldova.  

• Un soft educaţional interactiv, de exersare, de simulare:  GeoGebra 

(https://www.geogebra.org/) – instrument comun pentru toate  disciplinele 

ştiinţelor exacte. Spre exemplu: la determinarea unei baze a acidului 

(https://www.geogebra.org/m/k3fpv8s8) la chimie aceeaşi resursă vom utiliza la 

rezolvarea sistemelor de ecuaţii la matematică 

(https://www.geogebra.org/m/RrW4HpYE).  

• AeL Educaţional – platforma modernă de instruire şi gestiune a conţinutului 

educaţional (http://advancedelearning.com/) conţine o mulţime de scenarii 

interactive pentru lecţii, care pot fi utilizate de elevi  şi profesorii.  

”Învăţarea prin descoperire a înlocuit învăţarea bazată pe memorare. Dar cel mai 

important este că AeL mi-a oferit şansa de a vedea ce înseamnă sa creez conţinut 

educaţional, nu doar sa-l folosesc. Datorită AeL, am fost profesor pentru o zi. De 

fapt, pentru mai mult decât o zi!" părerea  Andreei Neagu, studentă, Universitatea 

Bucureşti, Facultatea de Chimie.  

https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/m/k3fpv8s8
https://www.geogebra.org/m/RrW4HpYE
http://advancedelearning.com/
http://advancedelearning.com/
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• Platforma https://www.futurelearn.com/ – o platformă, care-şi pune scopul de-a 

transforma accesul la educaţie. Multiple cursuri online în domeniul STEM, 

materiale educaţionale de calitate, elaborate de experţi europeni. Schimb de 

experienţă şi practici pozitive la nivel mondial. 

Multiple metode de învăţare bazate pe calculator provoacă profesorii să elaboreze 

singuri unele elemente atractive ale lecţiei. Spre exemplu pe reţeaua facebook.com în 

grupul Platforme educaţionale online pentru cadre didactice 

(https://www.facebook.com/groups/platformeonline/) sunt înscrişi peste 8000 de 

profesori. Schimbul de experienţă din acest grup, numărul în creştere al tutorialelor 

elaborate de membrii grupului cu referire la diferite aplicaţii, proiectele şi ideile inovative 

implementate, soluţiile creative create cu ajutorul diferitor instrumente web/online a 

depăşit toate aşteptările. În câteva click-uri, profesorul modern poată avea acces la toate 

resursele educaţionale oferită de acest grup http://alem.aice. md/resources/conferinta-

platforme-educationale-online). 

Aplicarea acestor platforme în sălile de curs vor fi benefice în primul rând elevilor, 

care sunt dezorientaţi în utilizarea internetului. Rolul profesorului, în acest caz, este 

facilitarea şi organizarea comunicării online şi prezentarea resurselor educaţionale 

deschise necesare elevilor pentru autoinstruire şi dezvoltare. Prin folosirea softurilor, a 

platformelor online, a jocurilor educaţionale şi învăţarea  nu va mai fi doar efectul 

demersurilor şi muncii profesorului, ci şi rodul interacţiunii elevului  cu profesorul şi cu 

calculatorul. Prin urmare, va dispărea sau va fi soluţionată parţial problema de incluziune 

educaţională şi inserţie în societate a elevilor cu deficienţe, deoarece aplicaţiile online 

deschid noi posibilităţi de comunicare, colaborare, autoinstruire, formare, completare, 

dezvoltare prin  alegerea strategiilor adecvate, specifice fiecărui individ.  

De ce, până la moment, noi nu realizăm proiecte STEM? De ce noi nu conlucrăm?  

În primul rând, din cauza utilizării defectuoase şi ineficiente a tehnicii de calcul şi 

a softurilor educaţionale. Dotarea cu echipament digital şi table interactive nu trebuie să 

rămână doar un indice pentru raportare, tehnologiile sunt pentru a fi utilizate, pentru a 

facilita înţelegerea şi asimilarea informaţiilor de către elevi. Mai mult, tehnologiile care 

permit conectarea la o reţea de internet, constituie o manieră de a exploata sutele de resurse 

online, în vederea aprofundării semnificaţiilor conceptelor studiate. 

Al doilea moment este supraîncărcarea/suprasolicitarea profesorilor. Practic după 6 

lecţii profesorul este epuizat, dar urmează  munca de rutină, care consumă încă mai mult 

timp şi energie. Profesorul nu are timp pentru dezvoltarea personală şi profesională, iar 

https://www.futurelearn.com/
https://www.facebook.com/groups/platformeonline/
https://www.facebook.com/groups/platformeonline/
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după cum bine ştim dacă nu dezvoltăm sau nu schimbăm ceea ce suntem, ceea ce credem 

şi cunoaştem, nu putem îmbunătăţi ceea ce facem.  

În al treilea rând, dar probabil nu ultimul, trebuie să analizăm cum se manifestă 

colaborarea între profesori şi colaborarea între elevi. În fiecare ţară există o arhivă/o 

platformă a proiectelor educaţionale-model, care sunt nişte resurse online elaborate de 

către profesori, de cele mai multe ori în colaborare cu alţi colegi. Avantajele acestui 

schimb de materiale didactice sunt multiple şi aduc după sine schimbări nu doar în plan 

personal, profesional şi social pentru toate categoriile implicate în proces, dar şi în plan 

relaţional: dispare competiţia între şcoli, clasamentele şi invidia socială care nu aduce 

beneficii nimănui. Toate resursele pot fi utilizate de către toţi profesorii, astfel se 

fundamentează un mediu de învăţare bazat pe interactivitate şi interdisciplinaritate. Doar 

prin colaborare între profesori şi elevi  vom eficientiza procesul de instruire, astfel încât 

elevii să fie pregătiţi pentru orice schimbare şi provocare.   
 

Concluzii  

Educaţia STEM nu este o simplă predare/transmitere a informaţiilor din aceste 

patru domenii, abordarea STEM oferă posibilitatea de a experimenta, de a descoperi, de a 

pătrunde în profunzimea conţinuturilor predate, iar noile tehnologii prezintă avantajul de 

a crea modele ale ideilor predate şi de a dezvolta o pasiune în acest domeniu.  
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TEMA DE ACASĂ – FACTOR AL PERFORMANŢEI ŞCOLARE 

 

BUSUIOC Anna 

Profesor de chimie L.T. ,,Mihail Sadoveanu” s. Fîrlădeni, r-nul Căuşeni 

 

Îi poţi da unui elev câte o lecţie în fiecare zi, 

dar dacă îl poţi îndruma să înveţe stârnindu-i curiozitatea,  

el îşi va dedica întreaga viaţă învăţăturii. Clay P. Bedford. 

 
Rezumat. Tema de acasă a fost cercetată mai mult de o sută de ani de mai mulţi profesori dar şi filosofi 

precum I. Kant şi Ch. Darwin pentru a dovedi utilitatea şi importanţa în obţinerea rezultelor şcolare. 

Tema de acasă are menirea  de a conslida  parteneriatul şcoală-familie, şcoală–comunitate, fiind unica 

verigă de a afla cum se manifestă copilul în mediul şcolar. Cercetările realizate au demonstrat că temele 

pentru acasă contribuie la formarea personalităţii elevilor, creşte încrederea în sine, oferă posibilitatea de 

a-şi dezvolta calităţile şi capacităţile individuale în clasă,  apoi integrate nemijlocit în viaţa cotidiană. 

Pentru a obţinerea rezultatele aşteptate din partea  elevilor este nevoie de adaptarea conţinuturilor 

curriclare la necesităţile elevilor, la particularităţile de vârstă, prin utilizarea strategiile eficiente procesul 

de predare-invăţare-evaluare. 

 

Abstract. The homework was studied mare than 100 hundred years by researchers and philosophers as 

I. Kant and Ch. Darwin to show its importance for obtaining school performance.The homework has  the 

role to consolidate the relationships between school-family and school – community, being the main link 

for parents that describes children,s behaviour at school.The studies in this domain proved that homework 

contributes on forming pupils personalities, increases the self esteem and afters the possibility to develop 

personal qualities and skills during classes, and then integrate them in daily life. For obtaining the disered  

results from pupils it, s necessary to adjust the curricular contents to pupils needs, and age peculiarities, 

using productive strategies in teaching-learning-assessement process. 

 

Introducere 

Serile în familie poate fi auzită tot mai des întrebarea: „ai făcut temele pentru acasă?“. 

De multe ori, temele devin un subiect pentru şedinţele părinteşti, motiv pentru care părinţii 

vizitează  şcoala şi căutarea unui răspuns privind rolul temelor de acasă.  

Immanuel Kant,  filosof german, unul din cei mai mari gânditori, a spus că şcoala nu 

este  doar „o încăpere unde toate cunoştinţele obţinute trebuie să fie dobândite de la 

profesori, dar şi capacitatea de a lucra acasă în mod independent, ce în mod corespunzător 

duce la dezvoltarea copilului. “Cum poate fi asta? având în vedere interesele şi dorinţele 

elevilor, de a face alegerea potrivită ce este important pentru copiii. 

Profesorii cred că, în sine, temele nu cauzează probleme pentru elevi. Tema de acasă  

are caracterul unei activităţi independente pur individuale. Orice temă, în cazul în care 

elevul o efectuează independent, are un efect complex asupra dezvoltării 

personalităţii. Chiar şi Charles Darwin a spus: „Cred că tot ce am mai mult sau mai puţin 

valoros, ceea ce am învăţat, am dobândit prin auto-educaţie.“  
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Dezbaterea cu privire la acest subiect a fost cercetată de profesori acum o sută de ani 

şi mai mult. Şi întotdeauna au existat atât părtaşi cât şi adversari privind eliminarea 

temelor şi utilitatea acestora. Cu toate acestea, atât profesorii şi părinţii, sunt în căutarea 

unei soluţii alternative reală, o nouă soluţie la o problemă veche.   

Rolul şi importanţa temelor de acasă. 

        Tema pentru acasă stimulează iniţiativa elevilor, independenţa şi responsabilitatea şi 

reduce diferenţele intre activităţile de acasă şi cele de la şcoală. Aceasta fiind  definită ca 

un set de cerinţe destinate a fi efectuate în afara orelor de clasă, ca o prelungire a activităţii 

de studiu prin activitate individuală, teoretică sau practică, de documentare sau elaborare 

a unei lucrări de sinteză sau a unor proiecte pe baza cunostinţelor dobândite în clasă. 

        Tema pentru acasă îi oferă copilului oportunitatea de a-şi evidenţia si de a-şi dezvolta 

calităţile şi capacităţile care în clasă nu au cum sa se manifeste. Ceea ce lucrează copilul 

în mod individual are un rol important şi pentru părinţi, fiind un mod prin care aceştia pot 

vedea ce a asimilat copilul la şcoală, ce i-au predat profesorii şi cum se descurca el cu 

modul de predare al unui anumit profesor [1]. Lucrul independent funcţionează ca o 

disciplină intelectuală, acoperind necesităti variate:  

▪ formează obiceiul de a studia;  

▪ oferă timp suplimentar pentru aprofundarea materiei care nu poate fi acoperita in 

orele de clasă;  

▪ completează şi consolidează lucrările efectuate în şcoală.  

Lucrul individual îi măreşte elevului încrederea în sine, în modul său de a raţiona, 

odată cu lărgirea volumului de cunoştinţe. Exersarea capacităţilor creierului îi va conferi 

elevului o creştere a nivelului de inteligenţă, a capacităţii de rezolvare a diverselor situaţii, 

sporirea spiritului de iniţiativă şi a capacităţii de decizie, ceea ce va duce la obţinerea de 

rezultate mai bune la scoală şi în viaţă. Aceasta constituie un mijloc prin care profesorul 

şi părintele observa contribuţiile spontane ale elevilor, modul in care aceştia înţeleg, 

procesează şi fixează cunoştinţele dobândite în clasa şi nivelul de informaţii asimilate din 

afara şcolii (familie, cercul de prieteni, televiziune, internet, cărţi etc). Prin modul în care 

sunt rezolvate temele pentru acasă, profesorul îşi poate da seama unde elevul respectiv are 

lacune, ce informaţii nu au fost asimilate corect. Acesta va şti ce anume trebuie să 

abordeze mai mult în clasa şi care ar fi tactica de predare cea mai potrivită [2]. 

Studiile au evidenţiat ca temele pentru acasă sunt foarte folositoare în cazul în care 

sunt planificate în concordanţă cu materia studiată la ore, sunt de un nivel corespunzător 

cerinţelor şi scopului pentru care se recomandă şi au un înţeles clar pentru elevi. 

Pentru ca rolul temei este să potrivească cât mai bine elevului, este indicat ca aceasta 

să fie stabilită diferenţiat de către învăţător sau profesor:  

• tema obligatorie: temă de nivel mediu de dificultate, pentru toţi elevii clasei 

• tema suplimentară şi individuală: pentru activităţi de recuperare, activităţi de 

dezvoltare, pregătirea pentru concursuri etc. 

Conform secţiunii I din Instrucţiunea  privind Managementul temelor pentru acasă 

din învăţământul primar, secundar şi liceal (pag. 3) pot determina rolul temelor de acasă: 
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➢ În învăţământul primar, gimnazial şi liceal temele pentru acasă au misiunea de a 

consolida materialul didactic studiat la lecţie, contribuind la formarea 

competenţelor-cheie ale elevului; 

➢ Temele pentru acasă şi explicarea lor fac parte integrantă din lecţie, contribuie la 

realizarea obiectivelor urmărite, sunt o continuare firească a lecţiei, asigură 

utilizarea creatoare a capacităţilor dobândite pe parcursul lecţiei; 

➢ Rolul efectuării temelor pentru acasă rezidă în consolidarea rezultatelor învăţării, 

dezvoltarea abilităţilor de organizare a timpului de învăţare şi obţinerea unor 

efecte durabile ale învăţării în traseul dezvoltării personale a elevului; 

➢ Temele pentru acasă contribuie la consolidarea imaginii de sine a elevului, la 

stimularea motivaţiei, curiozităţii şi responsabilităţii elevului, dezvoltându-i 

încrederea în forţele proprii şi manifestarea iniţiativei în realizarea sarcinilor; 

➢ Temele pentru acasă au rolul de a dezvolta deprinderile de lucru de sine stătător 

ale elevului, precum şi de a-l pregăti pentru evaluările finale la discipline [4]. 

 În contextul celor expuse  este nesesar de studiat importanţa şi utilitatea temelor de 

acasă, pentru obţinerea performanţelor şcolare.  Pentru determinarea scopului propus au 

fost supuşi studiului elevii din clasele primare, gimnaziale şi liceale, total un număr de 

317 elevi dar şi  25 de cadre didactice, 45 de părinţi din Liceul Teoretic ,,Mihail 

Sadoveanu” s. Fîrlădeni, r. Căuşeni. În acest scop am aplicat ca metodă de cercetare 

chestionarul cu răspunsuri multiple. 

 

Rezultate şi discuţii  

În rezultatul chestionării am determinat următoarele opinii a celor chestionaţi: 

 
Fig. 1. Utilitatea temelor de acasă pentru elevi, profesori şi părinţi. 

 

Datele prezentate în Figura 1 ne arată că opinia a fost împărţită astfel: din cei 317 

elevi, 153  elevi sau 48,26%  consider că temele pentru acasă sunt utile şi interesante, 

puţin peste jumătate 50,15% menţionează că acestea sunt utile uneori şi doar 5% consider 

că acestea nu au nici un rost sunt obositoare şi nu înţeleg de ce trebuie să muncească acasă. 

Adresând aceeaşi întrebare profesorilor am dovedit că păreri acestora sunt total 

diferite de cele ale elevilor, deci 80% le consideră utile şi foarte importante în obţinerea 
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performanţelor şcolare şi 20% din ei au recunoscut că temele pentru acasă uneori sunt 

utile argumentând că o bună parte din elevi oricum nu realizează sarcinile primite. 29,16% 

din părinţii văd temele de acasă utile şi mai mult de jumătate 61,90%  consideră cu uneori 

aceste sunt eficiente şi utile şi respective 11,90% nu înţeleg de ce se acordă teme pentru 

acasă elevilor fiindcă acestea nu  contribuie la formarea capacităţilor, dar sunt motiv de 

ceartă în familie. 

Parteneriate  în rezolvarea temelor pentru acasă 

 Fiecare copil este unic în felul lui şi ar fi păcat ca prin acţiunea noastră să 

uniformizăm aceste individualităţi. Profesorul este şi va rămâne “ízvorul viu” al unei vieţi 

deloc uşoare, cu multe “cărări întortocheate”, pe care are misiunea de a-i conduce pe elevi 

spre ţinta reuşitei alături de familie. 

 Temele pentru acasă au menirea de a consolida parteneriatul şcoală-familie, şcoală-

comunitate prin respectarea principiului de şanse egale, creşterea încrederii familiei în 

şcoală, motivarea elevului pentru autodezvoltare şi implicare în activităţi de voluntariat. 

Numai printr-o colaborare strânsă, susţinută şi fluentă, familia şi şcoala pot pune în 

aplicare procesul de educare a fiinţei umane în devenire. 

 Factorii de modelare a personalităţii trebuie să interacţioneze ca un tot unitar, sub 

forma unui sistem bine înghegat, pentru atingerea ţelului comun – educarea copilului. 

Este nevoie permanent de un schimb de informaţii, de completare şi valorificare a 

influenţelor dirijate spre elevi. 

        Concepţia nouă despre învăţarea formativă plasează elevul în centrul acţiunii 

educaţionale.  Întreaga activitate la care este solicitat  trebuie concepută şi dirijată astfel 

încât, îndrumat de profesor şi părinţi, elevul să poată demonstra că poate îndeplini 

programul învăţării educându-se pe sine. Din această perspectivă se schimbă şi rolul 

părinţilor faţă de copil, ei înşişi având nevoie de instruire în ceea ce priveşte îndeplinirea 

sarcinilor şcolare [3]. 

        Dacă la şcoală, profesorul îi ajută pe elevi să navigheze prin noi cunoştinţe, atunci 

acasă copilul este lăsat singur cu întrebările sale.  Şi atunci copilul cere ajutor părinţilor, 

însă aflându-ne în secolul XX-lea, o furtună a timpului, toţi părinţii muncesc şi sunt deja 

obosiţi până ajung acasă şi visează ca copiii însăşi să-şi facă temele fără ca să-i mai 

deranjeze. 

      Întru determinarea relaţiei şcoală – familie  şi rolul părinţilor în formarea personalităţii 

elevilor am aplicat iarăşi chestionarul  cu scopul de a determina nivelul de implicare a 

părinţilor în procesul educaţional, astfel aceeaşi întrebare a fost adresată părinţilor şi 

elevilor, rezultatele au demonstrat: 
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Fig. 2. Implicarea părinţilor în realizarea temelor de acasă. 

 

Astfel am determinat  că 23% dintre elevi menţionează că părinţii ajută copii în 

realizarea temelor pentru acasă, 39,74% sunt uneori ajutaţi de părinţi şi respectiv 36,90% 

dintre elevi îşi fac temele singuri fără ajutorul părinţilor sau a altor persoane. 

Părinţii au alte răspunsuri, 17,75% spun că copiii le cer ajutor de fiecare data atunci 

când  realizează sarcinile de acasă şi 73,80% cer ajutor doar uneori când au unele 

neclarităţi, pe când 9,52% dintre părinţi ştiu că copii lor îşi realizează tema de acasă 

individual, susţin că nu au primit solicitări de la copiii lor pentru ai ajuta la teme. 
 

Concluzii 

 În concluzie pot spune că temele pentru acasă au un rol important în modelarea unei 

personalităţi de succes. Unul dintre cele mai pozitive argumente privind temele pentru 

acasă este că acestea consolidează cunoştinţele şi deprinderile obţinute în clasă, extinde 

oportunităţile de învăţare dincolo de mediul şcolar. 

 Studiile realizate pe problema temei pentru acasă au scos în relief faptul că nu există 

o relaţie directă între teme şi performanţe. În urma celor menţionate  sunt convinsă că 

temele nu este necesar să se anuleze, este necesar să se organizeze în mod 

corespunzător. Foarte des se întâmplă că profesorul pur şi simplu nu ţine cont despre 

varietatea şi oportunităţile temelor, nu evaluează rolul şi importanţa lor în procesul de 

predare-învăţare-evaluare şi de particularităţile de vârstă ale elevilor. Mă refer la aceeaşi 

afirmaţie  „Repetiţia  este mama învăţării“ sau parafrazând  o remarcă tot mai des întalnită: 

„Analfabetul de mâine nu va fi cel care nu ştie să citească, ci va fi cel care nu a învăţat 

unde sa caute informatia, cum s-o prelucreze si cum s-o invete.” 
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PREGĂTIREA PE PIAȚA MUNCII ȘI SPONSORIZAREA EDUCAȚIONALĂ - 

INSTRUMENTE DE COMUNICARE ÎN RAPORTAREA NON-FINANCIARĂ 
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1Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Facultatea de Chimie, Bd. Carol I, 
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Rezumat: Profesorii au înalta menire de a  oferi elevilor acele căi de abordare ale realităţii ştiinţifice, ca 

parte integrantă a lumii care ne înconjoară, adecvate puterii lor de înţelegere, particularităţilor de vârstă, 

cât şi specificului materiei predate. Pornind de la resursele de ordin uman, material, financiar şi, nu în 

ultimul rând, metodologic, şcoala românească a asigurat, de-a lungul timpului, construirea acelui suport 

intelectual, fără de care nu ar fi fost posibil drumul în viaţă şi în profesie, inserţia economico-socială, a 

multor generaţii de elevi. Studiul de faţă, bazat pe constatări deopotrivă de ordin didactic, cât şi reflectând 

realităţi desprinse din formarea iniţială a viitorilor specialişti cu diverse complexități de formare, 

analizează interferenţa dintre cadrul conceptual  pedagogic şi activitatea şcolară / universitară curentă, în 

contextul iniţiativei private de susţinere prin sponsorizare a sistemului de invăţământ. 

Informaţiile din situaţiile financiare ale sponsorilor învăţământului de toate gradele reflectă doar 

aspectele monetare pe termen scurt ale afacerii, dar nu oferă informaţii despre aspectele sociale, de mediu 

şi manageriale derivate din aceasta, aspecte care sunt, pe termen lung, mult mai importante. În acest sens, 

raportarea non-financiară este o „necesitate” în economia modernă pentru diferite grupuri de stakeholderi 

(părţi interesate), deoarece reflectă responsabilitatea unei companii de a desfăşura activităţi de afaceri 

într-un mod sustenabil. Autorii surprind, recurgând la statistici Eurostat, pornind de la motivaţiile şi 

expectanţele pentru o opţiune de carieră sau parcurs profesional ale elevilor de nivel secundar sau terțiar 

non-universitar, atât condiţionalităţile existente, cât şi influenţa factorilor economici, financiari, 

organizatorici, sau de infrastructură, formulând opinii şi consideraţii de natură să permită celor aflaţi în 

formarea iniţială însuşirea de priceperi şi deprinderi, condiţie obligatorie pentru o inserţie eficientă socio-

profesională. 

Abstract: The teachers have the high intention to offer to the students those approaches to the scientific 

reality, as an integral part of the world around us, appropriate to their understanding power, to the 

particularities of the age, as well as to the specificity / complexity of the aspects discussed.Starting from 

the human, material, financial and, not least, methodological resources, the Romanian school ensured, 

over time, the construction of that intellectual support, without which the road in life and profession 

would not have been possible  the economic and social insertion of many generations of students. 

 

Introducere 

Una din preocupările prioritare ale școlii contemporane este educația pentru muncă, 

deschiderea orizontului profesional pentru elevi, în definirea unei rute de carieră, în acord 

cu dorințele, dar și cu posibilitățile intelectuale și fizice, precum și cu oferta de locuri de 

muncă existentă. Disciplinele din Aria Curriculară Matematică și Științe ale Naturii 

(Matematica, Fizica, Chimia, Biologia) se numără printre cei mai importanți factori care 

mailto:dcozma@uaic.ro
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contribuie la pregătirea pentru carieră. Valorile reprezintă convingeri de bază ale unei 

persoane despre ceea ce este important în viaţă, în muncă, în relaţionarea cu ceilalţi. 

Valorile şi interesele sunt reperele prin care cel ce dorește să pătrundă încâmpul unei 

profesii se raportează la cerințele, dar și la posibilitățile proprii vizate de acea carieră. 

Problemele puse în această discuție nu pot fi disociate de metodologia instruirii, 

considerate ca fiind parte integrantă a curriculum-ului școlar [1]. Dacă ceea ce se dorește 

de la un statut profesional, cum ar fi: câştiguri materiale semnificative, poziție socială, 

perceperea aprecierii colegilor de servici, puterea decizional-administrativă, plasarea, prin 

accederea în profesie  într-o autoproiectată  "zonă de confort personal", etc, își au originea 

în existența unor valori personale, atunci aceste atribute ale posibilei cariere vor fi jaloane 

în alegerea carierei. Simplificînd, lucrurile, elevul care valorizează ca atribut prioritar 

poziția socială, va căuta profesii care să îi ofere împlinirea acestui deziderat personal. 

Spațiul educației pentru carieră în literatura de specialitate este prioritar consacrat 

activității didactice sau celei de consiliere [2].  

Se face o distincție între formulările "orientare școlară și profesională" și "consiliere 

și orientare", prima fiind considerată oarecum restrictive, însă cea de-a doua este cea de 

actualitate.  Accentul este deplasat pe dezvoltarea deprinderilor necesare pentru alegerea 

carierei integrate în diferite discipline școlare; bazat pe lectură și teme aplicative despre 

posibilitatea alegerii domeniului potrivit; prin sesiuni de informare și inițierea proiectelor 

de carieră; activități de simulare a situațiilor specifice contextului profesional; utilizarea 

facilităților pentru angajare, prin oferirea de suport în parcurgerea procesului real al 

angajării. Într-un sens mai larg, finalitățile educației, privite, în contextul acestui studiu, 

la nivelul de  finalități ale ciclurilor  curriculare [3], conțin formulări care să conducă și la 

educația pentru carieră. În lucrarea de față, autorii dau prioritate finalităților educaționale 

vizând ruta profesională pentru elevii de liceu, a căror evoluție școlară este ilustrată cu 

date statistice privind evoluția cifrelor de școlarizare pe domeniile care  solicită pentru 

formare profesională, disciplinele Ariei Curriculară Matematică și Științe ale Naturii.  

Aceste caracteristici justifică interesul autorilor de a extinde dimensiunea pedagogică a 

acestei abordări, pentru a atinge aspectele social-economice, vizând, în mod expres, rolul 

disciplinelor menționate din perspectiva impactului formativ, pentru o paletă extinsă de 

opțiuni de carieră.  

Compania este considerată un element al mediului, performanţa în afaceri fiind 

privită ca o funcţie de echilibru între aspectele economice, sociale şi ecologice ale 

activităţii derulate într-un mediu în care există numeroase inter-relaţii şi relaţii. Prin 

urmare, o companie nu trebuie privită doar ca un instrument al proprietarului, ci ca o 

unitate organizaţională cu influenţă asupra mai multor grupuri care ar trebui să 

funcţioneze în simbioză între ele [4]. În prezent, există un consens potrivit căruia situaţiile 

financiare nu mai pot fi suficiente atunci când vine vorba de raportarea afacerilor, 

deoarece acestea nu reflectă întreaga activitate de afaceri a unei companii. Informaţiile 

din situaţiile financiare reflectă doar aspectele monetare pe termen scurt ale afacerii, dar 

nu oferă informaţii despre aspectele sociale, de mediu  şi manageriale ale afacerii, care 
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sunt, pe termen lung, mult mai importante. Raportarea non-financiară este o necesitate în 

economia modernă pentru diferite grupuri de stakeholderi (părţi interesate), deoarece 

reflectă responsabilitatea unei companii de a desfăşura activităţi de afaceri într-un mod 

responsabil. Parlamentul European a adoptat Directiva 2014/95/UE privind raportarea 

non-financiară, care face parte dintr-o iniţiativă mai largă a Uniunii Europene în ceea ce 

priveşte responsabilitatea socială a întreprinderilor, care include o abordare consecventă 

a raportării şi sprijinirii creşterii inteligente, durabile şi incluzive în conformitate cu 

obiectivele Europa 2020. Economia modernă de afaceri se confruntă cu cereri din ce în ce 

mai clare din partea stakeholderilor de raportare non-financiară, care să includăinformaţii 

narative care să surprindă aspectele sociale ale afacerii, adică practicile durabile de afaceri 

sau sustenabilitatea. Raportul de sustenabilitate este un raport care oferă informaţii despre 

aspectele economice, de mediu, sociale şi manageriale ale performanței unei companii 

[5]. 

Pornind de la aceste considerente cercetăm modul în care raportează informaţii non-

financiare companiile din domeniul chimiei în domeniul sponsorizării educaţionale. 

Vorbim despre sponsorizarea educaţională ori de câte ori o companie investeşte, în 

programe legate de educaţie, prin donaţii în numerar şi echipamente, burse, construire 

unităţi şcolare, cu scopul de a îmbunătăţi şi promova accesul universal la educaţie. 

Companiile locale, naţionale şi multinaţionale îşi dedică adesea o parte din venitul 

lor pentru a ajuta studenţii să îşi definitiveze studiile, consolidând astfel legătura cu 

comunitatea lor.  

Cercetarea noastră s-a făcut prin interogarea bazei de date [6], deţinută de către 

Global Initiative Reporting (GRI). GRI este o organizaţie internaţională independentă care 

a fost pionieră în raportarea sustenabilităţii din 1997 şi care ajută companiile şi guvernele 

din întreaga lume să înţeleagă şi să comunice impactul lor asupra problemelor de 

durabilitate critică, precum schimbările climatice, drepturile omului, bunăstarea socială, 

guvernanţă şi schimbările climatice. 

 

Aspecte economice ale educației pentru carieră 

Dinamica numărului de elevi în școlile  profesionale, postliceale și de maiștri din 

România, între anii 2015-2018. 

Folosind baze de date Eurostat, se analizează distribuția numărului de elevi din 

școlile profesionale, postliceale și de maiștri în meserii / domenii care cer, prin excelență, 

chimia și biologia. Analiza se face pentru anii 2015-2018, la nivelul României. 
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Variabilitatea in 2015
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Fig. 1a. 

Variabilitatea in 2016
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Variabilitatea in 2017
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Variabilitatea in 2018
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Figurile 1 a, b, c, d - Diagrame de variabilitate pentru anii 2015-2018, cu privire la 

dinamica numărului de elevi care urmează învățămîntul profesional, postliceal și de 

maiștri. Valorile negative de pe ordonată ale numărului de salariați, respectiv profitului 

nu au sens fizic, sunt menționate doar pentru evidențierea limitei inferioare a intervalelor 

de confidență. 
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Tabelul 1. Numărul de elevi înmatriculați pentru învățământul professional, postliceal și 

de maiștri, în specializările care implică disciplinele Chimie și Biologie, pentru anii 

2014-2018. 
  

Nivel de instruire 
 

Profiluri de pregatire 
 

Anul 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 
 

Școli profesionale-secundar ciclul 2 Total 49479 65221 79735 84852 84966 

2 
 

Școli profesionale-secundar ciclul 2 Chimie industriala 290 315 531 560 668 

3 
 

Școli profesionale-secundar ciclul 2 Materiale de constructii 59 93 140 110 90 

4 
 

Școli profesionale-secundar ciclul 2 Industrie alimentara 2398 3406 3930 3699 3567 

5 
 

Școli postliceale Total 97643 92412 87663 86500 87340 

6 
 

Școli postliceale Chimie industriala 912 931 1034 919 813 

7 
 

Școli postliceale Industrie alimentara 1270 1186 951 999 985 

8 
 

Școli postliceale Sanitar 69239 63912 60126 60051 61832 

9 
 

Școli de maistri Total 7571 6707 5695 5067 4757 

10 
 

Școli de maistri Chimie industriala 171 125 131 91 71 

11 
 

Școli de maistri Materiale de constructii    30 18 

12 
 

Școli de maistri Industrie alimentara 79 39 12   

a. Referitor la valorile numărului de elevi, înregistrate pentru învățământul profesional, 

pentru care s-au monitorizat doar specializările Chimie Industrială, Materiale de 

construcții și Industrie Alimentară, precum și Totalul numărului de elevi, se constată 

că Industria Alimentară este mai bine reprezentată decât celelalte două specializări, 

dar ponderile tuturor celor trei specializări sunt mici în raport cu totalul. 

b. Referitor la valorile numărului de elevi, înregistrate pentru învățământul postliceal, 

pentru care s-au monitorizat doar specializările Chimie Industrială, Materiale de 

construcții și Sanitar, precum și Totalul numărului de elevi, se constată că domeniul 

Sanitar este cu mult mai bine reprezentat decât celelalte două specializări, iar 

ponderile tuturor celor trei specializări sunt mari în raport cu totalul, depășind, 

cumulat, 2/3 din acesta. 

c. Referitor la valorile numărului de elevi, înregistrate pentru învățământul de maiștri, 

care presupune o altă vârstă de școlaritate, există doar valori incomplete în 

specializările Chimie Industrială, Materiale de construcții și Industrie Alimentară, 

precum și Totalul numărului de elevi. În aceste condiții, se constată că ordinea 

descrescătoare a numărului de elevi, în funcție de specializare, este următoarea:  

Chimie Industrială > Industrie Alimentară > Materiale de construcții. 

 

Dinamica sponsorizărilor învățământului superior din partea firmelor care au ca obiect 

de activitate afaceri implicand domeniul  Chimiei. 

Aceste aspecte economice sunt foarte importante pentru punerea în evidență a 

sprijinului pe care entitățile economice îl acordă invățământului, formării profesionale. 

Se compară companii din țări diferite, dar și cu număr de salariați și profit realizat, foarte 

diferite. În continuare, se redă o diagramă bivariată, conținând legătura dintre variabilele 
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Profit (în milioane euro) și Număr de salariați, pentru sponsorii-firme multinaționale, 

ce sprijină activități din învățământ și formare profesională.  
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Figura 2 a, b - Variabilitatea valorilor  variabilelor Profit (în milioane euro) și Număr de 

salariați pentru firmele multinaționale care au sponsorizat activitățile de învățământ și 

formare profesională. Valorile negative de pe ordonată ale numărului de salariați, 

respectiv profitului nu au sens fizic, sunt menționate doar pentru evidențierea limitei 
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inferioare a intervalelor de confidență. 

Testul neparametric "hi pătrat"("Chi2"), realizat între frecvențele de apariție ale 

valorilor variabilelor Profit (în milioane euro) și Număr de salariați, arată că există o 

asociere semnificativă statistic (p< 0,05), între valorile respective, chiar dacă acestea sunt 

măsurate pe scale diferite, acesta fiind și motivul recurgerii la un test neparametric.Testul 

"Chi2" aplicat pe legătura dintre variabilele Salariati vs Profit mil.euro conduce la 

rezultatul:   Chi2 = 31,4526; p = 0,0118; N = 28. Așa cum e firesc, sprijinul financiar 

acordat  de multinaționalele din domeniul Chimiei, reflectat de raportarea non-financiară, 

este o realitate economică, resimțită de beneficiarii acesteia. 

 

Concluzii  

Economia modernă de afaceri se confruntă cu cereri din ce în ce mai clare din partea 

stakeholderilor de raportare non-financiară, care să cuprindă informaţii narative despre 

practicile sustenabile. Prin urmare, companiile nu mai trebuie privite doar ca instrument 

de câştig al proprietarului, ci ca o unitate organizaţională responsabilă social, cu influenţe 

asupra mai multor grupuri care ar trebui să funcţioneze în simbioză între ele. 

Raportarea non-financiară este un instrument ce aduce beneficii pentru organizaţiile 

raportoare, demonstrând că modelul de afaceri  este unul responsabil, demonstrând o dată 

în plus că managementul firmei este preocupat de prezentarea atât a rezultatelor 

financiare, cât şi a celor non-financiare. 

 

Mulțumiri 

“Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin Programul 

Operaţional Capital Uman, proiect numărul POCU/380/6/13/123623 <<Doctoranzi 

şi cercetători postdoctorat pregătiţi pentru piaţa muncii. 

 

Bibliografie 

1. I. Cerghit "Metode de învățământ",Ed.Polirom, Iași, 2006, p.30 

2. O. Dandara, A. Cotruța "Educația pentru carieră-Abordări conceptuale" Studia 

Universitatis Moldaviae, 2017, 9 (109), Seria Științe ale Educației, p.38-42 

3. C.Cucoș (coordonator), F.Frumos "Psihopedagogie pentru examenele de 

definitivare și grade didactice", Ed.Polirom, Iași, 2008, p.184 

4. Andrzej Niemiec şi Agata Sierpińska-Sawicz, 2016, Reporting in green controlling 

at selected companies, Green Controlling and Finance. Case studies, Chapter: 7, 

Publisher: Helion, Editors: Cezary Kochalski, pp.99-152. 

5. (Osmanagic Bedenik N et al. Sustainability reporting in Croatia: The challenges of 

sustainable business. In: Horváth P, Pütter J, editors. Sustainability Reporting in 

Central and Eastern European Companies.Springer; 2017. pp. 199-214. DOI: 

10.1007/978-3-319-52578-5). 

6. https://database.globalreporting.org/search/ 

https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Niemiec2
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2139401679_Agata_Sierpinska-Sawicz
https://database.globalreporting.org/search/


27 

CZU: 372.854 

 

ÎNVĂŢAREA CREATIVĂ A CONCEPTULUI DE LEGĂTURĂ CHIMICĂ 

 

GODOROJA Rita 

Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” 
 

Rezumat. Articolul abordează experienţa învăţării creative a conceptului de „legătură chimică” în 

clasa a 7-a, prin realizarea unui proiect european eTwinning. 

 
Abstract. This article is about the experience of creative learning of „chemical bond” concept in the 

7th grade, through the European eTwinning project.  

 

Legătura chimică este unul din conceptele cheie ale cursului de chimie şi 

învăţarea lui este esenţială pentru înţelegerea compoziţiei şi structurii substanţelor 

anorganice şi organice, pentru explicarea proprietăţilor fizice şi chimice ale 

substanţelor şi utilizării lor. Sarcini de identificare a tipului de legături chimice în 

dependenţă de compoziţia substanţelor sunt propuse permanent elevilor, inclusiv la 

examenele de Bacalaureat la Chimie. Se ştie, că acest concept este considerat dificil la 

nivelul clasei a 7-a, iar cauza acestui fenomen constă în complexitatea teoretică a 

conţinutului corespunzător, precum şi a nivelului înalt de abstractizare, de insuficienţa 

înţelegerii noţiunilor: atom, moleculă, ion, electroni, valenţă, electronegativitate, 

polaritate, metale, nemetale, reţele cristaline etc. Pentru facilitarea modului de predare 

şi de învăţare a conceptului de „legătură chimică” şi pentru formarea competenţelor 

elevilor de a opera cu acest concept în diverse situaţii de comunicare şi de rezolvare a 

problemelor se pot utiliza variate strategii didactice de predare - învăţare - evaluare. În 

această lucrare propunem cadrelor didactice o experienţă creativă de acţiune: proiectul 

european eTwinning BOND (Beauty, Originality, Novelty of Discoveries). 

Proiectul s-a realizat cu scopul de a dezvolta interesul şi motivaţia cognitivă a 

elevilor din clasa a 7-a pentru ştiinţă, prin studierea conceptului de „legătură chimică” 

şi prin crearea legăturilor de prietenie dintre participanţii din diferite şcoli şi ţări, în 

cadrul unor activităţi creative în grupuri internaţionale. Lucrul elevilor în proiect s-a 

axat pe identificarea tipului de legătură chimică şi caracterizarea substanţelor. Proiectul 

a fost conceput şi realizat conform Curriculumului la Chimie pentru învăţământul 

gimnazial, utilizând platforma etwinning.net, cea mai mare şi eficientă platformă 

gratuită pentru colaborarea elevilor şi profesorilor din Europa.  

Obiectivele proiectului corespund competenţelor specifice disciplinei şi celor 

transdisciplinare, urmărind:   

1. Creşterea interesului elevilor pentru ştiinţă, folosind resursele curriculare şi 

instrumentele proiectului etwinning.net. 

2. Formarea competenţelor de colaborare şi a abilităţilor creative ale elevilor prin 

activităţi de învăţare în grupurile internaţionale, abordând materia din perspectivă 

ştiinţifică şi artistică. 

3. Utilizarea noilor concepte chimice în comunicare: valenţa, formulă chimică, 

atomul, ionul, molecula, masa moleculară relativă, legătura chimică, legătura covalentă 

nepolară şi legătura covalentă polară, legătura ionică, legătura metalică. 
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4. Identificarea tipului de legătură în substanţele chimice prin jocuri didactice, 

utilizând Tabelul Periodic. 

5. Reprezentarea compoziţiei substanţelor cu legătură covalentă prin modele  

bilă-ax şi jocuri de rol. 

6. Crearea paşapoartelor chimice pentru substanţe cu diferite tipuri de legături 

chimice, evidenţiind compoziţia, structura, proprietăţile fizice şi utilizările 

substanţelor, precum şi prin elaborarea întrebărilor cauzale despre substanţe şi căutarea 

răspunsurilor. 

7. Participarea la expoziţia virtuală de desene: Arta legăturilor chimice. 

8. Evaluarea proiectului prin completarea unui chestionar de autoevaluare şi a 

portofoliului de lucru în proiect. 

9. Evaluarea competenţelor specifice conform Curriculumului prin rezolvarea 

de către elevi a testelor digitale la temă, elaborate de către echipa de profesori - 

coordonatori. 

10. Diseminarea proiectului pentru colegi, părinţi, în mass-media. 

În proiect au participat 38 de elevi din clasele a VII-a, ghidaţi de profesorii: 

● Rita Godoroja, doctor în pedagogie, Instituţia Privată Liceul „Da Vinci”, 

Chişinău, Republica Moldova; 

● Büşra Malay, Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi, Narlidere, Turcia; 

● Chişca Diana, doctor în chimie, Liceul Teoretic Mircea cel Bătrân, Chişinău, 

Republica Moldova. 

Proiectul a fost implementat la lecţiile de chimie şi de educaţie plastică, timp de 

5 săptămâni, în perioada februarie-martie 2020. Elevii au fost repartizaţi în 3 grupe 

internaţionale mixte: 1) Legătura ionică; 2) Legătura covalentă polară; 3) Legătura 

covalentă nepolară. O legătură chimică este interacţiunea dintre atomi sau ioni, de 

aceea premisa învăţării eficiente a acestor procese este cunoaşterea Tabelului Periodic 

al elementelor chimice şi a structurii atomilor pentru primele 20 de elemente, 

delimitarea metalelor de nemetale. Pentru a înţelege universalitatea conceptului de 

legătură chimică, la început am propus elevilor să-şi imagineze că sunt atomi dintr-o 

constelaţie a prieteniei şi să comunice cu un partener din altă şcoală, cu care urma să 

înveţe în echipă, realizând aceeaşi sarcină de cercetare a unei substanţe chimice. Au 

fost create 19 echipe de elevi. Fiecare elev a alcătuit o scrisoare deschisă pentru 

partenerul de proiect din altă şcoală, prin care i-a relatat despre o substanţă chimică 

preferată şi i-a explicat, ce proprietăţi uimitoare are această substanţă, ce poţi învăţa de 

la ea. Astfel, elevii au comunicat despre substanţele simple, cunoscute din temele 

studiate anterior: oxigen, hidrogen, carbon, azot, sulf, fosfor, argint, aur, wolfram, 

cupru. Unii elevi au ales o substanţă compusă: apa. De exemplu, un mesaj pentru elevul 

S.C. de la eleva A. S.: „Sunt atât de fericită să colaborez cu tine în acest proiect. Este 

o ocazie atât de uimitoare de a te cunoaşte. Îmi doresc să fii la fel de remarcabil şi 

cunoscut ca şi azotul. Acest element este important pentru toate organismele vii, 

deoarece este o parte esenţială a aminoacizilor şi este, de asemenea, o componentă de 

bază a clorofilei, compusul prin care plantele folosesc energia solară pentru a produce 

zaharuri din apă şi dioxid de carbon.” 

Elevii au comunicat energic şi pe Forum despre regulile de comportare on-line 
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şi securitatea pe internet. Fiecare grup a propus 3 întrebări originale pentru alte grupuri: 

Grupul 1 pentru Grupul 2; Grupul 2 pentru Grupul 3; Grupul 3 pentru Grupul 1.  Fiecare 

elev trebuia să răspundă minim la o întrebare.  

Toţi elevii au participat activ la elaborarea şi discutarea Logo-ului proiectului, 

utilizând instrumentul Tricider. Prin majoritate de voturi a fost ales un Logo  excelent 

pentru proiectul nostru ştiinţific, reprezentând o legătura chimică în molecula de fluor 

şi, totodată parteneriatul dintre 2 ţări - Moldova şi Turcia - o idee uimitoare de prietenie 

şi legătură în eTwinning! Fluorul este, de asemenea, cel mai activ dintre toate 

nemetalele. Deci, participanţii trebuiau să fie la fel de activi în acest proiect.  

Elevii au continuat lucrul sub genericul: Arta legăturilor chimice. Pornind de la 

ideea, că toate substanţele simple, alcătuite din nemetale, posedă legătură covalentă 

nepolară, iar substanţele compuse din diferite nemetale au legătură covalentă polară, 

elevii au participat în diverse jocuri de rol pentru crearea moleculelor de hidrogen, 

oxigen, azot, fluor, clor, clorură de hidrogen, apă, amoniac, metan. Fiecare moleculă a 

fost redată nu doar prin statui colective şi fotografii, dar şi prin modele bilă-ax, prin 

formule de structură şi electronice. Jucând roluri de atomi, elevii au sesizat mai uşor 

caracterul metalic şi nemetalic al elementelor, numărul de electroni de valenţă şi 

numărul de electroni necesari pentru completarea nivelului energetic exterior până la 

dublet sau octet, iar de aici şi noţiunea de valenţă, mecanism de formare a legăturii 

covalente prin punerea în comun a electronilor. Aceste exerciţii au stimulat interesul 

elevilor pentru legătura chimică şi dorinţa lor de a investiga noi substanţe, mai 

complicate: oxid de carbon (IV), acid sulfuric, oxid de sulf (VI), etc. 

Apoi au fost studiate noţiunile de ioni şi legături ionice. Utilizând modelele 

structurilor electronice ale atomilor de sodiu şi clor, elaborate de elevi, s-a explicat 

formarea ionilor şi legătura ionică în cristalele de sare de bucătărie, precum şi creşterea 

cristalelor.  

Elevii au devenit curioşi să afle cum se realizează legătura dintre atomii de 

metale şi astfel, s-a creat o premisă de explicare a legăturii metalice şi a proprietăţii 

metalelor de a conduce curentul electric. 

În baza cunoştinţelor acumulate elevii au participat la diverse jocuri şi teste, 

create de profesorii coordonatori, la tema: Legătura chimică. O activitate foarte 

interesantă s-a realizat în baza jocurilor didactice, create de elevi, utilizând diverse 

instrumente web: Crosswordlabz, Quizziz, Kahoot, Jigsawplanet, etc. Toate lucrările 

propuse de elevi au fost înserate în paginile proiectului şi constituie un arsenal valoros 

de jocuri didactice, care pot fi utilizate pentru învăţare în orice timp, de către toţi 

membrii proiectului.  

Activitatea principală a proiectului a constat în elaborarea prin colaborare a 

Paşapoartelor chimice ale substanţelor cu legătură: a) covalentă nepolară - pentru 

hidrogen, fluor, clor, brom, iod, oxigen, azot; b) covalentă polară - pentru clorură de 

hidrogen, apă, amoniac, metan, oxid de carbon (IV), acid sulfuric; c) legătură ionică - 

pentru oxid de beriliu, oxid de magneziu, oxid de calciu, clorură de sodiu, carbonat de 

calciu şi sulfat de cupru. Lucrările au fost postate de către elevi pe paginile 

corespunzătoare, în căsuţele cu un anumit tip de legătură chimică. Valoarea 

paşapoartelor chimice, create de elevi, este înaltă pentru înţelegerea formulelor 

moleculare, compoziţiei calitative, structurii, masei moleculare, tipului de legătură 
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chimică, formulelor electronice, proprietăţilor fizice şi utilizării substanţelor 

investigate. Pentru fiecare substanţă elevii au alcătuit întrebări cauzale (problematizate) 

despre legătura chimică şi au răspuns la ele.  

O altă activitate a fost participarea elevilor la o Expoziţie virtuală de desene 

despre legăturile chimice ale substanţelor  investigate. Desenele au reflectat în mod 

artistic caracterele elementelor şi legăturile dintre ele. Cunoscând tipurile de legături 

chimice elevii au învăţat să estimeze proprietăţile fizice ale substanţelor. Pentru o 

înţelegere mai bună a materiei de către elevi, s-au utilizat programe AEL,  modele şi 

jocuri didactice, scheme de reper şi desene, paşapoartele substanţelor, secvenţe video. 

 Completând Chestionarul de evaluare al proiectului la tema Legătura chimică, 

elevii au apreciat nivelul înalt de creativitate al proiectului, utilizând următorii 

indicatori: originalitate, utilitate, valoare, noutate. Elevii au menţionat, că proiectul le-

a ajutat să-şi dezvolte diverse competenţe: colaborare (100%), creativitate (91,7%), 

abilităţi de investigare (83,3%), abilităţi de învăţare şi artistice (75%), competenţe de 

comunicare în limba engleză (66,7%), abilităţi digitale (58,3%). Cea mai valoroasă 

apreciere a metodei învăţării creative prin proiect constă în calificativele atribuite 

proiectului nostru de către elevii participanţi: perfect, fascinant, creativ, colaborativ, 

uimitor, excelent, impresionant, util, inovator.  

Dovezile eficienţei acestei metode le găsim şi în reflecţiile elevilor privind 

importanţa proiectului pentru ei: 

● Acest proiect m-a ajutat să înţeleg mai multe despre legături, inclusiv legături 

chimice şi legături dintre oameni. 

● M-a ajutat să mă extind în domeniile care sunt incluse în proiect şi să-mi fac 

prieteni noi !!! 

● Acest proiect a rezolvat multe probleme, deoarece astfel am înţeles legăturile 

chimice mult mai bune, aşa că a fost foarte important pentru mine. 

● Pentru mine, cel mai important lucru din proiectul BOND este procesul de legare 

a atomilor care formează molecule, ce alcătuiesc o substanţă. Este interesantă 

forţa de atracţie dintre atomi, ioni sau molecule care permite formarea 

compuşilor chimici. Legătura chimică poate fi realizată ca urmare a forţelor de 

atracţie electrostatică între speciile chimice încărcate cu sarcini electrice opuse 

(ca în cazul legăturilor ionice) sau ca urmare a formării cuplurilor comune de 

electroni între atomi de nemetale (în cazul legăturilor covalente). 

● Importanţa proiectului BOND este că am aflat despre toate legăturile chimice şi 

despre cum sunt formate! 

● Cred că legăturile sunt importante, deoarece influenţează proprietăţile 

substanţelor care intră în reacţie, absorb sau degajă energie. 

● Importanţa proiectului pentru mine este să îmi dezvolt cunoştinţele în chimie şi 

să învăţ multe lucruri interesante, care m-ar putea ajuta în viitor. 

● Pentru mine proiectul BOND este foarte important, deoarece m-a ajutat foarte 

mult pentru îmbunătăţirea abilităţilor creative. 
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● Acest proiect m-a ajutat cu adevărat să-mi formez legături cu chimia şi în viaţa 

reală, să învăţ o mulţime de lucruri interesante şi utile. 

● A fost important, pentru că am aflat despre legăturile chimice şi mi-am făcut 

prieteni noi din alte ţări. 

Testarea elevilor a încununat succesul proiectului, nota medie fiind 9. 

 

Concluzii 

 În concluzii menţionăm, că învăţarea prin proiecte creative eTwinning este 

eficientă şi motivantă, contribuind semnificativ la formarea competenţelor 

transdisciplinare ale elevilor, necesare pentru viitor. 
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IMPACTUL PROCESULUI DE FORMARE A COMPETENŢEI DE 

COMUNICARE ASUPRA CALITĂŢII INSTRUIRII LA CHIMIE 

 

GUMENNAIA Dina, IPLT „Constantin Popovici”, r-nul Râşcani 

 
Rezumat. Sistemul de noţiuni din domeniul chimiei reprezintă unul dintre elementele fundamentale 

în procesul de însuşire temeinică a materiei şi dezvoltare a competenţelor specifice. Metodologia 

aplicată de profesor trebuie să includă diferite procedee de fixare şi dezvoltare a noţiunilor în diverse 

contexte pentru a conştientiza sensul, valoarea şi utilitatea lor. 

Cuvinte cheie: competenţa de comunicare, interdisciplinaritate, hartă mintală, nomenclatura de 

specialitate 

 

Abstract. The system of notions in the field of chemistry is one of the fundamental elements in the 

process of thoroughly mastering the matter and developing specific skills. The methodology applied 

by the teacher must include different processes for fixing and developing notions in different contexts 

in order to raise awareness of their meaning, value and usefulness. 

Keywords: communication competence, interdisciplinarity, mind map, specialized nomenclature 

 

Introducere 

Aşa cum metodologia didactică evoluează destul de rapid, apar noi tendinţe şi 

obiective, iar diversificarea contextelor în care se realizează actul educaţional permite 

dezvoltarea multitudinii de calităţi necesare personalităţii pentru integrare în societate 

şi pe piaţa muncii. Aceasta generează necesitatea dezvoltării unei metodologii, care ar 

contribui la dezvoltarea multilaterală a educabilului. 

Formarea competenţelor-cheie este o normă pentru procesul educaţional. 

Competenţa de comunicare are un efect atât pe verticală prin creşterea de la simplu la 

compus, precum şi pe orizontală – prin formarea conexiunilor interdisciplinare. 

Conexiunile pe orizontală permit dezvoltarea pe o traiectorie individuală, în 

dependenţă de preferinţele fiecărei persoane. 

Dezvoltarea culturii comunicaţionale a elevilor este posibilă în procesul de 

activitate pedagogică, deoarece această activitate presupune interacţiuni de diferit 

ordin, care asigură în primul rând alfabetizarea funcţională. Alfabetizarea în domeniul 

chimiei este un proces complex care contribuie la dezvoltarea la studenţi a unor abilităţi 

tradiţionale de a efectua calcule, de a rezolva probleme, de a scrie ecuaţiile reacţiilor 

chimice, de a obţine cunoştinţe teoretice etc. În sprijinul necesităţii formării 

alfabetizării funcţionale apar cel puţin două competenţe specifice pentru disciplina 

Chimie [1, 2]: 

CS 1. Utilizarea limbajului chimic în diverse situaţii de comunicare, manifestând 

corectitudine şi deschidere. 

CS 2. Caracterizarea substanţelor şi proceselor chimice, manifestând curiozitate şi 

creativitate.  

Dezvoltarea alfabetizării chimice este posibilă pe calea utilizării active a 

terminologiei specifice în procesul de studiere a disciplinei. Terminologia a fost  

introdusă în chimie de către A. L. Lavoisier. Chimia, fiind o disciplină exactă, care 
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deseori interpretează procese complicate, este în situaţia de a propune ipoteze, modele, 

deseori explicaţii în baza unor interpretări abstracte, toate acestea fiind expuse în baza 

noţiunilor specifice.  

Aceasta contribuie la formarea unui limbaj de domeniu, inedit, care permite 

educabilului să codifice informaţia, să explice fenomene, să evolueze în capacitatea de 

a transmite mesaje clare, coerente şi corecte. Dezvoltarea în progres a complexului de 

noţiuni specifice chimiei reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale evoluţiei 

profesionale. Pentru a asigura progresul sistemului de noţiuni, profesorul trebuie să 

urmeze un algoritm clar în dezvoltarea, dar şi consolidarea lor. Este important ca 

procesul de asimilare a noţiunilor să fie unul logic, bazat pe exemple concrete, 

elocvente. 

Noţiunile care n-au fost însuşite sau n-au fost pe deplin înţelese creează dificultăţi 

în însuşirea materialului în continuare. În rezultat apar situaţii incerte, care creează 

diferite confuzii şi de motivează elevii de la procesul educaţional. De asemenea este 

important ca educabilul să înţeleagă evoluţia sistemului de noţiuni, legătura reciprocă 

între ele. În acest context, este important, ca profesorul, periodic să consolideze şi să 

„împrospăteze” sistemul de noţiuni prin diferite exerciţii atractive, în cadrul cărora să 

se realizeze conexiuni elocvente şi cu aplicaţii practice, cu implicarea noţiunilor 

specifice. Un exerciţiu eficient este exprimarea verbală a ideilor, în cadrul cărora 

educabilul asamblează frazele în baza ideilor expuse într-o ordine logică şi coerentă 

[3]. 

Noţiunea este catalizatorul care permite să fie clar explicată esenţa materialului 

studiat. Elevii deseori nu pot înţelege sensul noţiunii până când profesorul nu aduce 

exemple accesibile sau pe cale experimentală li se permite să descopere singuri sensul 

noţiunii.  

Limbajul şi nomenclatura de specialitate contribuie la facilitarea aplicării în 

practică a cunoştinţelor dobândite, servind la soluţionarea problemelor de diversă 

natură. Totodată limbajul chimic dezvoltă logica şi gândirea abstractă a elevilor, le 

ajută să analizeze situaţii complexe şi să intuiască unele procese care pot decurge în 

anumite condiţii. 

Deseori profesorii folosesc diferite istorioare despre apariţia noţiunii, fac 

conexiuni asociative cu unele exemple mai uzuale – aceste exerciţii ajută la fixarea 

conştientă a informaţiei în creierul elevului. Dezvăluirea etimologiei noţiunilor, 

legătura cu limbile din care provin (ex.: greacă, latină, engleză etc.) permite însuşirea 

mai uşoară şi cointeresarea inclusiv şi a elevilor cu interese pe domeniul socio-umanist. 

Una dintre cele mai reuşite căi este argumentarea utilităţii materiei însuşite pentru viaţă 

şi diferite domenii de activitate etc. Acestea mobilizează elevul să însuşească cu atenţie 

şi profund informaţia propusă.  

Metode şi materiale 

Experimentul pedagogic a fost efectuat în clasele VII-IX-a a IPLT „Constantin 

Popovici” (r-nul Râşcani) pe un contingent de 67 de elevi, inclusiv 1 cu CES. Scopul 

experimentului a fost de a determina influenţa dezvoltării competenţei comunicaţionale 

asupra eficienţei procesului de instruire la chimie. Una dintre metodele de bază în 

realizarea obiectivului a fost utilizarea Hărţii mintale. 
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Rezultate şi discuţii 

Din punct de vedere a tehnologiilor educaţionale în formarea competenţei 

comunicaţionale şi dezvoltarea capacităţilor de lucru cu materialul informaţional poate 

fi eficientă elaborarea hărţilor intelectuale, care mai este cunoscută şi sub denumirea 

de hartă mintală, hartă asociativă (Mind map) şi prezintă o modalitate de ilustrare a 

procesului general de gândire sistemică cu ajutorul schemelor. Hărţile intelectuale ajută 

la sinteza cunoştinţelor din diverse surse de informare, precum şi la formularea 

argumentelor şi ulterior – identificarea soluţiilor. 

Neurofiziologii au stabilit că metodele tradiţionale de prelucrare a informaţiei, 

spre exemplu: conspectarea, implică în general zona corticală a emisferei stângi, iar 

studierea informaţiei în baza hărţilor intelectuale permite integrarea activităţii 

emisferei stângi şi drepte (Figura 1), fapt care contribuie la accelerarea şi sporirea 

calităţii fixării materialului studiat. 

 Emisfera 

stângă 

Emisfera 

dreaptă 

 

Operaţii consecutive 

Reprezentări liniare 

Operaţii în listă 

Operaţii cu cifre  

Analiza 

Logica 

Vorbirea 

 

Orientarea în spaţiu 

Percepţia integrată 

Percepţia tridimensională 

Imaginaţia 

Visele 

Ritmul 

Culoarea 

Fig. 1. Emisferele creierului şi specializarea activităţii lor. 
 

Ca exemplu concret de Hartă mintală poate fi prezentat modelul elaborat la 

termenul de alotropie. Elevii vin cu conceptul de alotropie în clasa a VIII-a, când 

studiază modulul „Oxigenul. Hidrogenul”. Conceptul de alotropie este de asemenea 

utilizat în mod activ în limbajul chimic de către elevi şi ulterior în studiul elementelor 

nemetalice din clasa a IX-a (Figura 2). 
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Fig. 2. Exemplu de Hartă mintală la domeniul „Alotropia elementelor”. 

 

În acest context, competenţa de comunicare nu se rezumă numai la reproducerea 

termenilor învăţaţi, ci este definită şi ca un sistem de strategii creative care permit să 

înţeleagă valoarea elementelor terminologice într-un context, dezvoltând capacitatea 

de a aplica cunoştinţe. Prin urmare, trebuie înţeles că competenţa comunicativă nu 

înseamnă cantitatea de cunoştinţe despre concepte deţinute de vorbitor, ci valoarea 

funcţională a acestora, care este generatorul activităţii interconectate. 
 

Concluzii 

Utilizare hărţilor mintale permit analiza informaţiei în complex, identificarea 

legăturilor reciproce. În rezultatul acestor exerciţii elevii înţeleg mai bine conexiunile 

între diferite module ale disciplinei, precum şi legăturile interdisciplinare.  

Astfel competenţa de comunicare are un impact direct asupra calităţii procesului 

de instruire, motivând elevii şi formând un sistem de cunoştinţe fundamentale în 

domeniu. 
 

Bibliografie 

1. Curriculum. Chimie (clasele X-XII). Chişinău, 2019. 

2. Guţu V., Achiri I., Bîrnaz N. Curriculum de bază. Sistem de competenţe pentru 

învăţământul general. Chişinău: Editura CEP USM, 2018. 

3. https://infourok.ru/formirovanie-kommunikativnoy-kompetencii-na-urokah-himii-

2312293.html.  

https://infourok.ru/formirovanie-kommunikativnoy-kompetencii-na-urokah-himii-2312293.html
https://infourok.ru/formirovanie-kommunikativnoy-kompetencii-na-urokah-himii-2312293.html


36 

CZU: 372.854 

 

FORMAREA COMPETENŢEI DE CERCETARE PENTRU ASIGURAREA 

CALITĂŢII ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE LA CHIMIE 

 
1IAVIŢA Tatiana, 2ANDRIEŞ Valentina, 3CODREANU Sergiu 

1IPLT „Vlad Ioviţă” c. Cocieri, r-nul Dubăsari,  
2IPLT „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, or. Grigoriopol 

3Catedra Chimie, Universitatea de Stat dinTiraspol  
 

Rezumat.  Considerăm că această temă este actuală, deoarece piaţa contemporană de muncă solicită 

profesionişti universali, care au capacitatea de a schimba rapid şi efectiv sfera şi tipul activităţii, cu 

capacităţi de colaborare dezvoltate, capabili să lucreze în echipă, dar şi să poată lua decizii 

independente, să manifeste iniţiativă şi spirit inovator, să fie competenţi şi competitivi. Elevii care 

posedă această competenţă se implică activ în rezolvarea diferitor probleme personale şi sociale, sunt 

persoane dinamice şi libere de orice constrângeri externe în procesul devenirii lor. Totodată elevul 

care are o atitudine strategică se caracterizează prin iniţiativă, comportament pro activ în viaţa 

personală şi socială, poate anticipa riscurile şi poate proiecta acţiuni compensatorii. Elaborarea unor 

proiecte, comunicări, lucrări creative, efectuarea investigaţiilor experimentale la chimie oferă elevilor 

oportunităţi pentru manifestarea creativităţii şi independenţei în gândire şi acţiune, a interesului 

cognitiv şi a încrederii în forţele proprii, a perseverenţei în rezolvarea problemelor şi a 

responsabilităţii în luarea deciziilor. 

 

Abstract. We consider this topic an uptodate one, because the contemporary labor market requires 

universal professionals, who have the ability to quickly and effectively change the sphere and the 

type of activity. The expers also should possess developed collaboration capacities, capable of 

working as a team, but also able to make independent decisions, to show initiative and innovative 

spirit, to be competent and competitive. In their turn students who possess this competence are 

actively involved in solving different personal and social problems, tests a result, then can bicome 

dynamic people and free from any external constraints in the process of their. Moreover, the student 

who has a strategic attitude is characterized by initiative, proactive behavior in personal and social 

life, can anticipate risks and can design compensatory actions. Developing projects, communications, 

creative works, conducting experimental investigations in chemistry offer students the opportunities 

for shorsing their  creativity and independence in their manner of thinking and actind. They also can 

lead to the developmand of cognitive interest and confidence in their own strengths, perseverance in 

problem solving and responsibility in decision making processess. 

 

Introducere 

„Se schimbă nu doar suma cunoştinţelor necesare omului contemporan, 

                             schimbările cele mai mari au loc în modul de studiere a noului”. 

                                                                          S. Peipert, psiholog, matematician  

 

Datorită specificului existenţei contemporane, Chimia a ajuns să fie pentru elevi 

nu doar o disciplină şcolară, ci şi o parte integrantă a vieţii lor cotidiene, competenţele 

chimice devenind o parte esenţială a competenţelor vitale, practic reprezentând o 

reflectare a necesităţilor acestora.  

Investigarea experimentală a obţinerii şi a proprietăţilor substanţelor chimice, 

studierea acţiunii unor produse şi procese chimice asupra omului şi a mediului atestă 

necesitatea de a asigura securitatea personală şi socială şi de a promova modul sănătos 
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de viaţă. Efectuarea experienţelor de laborator şi a lucrărilor practice conform 

instrucţiunilor propuse şi respectarea regulilor de securitate asigură suportul pentru 

utilizarea inofensivă a substanţelor în diverse situaţii cotidiene [2]. 

Elaborarea unor proiecte, comunicări, lucrări creative, efectuarea investigaţiilor 

experimentale la chimie oferă elevilor oportunităţi pentru manifestarea creativităţii şi 

independenţei în gândire şi acţiune, a interesului cognitiv şi a încrederii în forţele 

proprii, a perseverenţei în rezolvarea problemelor şi a responsabilităţii în luarea 

deciziilor [7]. 

Conţinuturile şi activităţile de învăţare-evaluare recomandate de curriculum vor 

asigura suportul pentru formarea competenţelor specifice proiectate, stimulând elevii 

să comunice într-un limbaj ştiinţific argumentat, să propună idei şi soluţii de rezolvare 

a problemelor, să investigheze experimental comportarea substanţelor chimice şi să 

acţioneze autonom şi creativ în diferite situaţii de viaţă. Accentul se va pune pe 

explicarea utilizării substanţelor în funcţie de compoziţia – structura – tipul legăturii 

chimice - proprietăţile fizice şi chimice – obţinerea şi influenţa lor asupra omului şi 

mediului [2]. 

Investigarea experimentală a obţinerii, proprietăţilor şi identificării unor substanţe 

va fi urmată de elaborarea rapoartelor de activitate experimentală, care vor include 

obiective, modul de lucru, observări efectuate, interpretarea rezultatelor, formularea 

concluziilor. 

Chimia dezvoltă interesul cognitiv şi curiozitatea elevilor, oferă posibilităţi de a 

explora natura şi de a cerceta substanţele şi transformările lor, provocînd satisfacţia 

descoperirii, uimirea şi bucuria. Chimia oferă elevilor modalităţi ştiinţifice de lucru 

necesare pentru explicarea lumii înconjurătoare şi a acţiunii substanţelor asupra 

organismului uman, înţelegerea utilizării substanţelor în funcţie de compoziţia, 

structura, proprietăţile şi obţinerea lor [1]. 

Curriculumul modernizat la chimie orientează proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea demersului educaţional în contextul unei pedagogii axate pe competenţe. 

Necesitatea apariţiei Curriculumului modernizat a fost dictată de problematica lumii 

moderne, care încearcă să găsească răspunsuri la noile provocări. Competenţele sunt 

necesare pentru formarea şi dezvoltarea personală, cetăţenie activă, muncă şi 

incluziune socială, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii [2]. „Competenţa şcolară este 

un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini dobândite 

de elevi prin învăţare şi mobilizare în contexte specifice de realizare, adaptate vârstei 

şi nivelului cognitiv al elevilor în vederea rezolvării unor probleme cu care aceştia se 

pot confrunta în viaţa reală” [5].  Competenţa de cercetare presupune un sistem integrat 

de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care stimulează acţiuni, decizii puse în practică la 

moment, dar racordate la atingerea unor scopuri de perspectivă, având la bază 

libertatea, responsabilitatea, voinţa, motivaţia şi o autoevaluare sistematică [3].  

Idealul procesului de instruire este formarea unei personalităţi multilateral 

dezvoltate, capabile să aplice creativ cunoştinţele în practică, să elaboreze în baza 

informaţiilor şi modelelor disponibile materiale noi, superioare celor anterior 

cunoscute, aplicând tehnologii avansate cu consum minim de energie şi randament înalt 

al produselor finale. Aceasta este calea educaţiei în stil inovativ, care poate da societăţii 

personalităţi cu calităţi neordinare, cu capacitate de reflectare, capabile să lărgească 
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orizonturile analizei unei probleme, să o trateze în alt context, să introducă alte date şi 

să găsească alte soluţii [4].  
 

Metode şi materiale 

Drept metodă principală în realizarea studiului am utilizat proiectul de cercetare. 

După Kilpatrick [6], proiectul constituie „o activitate prealabil vizată a cărei intenţie 

dominantă are o finalitate reală, care orientează activităţile şi le asigură o motivaţie”.  

Elevii din clasele a IX-a şi a XI-a din Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” or. 

Grigoriopol şi Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă” c. Cocieri, raionul Dubăsari au avut ca 

sarcină să realizeze un produs şcolar, şi anume, un proiect de cercetare, temele 

proiectelor fiind alese de ei. 
 

Rezultate şi discuţii 

   Specificul metodei proiectul este faptul că ea promovează interacţiunea dintre 

minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu 

rezultate evidente. Metoda proiectul reprezintă modelul sau ansamblul organizat al 

procedurilor sau modurilor de realizare practică a operaţiilor care stau la baza acţiunilor 

parcurse în comun de profesor şi elevi şi care conduce în mod planificat şi eficace la 

înfăptuirea scopurilor parcurse [8].  
 Elevii care au realizat proiecte de cercetare au respectat toate etapele pentru 

întocmirea unui proiect, care sunt:   

Etapa I  

• Alegerea subiectului (TEMA),  

• Profilarea direcţiilor de dezvoltare a proiectului,  

• Crearea centrelor tematice (echipelor),  

• Discuţii cu persoanele implicate în realizarea proiectului.  

Etapa II  

• Activitatea de documentare şi investigare,  

• Integrarea activităţilor din cadrul proiectului,  

Etapa III  

• Pregătirea produsului, 

• Adăugarea de detalii şi atribuirea de funcţionalităţi,  

• Prezentarea produsului,  

Etapa IV 

• Evaluarea proiectului,  

• Reflecţii.  

 Subiectele proiectelor au fost: Calciul în viaţa omului, autori fiind un grup de 

elevi din clasa a IX-a,  Arhitectura verde a viitorului, realizat de un grup de elevi din 

clasa a XI-a profil uman. 
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Activităţile realizate de către grupul de 

elevi în cadrul proiectului au fost: studierea 

literaturii referitor la tema selectată, discuţii cu 

specialiştii în domeniu, ca exempu Alexandru 

Ctitor, medic traumatolog - ortoped al 

Policlinicii Raionale din Grigoriopol, referitor 

la tema proiectului Calciul în viaţa omului. 

Întrebările adresate medicului şi 

răspunsurile oferite: 

 
1. Care este rolul Calciului pentru organismul uman? 

Calciul contribuie la reglarea bătăilor inimii şi are un rol important în 

funcţionarea optimă a miocardului. De asemenea, reglează presiunea arterială. 

Datorită calciului, muşchii răspund comenzilor date de către nervi. 

2. Care sunt modalităţile de aprovizionare a organismului cu calciu? 

Principala sursă alimentară de calciu o reprezintă produsele lactate. Alte 

alimente bogate în calciu sunt: busuiocul, salvia, menta, cimbrişorul, pătrunjelul, 

scorţişoara, migdalele, fasolea, broccoli, seminţele de susan, smochinele, somonul şi 

sardinele. 

3. Care pot fi consecinţele insuficienţei de calciu în organism? 

Tulburările de ritm cardiac; senzaţia de amorţeală; contracţiile musculare 

involuntare (cârceii); durerile de cap intense şi îndelungate; pierderile de memorie şi 

stările de leşin. Apare osteoporoza la persoanele în vârstă. Osteoporoza este o boală 

care afectează sistemul osos. Oasele devin atât de fragile încât o simpla căzătură sau 

chiar acţiuni obişnuite, cum ar fi aplecarea sau tusea, pot provoca o fractură. Cele 

mai frecvente fracturi asociate osteoporozei apar la şold, încheietura mâinii sau la 

coloana vertebrală. Deşi afectează în special femeile, osteoporoza apare inclusiv şi la 

bărbaţi.  

4. Cum poate interveni medicul în tratarea bolilor cauzate de insuficienţa de calciu? 

Consumarea zilnică a alimentelor bogate în calciu, sau în caz de carenţă severă 

de calciu în organism la recomandarea medicului de folosit preparatele: Osteocare, 

Calcidin, Calciu D3 etc. 

 O altă activitate realizată în cadrul proiectului a fost studiul efectuat de grupul 

de elevi timp de o lună a alimentele care sunt consumate în cantina şcolară, la ora 

prânzului de către elevii care îşi fac studiile în Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare şi 

Sfânt”, or. Grigoriopol.  În rezultatul estimării datelor au ajuns la concluzia ca în trei 

zile ale săptămânii elevii în timpul prânzului consumă doza zilnică de calciu 

recomandară conform vârstei, totodată venind cu o recomandare pentru toţi copii care 

îşi fac studiile în liceul dat ca în restul zilelor norma de calciu să o recupereze cu 

produse bogate în calciu, care vor fi consumate la alte mese principale ale zilei. 

 Nu a fost lăsat în umbră de către grupul de elevi şi aspectul chimic al calciului şi 

a compuşilor lui. În aspect geografic a fost descrisă una din cele mai mari peşteri de 

ghips din lume, care se află pe teritoriul RM (Figura 1).  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1395680/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1334730/
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Fig. 1. Imagini din Peştera ”Emil Racoviţă”. 

 

Peştera se află la 282 de km de Chişinău, în apropierea localităţii Criva. Peştera a 

fost descoperită în 1959, ca urmare a unei explozii în cariera de ghips din apropierea 

satului Criva. Între anii 1977–1980 au fost cartografiaţi mai mult de 60 de km din 

galeriile peşterii. Peştera ”Emil Racoviţă” este a treia ca mărime din Europa printre 

peşterile de ghips şi a opta în lume, iar după lungimea cunoscută până în prezent, cca 

90 km, este a 27-a de pe glob.  

În cadrul unei şedinţe comune a elevilor şi profesorilor toate proiectele au fost 

prezentate de grupul de lucru, care au realizat proiectele şi elevii au fost evaluaţi la mai 

multe discipline şcolare.  
 

Concluzii 

Chimia este o ştiinţă experimentală ce are la bază experimentul atât ca metodă de 

investigaţie ştiinţifică, cât şi ca metodă de cunoaştere. Cercetarea ştiinţifică are ca scop 

major obţinerea unui rezultat nou prin elaborarea de teorii, legi, cunoştinţe etc. 

Competenţa de investigaţie este o metodă universală de cunoaştere a realităţii. 

Experimentul chimic este metoda ce stă la baza investigaţiei în scopul demonstrării 

unui adevăr ştiinţific şi duce la dezvoltarea gândirii ştiinţifice la elevi.  

Fiind conceput în corelaţie cu principiile didactice moderne, experimentul de 

laborator urmează toate treptele învăţării, conducând elevul de la observarea unor 

fenomene şi procese chimice, pe baza demonstraţiei, la observarea acestora prin 

activitate proprie. 

Îmbinarea cu succes a principiilor didactice moderne cu strategiile interactive şi 

aplicarea lor la diferite etape ale lecţiei au un rol important în formarea competenţei de 

cercetare la elevi, totodată îi ajută să-şi personalizeze priorităţile, să examineze diferite 

moduri de acţiune în vederea atingerii lor şi să-şi structureze independent activităţile 

orientate spre ameliorarea rezultatelor şcolare, spre realizarea unor dorinţe în domeniul 

formării şi să-şi contureze paşii pentru o anumită carieră.  
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Proiectele STE(A)M este acea strategie didactică interdisciplinară, care îi face pe 

aceşti copii să privească disciplinele reale prin altă prismă, contribuind la dezvoltarea 

competenţelor de cercetare.  
 “Mult prea des oferim elevilor răspunsuri pe care le cerem să le reţină,  

decât probleme pe care să le rezolve”.  

(Roger Lewin)  
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Rezumat. Partea esenţială a unei probleme de calcul în chimie constă în metoda matematică aplicată 

la rezolvarea ei. De aceea, din diversitatea metodelor de calcul matematice se pot aplica acele metode 

care sunt eficiente, sunt necesare cunoştinţe temeinice în matematică. Una dintre cerinţele actuale ale 

învăţământului este formarea la elevi a deprinderilor de studiu individual, a capacităţilor de a gândi 

creativ. Această cerinţă se realizează  într-un mod deosebit, aplicând la rezolvarea problemelor în 

chimie, metodele matematice. Astfel de metode ar fi: aplicarea formulelor de calcul, proporţia, 

sisteme de ecuaţii, completarea datelor în tabel. De asemenea se aplică  raţionamente de deducţie 

matematică, construirea şi citirea datelor de pe grafic.  

 

Abstract. The essential part of a calculation problem in a chemistry is the mathematical method 

applied to solve it. For those from the diversity of mathematical calculation methods, those methods 

can be applied that are effective, thorough knowledge in mathematics is required. One of the current 

requirements of students for individual study skills, the ability to think creatively. This requierement 

is realized in a special way by applying mathematical methods to solving problems would be: the 

application of  calculation systems, felling out the data in the table. Also mathematical deduction 

reasoning applies, construction and reading the data on the graph. 

 

Introducere 

Atunci când se discută despre eficientizarea rezolvării unei probleme în chimie, 

se examinează soluţionarea anumitei sarcini şi se abordează un calcul matematic 

concret, utilizând  diferite metode matematice. 

Studiind Matematica, elevii trebuie să posede competenţe ale calculului oral, 

scris, calculul instrumental. În realitate la majoritatea elevilor lipseşte calculul oral, 

mulţi nu pot rotunji numere, dar unii elevi din clasele mai mari nu respectă ordinea 

efectuării operaţiilor matematice. Dacă posezi deprinderi de a efectua calculul oral, cel 

mai probabil poţi efectua calcule şi fără calculator, de exemplu: 
4,48∙0,25∙160

22,4∙0,1
= 80.  Însă, 

pentru mulţi elevi acest exerciţiu fără calculator este de incalculabil. 

La rezolvarea problemelor de calcul în chimie, în particular, la determinarea 

formulei  părţilor de masă dintr-un compus, elevii frecvent efectuează erori din cauza 

că nu cunosc regulile de rotunjire a unui număr zecimal. De exemplu, ei calculează 

20,66 ≈ 20,6, în loc de 20,7 sau 20,66 ≈ 20, în loc de 21. 

Uneori te întâlneşti şi te confrunţi  cu efectuarea incorectă a ordinii operaţiilor, 

care le fac elevii din clasele mai mari, efectuând calcule simple, cum ar fi: 10 + 2 ∙
3 = 36 (? ). La rezolvarea problemelor în chimie este important să poţi efectua calcule 

estimative şi estimări, verificarea veridicităţii rezultatului final. Însă, efectuând calcule, 

elevii nu totdeauna meditează asupra  faptului dacă corespunde răspunsul obţinut cu 

cel din realitate. De aceea,  la determinarea masei soluţiei, frecvent se utilizează 

formula incorectă, înmulţind , dar nu împărţind masa substanţei dizolvate la partea lui 
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de masă din soluţie: 

𝑚𝑠𝑜𝑙 = 𝑚(𝑋) ∙ 𝜔(𝑋); 𝑚𝑠𝑜𝑙 = 50 𝑔 ∙ 0,1 = 5 𝑔. Aici elevii nu reacţionează la 

rezultatul obţinut şi chiar nu conştientizează de absurditatea ei. 

Competenţele matematice obţinute trebuie să se reflecte în aplicarea 

cunoştinţelor. La rezolvarea ecuaţiilor şi inecuaţiilor raţionale, iraţionale, exponenţiale,  

logaritmice şi trigonometrice şi a sistemelor. 

La rezolvarea problemelor de calcul în chimie este necesar de a deduce formule 

algebrice simple, de exemplu din formula 𝜈 =
𝑚.

𝑀.
 trebuie de aflat masa sau masa 

molară; din formula 𝜔(𝑋) =
𝑚(𝑋)

𝑚𝑠𝑜𝑙
∙trebuie de aflat masa substanţei dizolvate sau masa 

soluţiei. În afară de aceasta frecvent apare necesitatea de a alcătui şi a rezolva proporţii, 

ecuaţii algebrice, sisteme de ecuaţii algebrice, de a efectua calcule cu funcţii 

exponenţiale şi logaritmice etc. Însă nu toţi elevii nu pot să se descurce cu problemele 

la rezolvarea cărora trebuie de utilizat astfel de raţionamente. 

La disciplina matematică, la elevi trebuie să fie formate deprinderi în descrierea 

şi analiza  dependenţelor funcţionale modelând situaţiile reale, aptitudinea de a  extrage 

informaţia prezentată în tabele, diagrame, grafice. 

Metoda grafică de rezolvare a problemelor nu este nouă în metodica predării 

chimiei. Însă, din păcate, la lecţiile de chimie dependenţele funcţionale se folosesc nu 

des şi, ca consecinţă, elevii se descurcă cu astfel de probleme nu chiar bine. 

Pentru a ridica calitatea învăţământului în domeniul matematicii şi a ştiinţelor 

naturale este necesară o abordare complexă în formarea finalităţilor educaţionale. Una 

din direcţii – elaborarea şi implementarea în procesul de predare a disciplinelor din aria 

curriculară Matematică şi Ştiinţe, reflectând transdisciplinaritatea şi 

interdisciplinaritatea, a conceptelor şi metodelor matematice pentru aplicarea lor în 

rezolvarea problemelor. 

La rezolvarea problemelor în chimie utilizarea calculului matematic este partea 

cea mai importantă în examinarea diferitor procese chimice. Obiectivul primordial este 

folosirea raţionamentului matematic mai eficient, abordarea căruia implică diferite 

metode în eficientizarea  calculelor problemelor examinate. 

În articol se analizează diferite metodele de rezolvare a problemelor în chimie. 

 

Metode şi materiale 

Metoda – proporţia 

Această  metodă constă în aplicarea datelor cunoscute şi a celor care trebuie 

calculate în reacţia chimică, care reies la egalarea cantităţii de substanţă, exprimată  ca  

raportul masei  substanţei la masa molară şi volumul gazului la volumul molar. 

De asemenea, proporţia se mai utilizează şi atunci când se poate de calculat o parte de 

masă necunoscută sau deducerea unei formule chimice. Matematic se poate exprima 

astfel: {
𝜈 =

𝑚𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡.

𝑀𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡.

𝜈 =
𝑉𝑔𝑎𝑧.

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟

⇒
𝑉𝑔𝑎𝑧.

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟
=

𝑚𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡.

𝑀𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡.
 

 

Metoda – sistem de două ecuaţii 
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Această metodă este eficientă în rezolva problemelor unde se indică un amestec 

de substanţe  şi este necesar de calculat masa/ volumul / partea de masă a fiecărei 

substanţe din amestecurile respective.  

Dacă se dă datele problemei D1 şi D2, atunci prin x se notează masa primei 

substanţeşi respectiv D1-x, masa celeilalte substanţe din amestec; iar prin y – masa 

substanţei  şi respectiv D2-y, masa celeilalte substanţe din amestecul al doilea. Pe 

parcurs se alcătuiesc două proporţii printr-un sistem de două ecuaţii cu două 

necunoscute. La rezolvarea acestui sistem se aplică cel mai des metoda substituţiei. În 

clasele liceale se mai poate rezolva sistemul de ecuaţii aplicând metoda lui Gauss, care 

constă în calcularea determinanţilor de ordinul II (principal şi secundari), apoi fiecare 

necunoscută din sistem, fiind egală cu valoarea raportului dintre determinanţii 

secundari şi determinantul principal. 

Metoda – de aplicare a tabelelor 

Această metodă se aplică la rezolvarea problemelor, unde nu se indică nici masa 

substanţelor reactante şi nici masele produşilor de reacţie. 

Se alcătuieşte un tabel în care se indică: parametrii, substanţele/substanţa 

reactante şi produşii/produsul de reacţie. Se completează aplicând raţionamentul logic 

cu utilizarea metodelor de calcul matematic. 

Parametrii Substanţele reactante Produsul de reacţie 

   

Metoda - grafică   

Baza matematică a acestei metode explică funcţia de proporţionalitate dintre 

valoarea mărimii cunoscute şi cea necunoscută, ce trebuie calculată. Relaţia dintre 

aceste două valori se exprimă grafic: pe axa Oy se notează datele cunoscute din 

problemă, iar pe axa Ox – datele necunoscute, în urma căreia se obţine linia de 

calibrare sau linia de proporţionalitate, după care se efectuează calculele. 

Acestă metodă se aplică: 

- în efectuarea calculelor după ecuaţia unei reacţii chimice; 

- la rezolvarea problemelor la tema  soluţiile; 

- la determinarea părţii de masă a izotopilor după numărul de masă a lor şi masa 

atomică medie a izotopilor; 

- la examinarea maselor substanţelor dintr-un amestec. 

 

Rezultate şi discuţii 

În continuare se prezintă câteva exemple cu abordarea metodelor matematice în 

rezolvarea problemelor de calcul la chimie.  

Problema 1: Aliajul  alama (Cu-Zn) a fost tratat cu soluţie de HCl şi în urma reacţiei 

s-a degajat un gaz cu volumul 1,4 l (c.n.). Aceeaşi masă de alamă a fost tratată cu un 

volum de clor egal cu 3,478 l (c.n.). Calculaţi partea de masă a cuprului şi  zincului din 

aliaj. 

Rezolvare: 

Calculăm:  

La rezolvarea acestei probleme de calcul aplicăm proporţia. Scriem ecuaţiile reacţiilor 

chimice: 

     x, g                            1,4, l        
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     Zn +2HCl = ZnCl2 + H2 ↑                      ( 1)                       Cu + HCl nu are loc 

65 g/mol                       22,4 l/mol 

Cl2 + Zn = ZnCl2            (2)                     Cl2  + Cu = CuCl2;          (3) 

Calculăm cantitatea de hidrogen şi de clor conform enunţului problemei:  

𝜈(𝐻2) =
1,4 𝑙

22,4 𝑙/𝑚𝑜𝑙
= 0,625 𝑚𝑜𝑙;  𝜈(𝐶𝑙2) =

3,478 𝑙

22,4 𝑙/𝑚𝑜𝑙
= 0,155 𝑚𝑜𝑙. 

Notăm prin x masa zincului. Din ( 1) reacţie aflăm masa zincului, alcătuind proporţia 

𝑥 𝑔

65 𝑔/𝑚𝑜𝑙
=

1,4 𝑙

22,4 𝑙/𝑚𝑜𝑙
 ⇒  𝑥 =

65 𝑔

𝑚𝑜𝑙
∙1,4𝑙

22,4 𝑙/𝑚𝑜𝑙
= 4 𝑔.  

Deci, m(Zn) = 4 g. 𝜈(𝑍𝑛) =
4 𝑔

65 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 0,06 𝑚𝑜𝑙 

Din ecuaţia (2) calculăm cantitatea de clor consumată în reacţie cu zincul. Din 

ecuaţie rezultă că 𝜈(𝐶𝑙2) = 𝜈(𝑍𝑛) = 0,06 𝑚𝑜𝑙. 
Calculăm cantitatea de clor consumată în reacţie cu cupru. 𝜈(𝐶𝑙2) = 0,155 −

0,06 = 0,095 𝑚𝑜𝑙 Din ecuaţia reacţiei (3) avem:  𝜈(𝐶𝑢) = 𝜈(𝐶𝑙2) = 0,095 𝑚𝑜𝑙, de 

unde calculăm masa de  cupru consumat: 

 𝑚(𝐶𝑢) = 𝜈(𝐶𝑙2) ∙ 𝑀(𝐶𝑢) = 0,095 𝑚𝑜𝑙 ∙
64 𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 6 𝑔. 

Prin urmare, 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎𝑗 = 𝑚(𝐶𝑢) + 𝑚(𝑍𝑛) = 4 𝑔 + 6 𝑔 = 10 𝑔. 

Calculăm partea de masă a Cu şi Zn din aliaj. 

𝜔(𝑍𝑛) =
𝑚(𝑍𝑛)

𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎𝑗
∙ 100% =

4 𝑔∙100%

10 𝑔
= 40%;  

𝜔(𝐶𝑢) =
𝑚(𝐶𝑢)

𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎𝑗
∙ 100% =

6 𝑔∙100%

10 𝑔
= 60%. 

Răspuns: 𝜔(𝑍𝑛) = 40%, 𝜔(𝐶𝑢) = 60% 

Problema 2: La hidrogenarea catalitică a 17,8 g amestec de metanal şi etanal până la 

alcoolii respectivi s-au consumat 11,2 l hidrogen (c.n.). Calculaţi partea de masă a 

aldehidelor din amestecul iniţial. 

Rezolvare: 

Această problemă se poate de rezolvat prin două metode: prin sistemul de  ecuaţii şi 

prin metoda grafică. 

Rezolvarea problemei prin sistemul de ecuaţii. 

 Scriem ecuaţiile reacţiilor: 

 y, g            x, l                                                17,8-y g      11,2-x l 

CH2O  +     H2 →  H-CH2-OH   (1)                   C2H4O   +    H2  →   H-CH2-CH2-OH  

(2) 

30 g/mol   22,4 l/mol                              44 g/mol      22,4 l/mol 

Notăm: prin x = V(H2)  din (1); V (H2) = 11,2 – x (l), volumul hidrogenului din ecuaţia 

(2). 

y = m(CH2O)– din ecuaţia (1); 17,8- y =  m(C2H4O)  – din ecuaţia (2) 

Alcătuim proporţiile: 
𝑦

30 𝑔/𝑚𝑜𝑙
=

𝑥

22,4 𝑙/𝑚𝑜𝑙
 ⇒  22,4𝑦 = 30𝑥; 

   
17,8−𝑦

44 𝑔/𝑚𝑜𝑙
=

11,2−𝑥

22,4 𝑙/𝑚𝑜𝑙
 ⇒  22,4(17,8 − 𝑦) = 44(11,2 − 𝑥)  

Alcătuim sistemul de ecuaţii: 
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{
22,4𝑦 = 30𝑥

22,4(17,8 − 𝑦) = 44(11,2 − 𝑥)
⇔ {

22,4𝑦 = 30𝑥
398,72 − 22,4𝑦 = 492,8 − 44𝑥

 

⇔  {
22,4𝑦 = 30𝑥

44𝑥 − 30𝑥 = 492,8 − 398,72 
⇔ {

22,4𝑦 = 30𝑥
14𝑥 = 94,08

⇔ {

𝑥 = 6,72

𝑦 =
6,72 ∙ 30

22,4

 

⇔ {
𝑥 = 6,72

𝑦 = 9
 

Deci, m(CH2O)  = 9 g şi m(C2H4O) = 17,8 – 9 = 8,8 g 

Determinăm partea de masă a aldehidelor din amestecul iniţial: 

𝜔(𝐶𝐻2𝑂) =
𝑚(𝐶𝐻2𝑂)

𝑚𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐
∙ 100% =

9 𝑔∙100%

17,8 𝑔
= 50,6%. 

𝜔(𝐶2𝐻4𝑂) =
𝑚(𝐶2𝐻4𝑂)

𝑚𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐
∙ 100% =

8,8 𝑔∙100%

17,8 𝑔
= 49,4%. 

Metoda utilizării cantităţii de substanţe. 

Notăm prin 𝑥 = 𝜈(𝐶𝐻2𝑂) şi prin 𝑦 = 𝜈(𝐶2𝐻4𝑂). Din ecuaţiile reacţiilor avem: 

şi  𝜈(𝐻2) = 𝜈(𝐶2𝐻4𝑂)= 𝑦. 

Din ecuaţia reacţiei (1) rezultă că 𝜈(𝐻2) = 𝜈(𝐶𝐻2𝑂) = 𝑥, iar din ecuaţia reacţiei (2) 

rezultă că  𝜈(𝐻2) = 𝜈(𝐶2𝐻4𝑂)= 𝑦. 

Calculăm cantitatea de hidrogen conform enunţului problemei: 𝜈(𝐻2) =
11,2 𝑙

22,4 𝑙/𝑚𝑜𝑙
=

0,5𝑚𝑜𝑙. Alcătuim un sistem de două ecuaţii 

{
𝑥 + 𝑦 = 0,5

30𝑥 + 44𝑦 = 17,8
⟺ {

𝑥 = 0,3
𝑦 = 0,2

 

Prin urmare, 𝜈(𝐶𝐻2𝑂) = 0,3 𝑚𝑜𝑙 ⟹ 𝑚(𝐶𝐻2𝑂) = 9 𝑔; 𝜈(𝐶2𝐻4𝑂) = 0,2 𝑚𝑜𝑙 ⟹
𝑚(𝐶2𝐻4𝑂) = 8 𝑔. 

 Metoda grafică: determinarea maselor substanţelor din amestec 

Fiecare aldehidă din amestec interacţionează cu  un anumit volum de hidrogen 

conform ecuaţiilor reacţiilor: 

CH2O  + H2 →  CH3-OH   (1) ;                    C2H4O  + H2  →   C2H5-OH  (2) 

Volumul de hidrogen care a interacţionat este în funcţie de compoziţia 

amestecului. Construim graficul:  relaţiile dintre volumul de hidrogen şi compoziţia 

amestecului, procedând astfel. 

Admitem că amestecul cu masa de 17,8 g constituie doar metanalul. Calculăm 

volumul de hidrogen după ecuaţia (1).  

Admitem că amestecul cu masa de 17,8 g constituie numai etanalul. Calculăm 

volumul de hidrogen după ecuaţia (2) .  

Conform ecuaţiei (1) şi (2) volumul hidrogenului este egal: 

𝑉(𝐻2)1 =
17,8 𝑔∙22,4  𝑙/𝑚𝑜𝑙

30 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 13,3 𝑙;   𝑉(𝐻2)2 =

17,8 𝑔∙22,4 𝑙/𝑚𝑜𝑙

44 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 6,01 𝑙 

Construim două grafice: în primul grafic pe axa absciselor Ox se notează masa 

metanalului şi în al doilea grafic pe axa absciselor Ox se notează masa etanalului în 

intervalul 0 – 17,8 g. Pe axa ordonatelor Oy se notează volumul hidrogenului care a 

interacţionat cu fiecare aldehidă din amestec cu masa de 17,8 g.  

Pe primul grafic depunem punctele (0; 13,3) şi (17,8; 6,01). Unind aceste două 

puncte obţinem linia sau segmentul de proporţionalitate.   
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𝑉(𝐻2)1  l                                                            

(0;13,3)                                                                           13,3                                                                                           

 

 

 

11,2                                                                   

 

 

 

   6.01                                                                              (17,8; 6,01) 

 

 

 

 

      0                                        9                                 17,8 g  masa formaldehidei 

 

În al doilea grafic depunem punctele având coordonatele (0; 6,1) şi (17,8; 13,3) şi le 

unim. 

𝑉(𝐻2)2  l                                                            

(0;13,3) 

 

 

 

11,2 

                                                                   

 

 

 

6,01                                                                        (17,8;6,01)                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

     0                                   8,8                                17,8 g  masa formaldehidei 

 

Din graficele rezultă m(CH2O)  = 9 g şi m(C2H4O) = 8,8 g 

Răspuns: 𝜔(𝐶𝐻2𝑂) = 50,6%.  𝜔(𝐶2𝐻4𝑂) = 49,4%. 

Problema  3:  La trecerea pe catalizator a amestecului de volume egale de hidrogen şi 

azot a reacţionat 50% de hidrogen. Să se calculeze partea de volum (𝜑) a fiecărui gaz 

din sistemul final. 
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Rezolvare: 

La rezolvarea acestei  probleme aplicăm metoda – utilizarea tabelului 

Parametrii Substanţele reactante Produsul de reacţie 

H2 N2 NH3 

Volumul iniţial A A - 

Volumul de 

hidrogen care a 

reacţionat  

𝐴

2
 

- - 

Volumul de 

hidrogen care a 

rămas 

𝐴 −
𝐴

2
=

𝐴

2
 

- - 

Volumul de azot 

care a interacţionat 

conform ecuaţiei 

reacţiei. 

3H2                    +                  N2                   =              2NH3 

3V 1V - 
𝐴

2
 

𝐴

6
 

- 

Volumul de azot 

rămas 

- 
𝐴 −

𝐴

6
=

5𝐴

6
 

- 

Volumul de 

amonia format 

3H2                    +                  N2                   =            2NH3 

3V - 2V 
𝐴

2
 

 𝐴

3
 

Volumul tuturor 

gazelor 

𝐴

2
        +                  

5𝐴

6
                    +              

𝐴

3
     =   

5𝐴

3
 

Partea de volum a 

fiecărui gaz 

5𝐴

3
    ...  100% 

𝐴

2
      ...  𝜑(𝐻2) 

𝜑(𝐻2)

=

𝐴
2

 ∙ 100%

5𝐴
3

 

𝜑(𝐻2)

=
3𝐴 ∙ 100%

2 ∙ 5𝐴
 

𝜑(𝐻2) = 30% 

 

5𝐴

3
    ...  100% 

5𝐴

6
      ...  𝜑(𝑁2) 

𝜑(𝑁2)

=

5𝐴
6

 ∙ 100%

5𝐴
3

 

𝜑(𝑁2) =

=
3 ∙ 5𝐴 ∙ 100%

6 ∙ 5𝐴
 

𝜑(𝑁2) = 50% 

5𝐴

3
    ...  100% 

𝐴

3
      ...  𝜑(𝑁𝐻3) 

𝜑(𝑁𝐻3)

=

𝐴
3

 ∙ 100%

5𝐴
3

 

𝜑(𝑁𝐻3) =

=
3𝐴 ∙ 100%

3 ∙ 5𝐴
 

𝜑(𝑁𝐻3) = 20% 

 

Răspuns: 𝜑(𝐻2) = 30%;  𝜑(𝑁2) = 50%;  𝜑(𝑁𝐻3) = 20%. 

Problema 4: La soluţia de  Na2SO4 cu masa de 200 g cu partea de masa de 30% s-a 

adăugat 40 g de apă. Calculaţi partea de masă a sulfatului de sodiu în soluţia obţinută. 

Rezolvare:  

Metoda – aplicarea formulei de calcul a părţii de masă dintr-o soluţie. 

𝜔 =
𝑚𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡

𝑚𝑠𝑜𝑙
∙ 100%; 𝑚1(𝑠𝑎𝑟𝑒) =

𝜔1(𝑠𝑎𝑟𝑒)∙𝑚1 𝑠𝑜𝑙

100%
=

30%∙200 𝑔

100%
= 60 𝑔; m2(sol) = 200 + 

40 = 240 g;   𝜔2 (𝑠𝑎𝑟𝑒) =
𝑚1(𝑠𝑎𝑟𝑒)

𝑚2(𝑠𝑜𝑙)
∙ 100% =

60 𝑔∙100%

240 𝑔
= 25%; 
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Metoda – grafică  

Construim sistemul de coordonate: axa Oy – partea de masă, iar pe axa Ox -  masa 

soluţiei.     

100% 

                                                                   

 

 

 

 

 

30 

25 

 

 

 

0                            60                                    200            240             m(sol)  

Răspuns:  𝜔 =25% 

 

Concluzii 

La rezolvarea problemelor calcul la chimie e bine să folosim mai multe metode de 

calcul matematic; din multitudinea de metode folosim pe cea mai raţională şi mai 

eficientă.  

De menţionat faptul că metoda grafică este mai simplă în aplicare, însă cere mai multă 

precizie pentru a avea un răspuns corect. 

Aplicarea mai multor metode de calcul matematic implică dezvoltarea  creativităţii, 

gândirii logice la elev. Toate acestea elevul le poate realiza numai printr-o muncă 

susţinută, planificată, organizată de către profesor, astfel încât  ei să aibă şansa de a 

asimila şi de a înţelege informaţiile într-un ritm mai rapid, să fie originali în rezolvarea 

de probleme şi capabili să genereze posibilităţi înrudite cu alte discipline.  

 

Bibliografie 

1. Майзель В.В., Лавникова И.В. Наш подход к решению задач по расчету 

состава растворов.  Химия в школе. 2012. № 10. C. 34. 

2. Сидоренко С.В. Из опыта обучения решению химических задач по вышему 

повышенного уровня сложности. Химия в школе. 2012. №10. C. 38. 

3. Асанова Л.И. Сколько математики нужно в курсе химии. Химия в школе. 

2020. №1. C. 5. 

4. Melentiev E., Patraş T. Chimie: probleme şi exerciţii pentru evaluări şi 

performanţe. Chişinău. 2018. 

5. Patraş T., Melentiev E, Chimia în exerciţii şi probleme pentru clasele a 10-12. 

Chişinău. 2017. 

  



50 

CZU: 37.014.24 
 

PROMOVAREA  VALORILOR EUROPENE 

PRIN PARTENERIATE ŞCOLARE EFICIENTE 
 

LUPULEAC Dinu 

Directorul gimnaziului Tîrnova, coordonatorul proiectelor realizate,  

masterand, UST Catedra Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol 
 

    "Fericirea nu provine dintr-o muncă uşoară,  

ci din lumina satisfacţiei izvorâte după îndeplinirea 

 unor sarcini dificile care ne cer ce este mai bun în noi." 

Theodore Isaac Rubin 

 

Rezumat. Termenul de parteneriat este definit ca asociere a doi sau mai mulţi parteneri, iar în 

literatura de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două 

sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun. Parteneriatele 

şcolare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să îşi perfecţioneze şi să 

pună în practică cunoştinţele, să participe la competiţii, excursii, schimburi de experienţe, socializând 

şi perfecţionându-şi  competenţele de comunicare. 

 

Abstract. The term partnership is defined as "the association of two or more partners, and in the 

specialty literature, the partnership represents the form, formal or informal, by which two or more 

parties decide to act together to achieve a common goal. School partnerships facilitate the realization 

of projects through which students have the opportunity to perfect and put their knowledge into 

practice, to participate in competitions, trips, exchanges of experiences, socializing and improving 

their communication skills. 
 

Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: 

şcolile rezistente la noutate şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care 

învaţă sunt flexibile, adaptabile, inovatoare şi responsabile. O şcoală responsabilă 

trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, ea e răspunzătoare educaţional şi civic 

pentru ceea ce produce în/şi pentru societate. O astfel de şcoală, argumentează 

rezultatele produse şi este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi să-şi evalueze 

resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să 

respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi 

evalueze periodic rezultatele. 

Şcoala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate 

pe expunere, memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează 

pe participare interactivă, socială, pe experimentare de situaţii de observare a 

realităţii, dar şi pe posibilitatea de a valorifica cele învăţate şi în viaţa de zi cu zi. De 

multe ori se pune problema cum pot fi motivaţi elevii, cum să fie puşi în situaţii în care 

să-şi testeze cunoştinţele într-un mod cât mai eficient şi nu în ultimul rând, cât mai 

atractiv. Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în 

şcoală şi în comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi 

membri ai comunităţii locale este o necesitate a activităţii didactice. 

Când se vorbeşte despre Gimnaziul Tîrnova, se vorbeşte despre un colectiv 

profesoral de calitate. Fără îndoială că statutul unei şcoli este dat de elevii şi dascălii 

săi. Сalitatea, performanţa înseamnă succesul tradus prin progres personal, prin dorinţa 

ca mâine să fii mai bun decât ai fost ieri. Ca şcoală să devină competitivă  şi să ofere 
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servicii educaţionale de calitate, ea trebuie să se implice în proiectele de parteneriate 

strategice în domeniul şcolar, să sprijine dezvoltarea, transferul şi  implementarea de 

practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul 

promovării, cooperării, învăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă 

la nivel european. 

În cadrul proiectelor educaţionale pe care le iniţiem cu partenerii din ţară şi din 

străinătate, urmărim promovarea valorilor naţionale şi europene, educaţia pentru 

cetăţenie democratică, dimensiunea europeană în educaţie, managementul calităţii în 

educaţie . Activităţile realizate în cadrul proiectelor au inclus organizarea şi 

participarea la întâlniri cu partenerii, elaborarea de produse specifice, transferul de 

bune practici în managementul educaţional, precum şi activităţi specifice de evaluare, 

raportare şi diseminare.  

 

Scopul general a implementării proiectelor: Creşterea nivelului de cultură, 

instruire şi educaţie de calitate, precum şi promovarea relaţiilor tradiţionale de 

prietenie interetnică, propagarea culturii prin cunoaşterea limbii, literaturii, istoriei, 

tradiţiilor, capacitătii de comunicare şi exprimare  literară şi artistică a organizaţiilor 

participante în proiect. 

 

Obiective generale urmărite 

- Oferirea posibilităţii de a cunoaşte diferite aspecte ale vieţii în Statele partenere de 

către copiii şi dezvoltarea legăturilor multiple între şcolile implicate în proiect. 

- Promovarea intereselor membrilor  implicaţi în proiect prin stabilirea de legături 

între copii Republicii Moldova cu copii din România şi Polonia şi stimularea 

interesului şi a dorinţei de a se cunoaşte şi de a forma noi cercuri de prieteni; 

- Dezvoltarea spiritului de colaborare între copii, în vederea realizării sarcinilor date; 

- Propagarea culturii noastre prin cunoaşterea limbii, literaturii, istoriei, tradiţiilor şi 

culturii şi iniţierea acţiunilor care pot contribui la o mai bună cunoaştere a poporului 

nostru; 

- Ocrotirea monumentelor istorice, culturale, naturale; 

 

Tabelul 1. Proiecte europene cu implcarea elevilor şi profesorilor din Gimnaziul 

Tîtnova, raionul Edineţ.  

Perioada Denumirea proiectului Ţările partenere 

2016 Proiectul internaţional de 

cultură generală „Câmpuri de 

referinţă pentru un cititor avizat“ 

Gimnaziul Tîrnova, DGETS, 

Chişinău, Republica Moldova  

Colegiul Naţional „Ioan Meşotă“, 

Braşov, România. 

2016 Proiectul internaţional  

„Cunoaşte-ţi tara!.” 

Gimnaziul Tîrnova, raionul Edineţ 

Republica Moldova  

Cluj-Napoca, România 

2017 Proiect de parteneriat 

educaţional internaţional cu  cu 

genericul; 

 „Pro educaţie, cultură şi 

Gimnaziul Tîrnova, Şcoala 

gimnazială Chinteni, judeţul 

Cluj-Napoca, România 
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civilizaţie românească – 

Împreună spre succes!”. 

 

2018 Acord de parteneriat educaţional; 

„Razem dla Edukacji” 

 

Gimnaziul Tîrnova raionul Edineţ 

Republica Moldova  

Şcoala Gimnazială Serock, 

Polonia 

2019 Proiect de parteneriat educaţional 

cu genericul „Istorie, Cultură, 

Educaţie – Trecut, Prezent, 

Viitor Românesc”.    

Gimnaziul Tîrnova, satul 

Tîrnova     Gimanziul „Vasile 

Stroescu”,  Satul Brînzeni, 

Gimnaziul Hancauţi, satul 

Hancauţi, Liceul Teoretic Feteşti, 

Satul Feteşti, Municipiul Edineţ 

R. Moldova; Şcoala Gimnazială 

Chinteni, Comuna Chinteni, 

Şcoala Gimnazială Borşa, 

Comuna Borşa, Şcoala 

Gimnazială „Ştefan Pascu”, 

Comuna Apahida, Liceul  

Tehnologic UCECOM „Spiru 

Haret”, Judeţul Cluj, România; 

  

Activităţile realizate în cadrul proiectelor au fost diverse: 

Ateliere; 

• Atelierul pentru seniori în baza romanului „ Ora 25 “ de C. Virgil Gheorghiu; 

• Atelierul pentru juniori în baza lucrării lui Ionel Teodoreanu „ În casa bunicilor 

“ 

Activităţi extracurriculare; 

• Activitate extracurriculară „Ţineţi sus steagul limbii române literare!”. 

Seminare; 

• Seminar instructiv – metodic; „Mitologia-un sistem, un limbaj, un model de 

acţiuni ritualice şi norme sociale” 

Concursuri;  

• Concursul internaţional „Basarabia pentru noi, noi pentru Basarabia”  

Vizite;  

• Vizita oraşelor; Iaşi, Vatra Dornei, Cluj, Cheile Bicazului, Piatra Neamţ. 

• Vizita oraşului Braşov; Castelul Bran, Biserica Neagră, Casa Sfatului, Poiana 

Braşovului. 

• Lansarea primului număr a Revistei internaţionale „Studium et Unitas”. 

În urma implementării acestor proiecte, elevii şi-au dezvoltat capacităţile de 

receptare a mesajului scris (citire/lectură), precum şi capacităţile de exprimare orală, 

de interpretare hermeneutică a textelor literare, de argumentare şi gîndire critică. 

Semnarea acordurilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţământ  sus 

menţionate, a presupus schimburi de experienţă între cadrele didactice şi între elevi, 
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organizarea şi realizarea orelor publice, mese rotunde, cursuri de formare continuă, 

activităţi extraşcolare şi culturale, expoziţii, tabere de vară comune, excursii comune.  

Elevii gimnaziului studiază ca disciplină opţională Limba Poloneză. În lunile 

iulie - august a fiecărui an, începând cu 2017, grupe de 30 - 40 elevi ai gimnaziului 

Tîrnova se odihnesc în taberele pentru copii din Polonia, în oraşele Pułtusk, Krakow, 

Zakopane. La fel, prin intermediul „Asociaţiei Polonezilor” şi cu suportul APL, am 

reuşit amenajarea grupurilor sanitare în incinta gimnaziului, în valoare de 10.000 euro, 

finanţat de Ambasada Poloniei în R. Moldova. Tot Ambasada Poloniei în R. Moldova 

a finanţat dotarea cabinetului de Limba Poloneză cu tehnică de calcul, care include; o 

tablă interactivă, copiator, proiector, laptop, 6 calculatoare, în sumă de 5.000 euro.  

Anual echipa de sportivi ai gimnaziului participă la competiţiile sportive 

desfăşurate la Comrat, organizate de Ambasada Poloniei unde au ocupat locul I, II şi 

III. La fel, elevii gimnaziului al treilea an consecutiv ocupă locuri premiante la 

festivalul internaţional „Polska Wiosna w Mołdawii”, organizat de Ambasada 

Poloniei. 

 

Concluzii 

Realizarea parteneriatelor în Gimnaziul Tîrnova au jucat un rol esenţial în 

promovarea imaginii gimnaziului atât la nivel naţional cât şi internaţional, şansa de a 

folosi eficient oportunităţile de învăţare, schimbarea viziunii tradiţionale a elevilor şi 

profesorilor, cu cele moderne, multilaterale. Prin intermediul parteneriatelor am reuşit 

sa creăm noi cunoştinţe, noi capacităţi, schimb de idei, transfer de practici creative, 

acces la noi materiale didactice. De asemenea în cadrul proiectelor educaţionale pe care 

le - am  iniţiat cu partenerii din ţară şi din străinătate, am urmărim promovarea valorilor 

naţionale şi europene, educaţia pentru cetăţenie democratică, dimensiunea europeană 

în educaţie, managementul calităţii în educaţie. Activităţile realizate în cadrul 

proiectelor au inclus organizarea şi participarea la întâlniri cu partenerii, elaborarea de 

produse specifice, transferul de bune practici în managementul educaţional, precum şi 

activităţi specifice de evaluare, raportare şi diseminare.  

Ne place să credem că suntem o instituţie de cultură deschisă, cu numeroase 

proiecte educaţionale, cu parteneriate prolifice, de natură să completeze personalitatea 

elevilor ce ne trec pragul. Am avut şi avem în continuare parteneriate la nivel local, 

regional, naţional, european, în cadrul cărora urmărim să dezvoltăm cele opt 

competenţe-cheie ale elevilor noştri, astfel încât ei să se poată integra cu succes în 

următoarele trepte ale şcolarităţii şi să devină cetăţeni activi ai Europei şi ai lumii.   

 

Bibliografie: 

1. Cucoş C. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. 

Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom, 2009.      

2. Băran-Pescaru A. Parteneriat în educaţie Familie – şcoală – comunitate. Bucureşti: 

Editura Aramis Print. 2004. 

3. Cara A. Asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi copiii. Chişinău. 2017. 
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Acordul de parteneriat semnat între; Gimnaziul Tîrnova şi Şcoala Gimnazială 

Chinteni. 

            
 

Acordul de parteneriat semnat între cele 4 şcoli din R. Moldova şi 4 şcoli din 

România 

 

            
Acordul de parteneriat semnat între; Gimnaziul Tîrnova şi Şcoala Gimnazială 

Serock  
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CZU: 37.01 
 

INTELIGENŢELE MULTIPLE ŞI INDIVIDUALIZAREA  

PROCESULUI EDUCAŢIONAL 
 

ROTARI Nadejda 

IPLT “Ştefan cel Mare”, or. Şoldăneşti 
 

Motto: “Nu e nevoie să ştim cât de inteligentă este o persoană ci mai degrabă este util să ştim ce 

tipuri de inteligenţă posedă persoana respectivă.”        

Rezumat. Teoria inteligenţelor multiple constituie o altenativă a muncii diferenţiate, o strategie 

modernă de instruire interactivă care poate contribui la îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

“Individualizarea” defineşte acţiunea de adaptare a procesului didactic la particularităţile individuale 

ale elevilor. 

Învăţământul modern are în vedere faptul că: 

- fiecare elev este unic şi are o individualitate proprie; 

- fiecare elev doreşte să se simtă respectat; 

- nu pretinde atitudini şi comportamente similare din partea tuturor elevilor; 

- respectă diferenţele individuale. 

Abstract. The theory of multiple intelligences is an alternative of differentiated work, a modern 

interactive training strategy that can contribute to the improvement of school performance. 

"Individualization" defines the action of adapting the didactic process to the individual particularities 

of the students. 

Modern education takes into account the fact that: 

- each student is unique and has its own individuality; 

- every student wants to feel respected; 

-  does not claim similar attitudes and behaviors from all students; 

-  respect the individual differences. 

 

Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat „decât cu sine însuşi”. Şi totuşi, 

câteva lucruri esenţiale îi fac să fie asemenea: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, 

de îngrijire şi de exerciţiu. Toţi simt nevoia de recunoaştere şi acceptare. Toţi caută un 

sprijin în adult şi chiar au nevoie de un anumit control din partea acestuia pe măsură 

ce îşi dezvoltă încrederea în sine şi dobândesc propria experienţă. Copiii îşi dezvoltă 

treptat „capacităţile de informare-procesare-numite inteligenţe” – care să le permită să 

soluţioneze sau să creeze produse. 

 Dacă ne raportăm la Teoria Inteligenţelor Multiple (TIM), putem spune că omul 

se naşte cu un anumit „profil” de „start” al inteligenţelor multiple care îl defineşte – cu 

alte cuvinte, se naşte cu un anumit nivel de dezvoltare a acestor inteligenţe, iar 

experienţele diverse de-a lungul vieţii, pot determina care dintre aceste inteligenţe se 
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dezvoltă şi în ce măsură. Cadrele didactice, profesorii, educatorii pot juca, deci, un rol 

semnificativ în identificarea, dezvoltarea şi exploatarea acestor inteligenţe în contexte 

educaţionale formale, nonformale sau informale cu scopul de a eficientiza procesul de 

predare-învăţare-evaluare. Teoria inteligenţelor multiple constituie o alterativă a 

muncii diferenţiate, o strategie modernă de instruire interactivă care poate contribui la 

îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

„Individualizarea” defineşte acţiunea de adaptare a procesului didactic la 

particularităţile individuale ale elevilor. Învăţământul modern are în vedere faptul că: 

fiecare elev este unic şi are o individualitate proprie; fiecare elev doreşte să se simtă 

respectat; nu pretinde atitudini şi comportamente similare din partea tuturor elevilor; 

respectă diferenţele individuale; 

INDIVIDUALIZAREA ÎNVĂŢĂRII  

- încurajează diversitatea;  

- exprimă deschis încrederea în capacitatea de schimbare pozitivă;  

- nu face economie în aprecieri pozitive la comportamentelor elevilor;  

- subliniază rolul stimei de sine ca premisă în dezvoltarea personală; 

În accepţiunea lui H. Gardner, inteligenţele reprezintă capacitatea cognitivă a 

individului, descrisă printr-un set de abilităţi, talente, deprinderi mentale pe care le 

deţine orice persoană dezvoltată normal, ele fiind grupate în opt categorii: 

• Inteligenţa lingvistică – capacitatea de a rezolva şi dezvolta probleme cu 

ajutorul codului lingvistic, sensibilitate la sensul şi ordinea cuvintelor. 

• Inteligenţa logico-matematică – capacitatea de a opera cu modele, categorii şi 

relaţii, de a grupa, ordona şi a interpreta date, capacitatea de a problematiza. 

• Inteligenţa spaţial-vizuală - capacitatea de a forma un model mental spaţial, de 

a rezolva probleme prin intermediul reprezentărilor spaţiale şi ale imaginii, 

simţul orientării în spaţiu, capacitatea de a citi hărţi, diagrame, grafice  

• Inteligenţa muzicală – capacitatea de a rezolva probleme şi de a genera produse 

prin ritm şi melodie, sensibilitate la ritm, capacitatea de a recunoaşte diverse 

forme de expresie muzicală; 

• Inteligenţa corporal-kinestezică – capacitatea de a rezolva probleme şi de a 

genera produse cu ajutorul mişcării corpului, îndemânarea în manipularea 

obiectelor;  

• Inteligenţa interpersonală – capacitatea de a rezolva probleme prin 

interacţiunea cu ceilalţi, abilitatea de a discrimina şi răspunde adecvat la 

manifestările şi dorinţele celorlalţi; 
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• Inteligenţa intrapersonală - capacitatea de a rezolva probleme şi de a genera 

produse prin cunoaşterea de sine, capacitatea de acces la propriile trăiri şi 

abilitatea de a le discrimina şi exprima, conştientizarea propriilor cunoştinţe, 

abilităţi, dorinţe. 

• Inteligenţa naturalistă – capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta 

produse cu ajutorul taxonomiilor şi a reprezentărilor mediului înconjurător. 

• Inteligenţa existenţială – este identificată de H. Gardner ca fiind responsabilă 

de cunoaşterea lumii, (specifică filozofilor), însă nu s-a reuşit localizarea zonei 

cerebrale care o activează. 

Noi profesorii suntem cei care participăm la pregătirea elevilor, pentru ca mai 

apoi aceştia să se poată integra în societate. Societatea contemporană solicită şcolii să 

pregătească o personalitate cu viziunile sale, o personalitate creativă, practică. De aceea 

la lecţii se pune accent mai mult pe lucrul elevului. El este acel care trebuie să găsească, 

să descopere, să concluzioneze. Profesorul doar îl ghidează. Pentru o eficientizare a 

lecţiei, este necesar să practicăm cele mai optimale tehnologii, ţinând cont de 

particularităţile de vârstă ale elevilor. 

Copiii învaţă mai bine atunci când privesc lucrurile din propria perspectivă. Deşi 

suntem capabili să învăţăm în foarte multe stiluri, unele ni se potrivesc mai bine decât 

altele. Aplicarea teoriei inteligenţelor multiple presupune următoarele principii 

educaţionale:  Subiecţii care învaţă trebuie încurajaţi să îşi cunoască şi să utilizeze în 

învăţare inteligenţele cele mai potrivite structurii lor.  Activităţile de învăţare să fie 

proiectate în aşa fel încât să implice diferite tipuri de inteligenţă.  Evaluarea învăţării 

trebuie să măsoare multiple forme ale inteligenţei. 

În continuare voi enumere cele mai frecvente sarcini de învăţare folosite în cadrul 

orelor de chimie în dependenţă de inteligenţa copilului. 

Inteligenţa  verbal-lingvistică 

- Documentaţi-vă din manual şi din bibliografia recomandată despre istoricul 

descoperirii sodiului, clorului şi a clorurii de sodiu. Întocmiţi un referat pe 

această temă. 

- Citiţi şi povestiţi celorlalţi colegi bucăţi literare în care clorura de sodiu este un 

,,personaj principal“ (,,Sarea în bucate“; ,,Drobul de sare“). 

Inteligenţa  logico-matematică 

- Stabiliţi compoziţia procentuală a clorurii de sodiu. 

- Să se calculeze câţi moli de sodiu şi clor sunt necesari pentru a obţine 1 litru de 

soluţie de ser fiziologic (NaCl), ştiind că acesta are concentraţia 0,9%, iar 

densitatea soluţiei este de 1g/cm3. 
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- Realizaţi textul a patru probleme, în care apare clorura de sodiu (NaCl) fie ca 

reactant, fie ca produs de reacţie. 

Inteligenţă muzicală 

- Scrieţi o compunere, un eseu în care să prezentaţi sentimentele încercate în 

momentul ascultării muzicii inconfundabile ascultată în salină. 

- Descoperiţi relaţia indestructibilă între emoţia simţită în momentul audierii 

muzicii clasice în salină şi frumuseţea de nedescris a figurinelor sculptate în sare. 

Inteligenţă spaţială 

- Modelaţi cu ajutorul modelelor obiectuale cristalul de NaCl ştiind că raportul de 

combinare Na:Cl este 1:1. 

- Reprezentaţi pe tablă şi în caiet, cristalul de NaCl, ştiind că acesta cristalizează 

în sistemul cubic. 

Inteligenţă corporal-chinestezică 

Jocul didactic ,,Mâinile în sus,, 

Dacă enunţul citit de profesor este corect elevii ridică mâinile în sus şi invers 

dacă e incorect stau cu mâinile în jos. 

1. Şirul orizontal de elemente din SP se numeşte grupă. 

2. Şirul vertical din SP se numeşte grupă. 

3. Fondatorul SP este considerat Mendeleev. 

4. Subgrupa principală cuprinde elemente doar din perioadele mari. 

5. Subgrupa secundară cuprinde elemente doar din perioadele mari. 

6. SP este o mare realizare în chimie. 

Inteligenţă  intrapersonală 

- Alcătuiţi un plan zilnic pentru o alimentaţie sănătoasă. 

- Reflectaţi, exprimând printr-o schiţă sau desen viitorul NaCl ca aliment şi 

principală materie primă în industria chimică. 

Inteligenţa  interpersonală 

- Argumentaţi, printr-un eseu că clorura de sodiu este indispensabilă vieţii. 

- Extrageţi cel puţin două argumente pro clorură de sodiu şi două argumente 

contra folosirii excesive a clorurii de sodiu. 

- Concepeţi un plan de salvare a mediului înconjurător de consecinţele nefaste ale 

dizolvării clorurii de sodiu atunci când au loc inundaţii în zonele din apropierea 

salinelor. 

Inteligenţa naturalistă 

- Scrieţi un eseu poetic sau descriptiv bazat pe experienţele trăite în momentul 

vizitării salinei. 
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- Dezbateţi influenţele climei şi ale mediului înconjurător asupra depozitelor 

naturale de sare gemă şi consecinţele asupra omenirii. 

 

Concluzii 

Cadrele didactice/părinţii pot juca, deci, un rol semnificativ în identificarea, 

dezvoltarea şi exploatarea acestor inteligenţe în context educaţionale formale, 

nonformale sau informale cu scopul de a eficientiza procesul de predare-învăţare-

evaluare.  

Teoria inteligenţelor multiple constituie o alternativă a muncii diferenţiate, 

individualizate o strategie modernă de instruire interactivă care poate contribui la  

îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

Educaţia de calitate presupune organizarea procesului educaţional care să 

răspundă necesităţilor educaţionale individuale ale tuturor elevilor astfel, încât 

fiecare dintre aceştia să-şi găsească locul în acest proces de construire a propriilor 

cunoştinţe, semnificaţii şi deprinderi care mai apoi, îl vor ajuta să devină membru  

responsabil şi activ al societăţii. 
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CZU: 37.02:372.854 
 

PROIECT DIDACTIC LA DISCIPLINA 

SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ 

 

ŞVEŢ Aurelia 

Profesor de geografie şi biologie, grad didactic superior  

LT „Ştefan cel Mare”, Şoldăneşti 

 

Subiectul: Clima începe în casa mea 

Forma de desfăşurare a activităţii: conferinţă ştiinţifică  

Competenţe: 

1. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi. 

2. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat. 

3. Competenţe acţional-strategice.  

4. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale. 

5. Competenţe interpersonale, civice, morale.  

6. Competenţe antreprenoriale.  

Strategii didactice: 

a) activităţi de învăţare:  Problematizarea, deducţia, explicaţia, jocul de rol, 

modelarea, demonstraţia, studiul de caz, discuţia în grup, elaborare de programe. 

b) mijloace de învăţare : Suportul de curs „Surse de energie regenerabile”, 

Ghidul profesorului „Surse de energie regenerabile”, laptop, proiector, instalaţia pentru 

experimentul „Efectul de seră”, ppt; 

c) forme de instruire : Frontal, în grup, individual, perechi. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii: 

Etapa de pregătire: Vizionarea colectivă a filmului „6 grade, care pot schimba 

lumea”. Elevii sunt împărţiţi în 4 grupuri. Fiecare grup  a primit  câte o  fişă de lucru 

pentru un studiu de caz. Timp de o săptămână,   grupurile de elevi au studiat diferite 

surse, au soluţionat studiul de caz şi au   elaborat prezentări la subiectele respective. 

Fişe-sarcini pentru grupuri: 

Grupul nr. 1.  Metode  de economisire la încălzirea casei. 

- Descrieţi  cum se încălzeşte şi cum se menţine căldura în casă. 

- Identificaţi care sunt sursele de pierdere a căldurii. 

- Enumeraţi căi de menţinere a temperaturii. 

- Elaboraţi un sistem de măsuri  pentru a obţine o eficienţă mai mare la încălzirea 

casei. 

(Pentru realizarea sarcinii puteţi utiliza date statistice, măsurări, experimente, etc.)  

Grupul nr. 2.  Metode de economisire a energiei  electrice. 

- Descrieţi iluminarea casei şi electrocasnicelor utilizate în gospodărie. 

- Duceţi o evidenţă a consumului de energie pe o anumită perioadă. 

- Identificaţi căi de economisire a energiei electrice.  

(Pentru realizarea sarcinii puteţi utiliza date statistice, măsurări, experimente, etc.)  

Grupul nr. 3.  Metode de economisire la bucătărie. 

- Descrieţi sursa de energie, utilizată pentru prepararea bucatelor. 
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- Deduceţi cum s-ar putea economisi energie la prepararea bucatelor. 

- Elaboraţi un sistem de reguli pentru economisirea energiei la bucătărie. 

(Pentru realizarea sarcinii puteţi utiliza date statistice, măsurări, experimente, etc.) 

Grupul nr. 4. Metode de economisire a apei/ apei calde  

- Identificaţi care sunt exemplele de utilizare ineficientă a apei. 

- Elaboraţi un sistem de reguli de economisire a apei şi a apei calde în gospodărie. 

(Pentru realizarea sarcinii puteţi utiliza date statistice, măsurări, experimente, etc.)  

         Evocarea: Profesorul prezintă elevilor o imagine.          

Sarcină:  Ce reprezintă imaginea? 

          Elevii deduc că imaginea reprezintă mecanismul 

formării efectului  de seră şi  explică fenomenul, 

evidenţiind cauzele. Un grup de elevi  înscenează rolul 

gazelor de sera în atmosferă.     
Elevii enumeră  Consecinţele efectului de seră: 

 - Topirea calotei glaciare la Polul Nord şi ameninţarea habitatului în care trăieşte ursul 

polar. 

- Deşertificarea unor suprafeţe de teren. 

- Uragane puternice asemeni Katrina care a maturat New Orleans. 

- Topirea accentuata a gheţarilor ( mari rezerve de apa dulce => am putea avea in viitor 

o criza de apa dulce). 

- Ridicarea nivelului mării, acidifierea oceanelor, oprirea termosifonului salin = 

fenomenul de circulaţie globala a apelor din ocean). 

- Creşterea temperaturii medie a solului, ceea ce duce la uscarea plantelor mici ( ierburi 

şi arbuşti) => incendii mai dese si de amplitudine mare. 

- Încălzirea unor zone cu temperaturi scăzute - Siberia - locuitorii de acolo fiind 

probabil singurii care se vor bucura de încălzirea globala. 

Captarea atenţiei şi enunţarea obiectivelor: Demonstrarea experimentului – 

modelare ”Efectul de seră” 

Modelarea mecanismului  ”efectului de seră” 

Materiale: Două borcane transparente din plastic,  un capac transparent, sol, 

pulverizator cu apă, cronometru, două termometre, lampă.   

Mersul lucrării: 

1. La fundul borcanelor turnăm un strat de 2-3 cm de sol. Umezim din pulverizator. 

2. Instalăm termometrele în sol cu rezervorul de mercur în sus. Un borcan se acoperă 

cu capacul, iar al doilea se lasă descoperit. Aşteptăm până  temperatura s-a egalat  cu  

cea din cameră, apoi am început înregistrările. Am aprins becul şi am luat temperatura 

peste fiecare minut în decurs de 20 minute. 

3. Rezultatele le-am înscris într-un tabel. 

Timpul, min Temperatura 
 

Timpul, min Temperatura  

Fără capac fără capac cu capac Fără capac fără capac cu capac 

1 15,0 15 11 17,2  

2 15,2  12 17,5 18,5 

3 15,5 16 13   

4 15,6  14   
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5 15,8  15  19 ,0 

6 16,0 17,0 16   

7 16,2  17  19,5 

8 16,5 17,5 18   

9 16,7  19   

10 17,0 18,0 20 18,0 20,0 
 

Profesorul anunţă subiectul şi modul de desfăşurare a activităţii. 

La conferinţă fiecare grup prezintă rezultatele studiului şi concluziile respective. 

Sunt utilizate prezentări power point se demonstrează rezultatele experimentelor. 

(Anexa) 

Grupul nr. 1 – Clima începe în casa mea: metode  de economisire la încălzirea casei.   

Grupul nr. 2 – Clima începe în casa mea: metode de economisire a energiei  electrice.   

Grupul nr. 3 – Clima începe în casa mea: metode de economisire la bucătărie.  

Grupul nr. 4 – Clima începe în casa mea:  metode de economisire a apei.  

Conexiune inversă: Profesorul organizează o conversaţie de sistematizare a celor 

discutate  în cadrul activităţii şi se formulează concluzia: 

Economisirea energiei este cheia spre soluţionarea problemelor! 

Reflecţia: Un elev prezintă o informaţie pentru meditaţie: 

Nu trebuie să facem risipă de energie, nu este în interesele noastre. Savanţii au 

constatat că 25% din consumul anual de energie  pot fi asigurate din contul utilizării 

mai eficiente a ei. E necesar doar să ne revizuim deprinderile şi comportamentul şi să 

schimbăm atitudinea. 79% din consumul anual de energie în uzul menajer sunt folosite 

pentru încălzirea încăperilor, 15% - pentru procesele termice (încălzirea apei, 

pregătirea bucatelor etc.), 5% - consumă aparatele electrice, 1% - iluminarea, radioul, 

televiziunea. Să vedem cum putem economisi 25%? 

Deci ce mai putem face? 

Răspunsuri aşteptate: 

- După cum ştim gazele de seră se emit în urma arderii.  Din punctul de vedere al 

reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră este recomandat înlocuirea combustibililor 

fosili ca sursă primară de energie cu surse netradiţionale, regenerabile.  Utilizarea 

acestor surse va aduce beneficiu atât în plan economic, cât şi ecologic.  

- Dacă aveţi automobil nu face să urcaţi la volan pentru a parcurge o distanţă mică. 

Traversaţi-o pe jos: asta nu numai vă   economiseşte banii, dar vă asigură şi sănătatea, 

şi un mediu mai curat. 

- Dacă, totuşi, aveţi nevoie să parcurgeţi zilnic distanţe mari, folosiţi serviciile 

transportului public. 

- Nu ardeţi gunoiul! Oamenii ades aruncă la gunoi lucruri, care încă pot fi utile, sau pot 

fi reciclate. Sortaţi gunoiul! Nu cumpăraţi lucruri de prisos, care foarte repede ajung a 

fi inutile. 

- Nu ardeţi frunzele căzute! Fiind îngropate, ele devin un îngrăşământ organic foarte 

preţios şi ecologic.   

- Primăvara şi vara folosiţi vase de culoare întunecată pentru a încălzi apa la soare. 

Această apă o puteţi utiliza în gospodărie pentru spălat, duş, stropirea grădinii.  



64 

 

Extindere:  

Fiecare elev – participant primeşte câte un buclet cu regulile de economisire a 

energiei acasă.  

Sarcina pentru toţi:  Să respectăm regulile elaborate de noi şi să mai elaborăm altele. 

ANEXA  1 

 Grupul nr. 1 – Clima începe în casa mea: metode  de economisire la încălzirea 

casei. Casa descrisă este din sat şi are încălzire cu ajutorul sobelor. Iarna funcţionează 

două sobe, care încălzesc  4 camere cu o suprafaţă de aproximativ 68 m2. În fiecare an 

se cheltuie 6 m3 de lemne şi 500 kg  de cărbuni.   

  În urma studiului de literatură am evidenţiat: 

1. Sursele principale de pierdere  a căldurii sunt: uşile de la intrare, ferestrele – 

40-50%; 

tavanul, podeaua şi subsolul – 20%; pereţii exteriori – 30 – 40%. 

2. Numai ermetizarea ferestrelor duce la menţinerea temperaturii cu 2-3oC mai 

înaltă, iar 1oC de temperatură economiseşte  5% din energie.  

3. Energia necesară pentru încălzire este de 200 kwt/h la 1 m2  anual. 

4. La arderea cărbunelui se degajă : 4,1 kwt/h energie la fiecare kg; 0,43 kg CO2 

la fiecare kwt/h; 1kg de carbine la ardere degajă 2,3  kg CO2. 

 În urma calculelor am obţinut, că: 

 Pentru încălzirea casei, dacă ar fi izolată tremic, s-ar utiliza 330 kg de carbine, 

adică cu 170 kg mai puţin. În aşa caz s-ar degaja cu 390 kg de CO2  mai puţin. Astfel 

am putea contribui la stoparea încălzirii globale. 

 Pentru a obţine o eficienţă mai mare la încălzirea casei se mai poate efectua: 

- izolarea termică a pereţilor exterior, a podelei şi a tavanului, adică acoperirea 

lor cu preşuri, covoare, alte material izolante; 

- nu aşezăm mobila în faţa surselor de încălzire; 

- când aerisim încăperea, deschidem ferestrele şi uşa pentru puţin timp în loc 

să deschidem numai uşa sau numai fereastra pentru mai mult timp;  

- putem îmbrăca în camera un pulover cald şi o pereche de cipici, fără a ridica 

temperature şi să ne simţim comod; 

- chiar şi soarele de iarnă poate încălzi odaia, dacă ferim la o parte storurile în 

zilele cu soare; 

- seara, dimpotrivă, e bine să acoperim ferestrele cu storurile, pentru a evita 

scurgerile de căldură. 

Grupul nr. 2  - Clima începe în casa mea: metode de economisire a energiei  

electrice. Grupul nostru a făcut un studiu teoretic de utilizare şi economisire a energiei 

electrice. În baza studiului  am identificat că energia electrică se cheltuie în casă pentru 

iluminat şi pentru utilizarea electrocasnicelor. Am luat indicaţia contorului în fiecare 

zi,  timp de o săptămîna.  Am obţinut un consum mediu de 5-6 kwt pe zi. Apoi am 

organizat o cercetare unde am putea economisi energie electrică. 

În concluzie am făcut următoarea concluzie: 

Pentru a economisi e necesar: 

- Spălăm mai des becurile şi plafoanele, dacă sunt murdare, opresc 10-15% din 

energie 



65 

- Schimbăm becurile incandescente pe becuri luminiscente, ele consumă de 5 ori 

mai puţin, se răscumpără în jumătate de an, dar servesc de 10 ori mai mult 

- Deconectăm electrocasnicele din regim STAND BY, această funcţie cheltuie15 

% din energia, care o consumă în regim de lucru; 

- Cumpărăm electrocasnice de clasa A, sigure şi eficiente; 

- Utilizarea prelungitoarelor duce la pierderi mari de energie, le utilizăm cît mai 

rar posibil; 

- Nu uscăm prea tare rufele, astfel economisim energie la călcat; 

 - Amplasăm frigiderul într-un loc mai răcoros, menţinem termostatul la nivelul  

+5, iar congelatorul – la  -18; 

- Nu permitem acumularea gheţii în frigider şi în congelator, astfel ele consumă  

mai mult curent; 

- Spălăm mai multe rufe odată, utilizând maşina de spălat la capacitate maximă; 

- Înlăturăm calcarul de pe ceainic, pentru a nu consuma energie în plus;  

- Instalăm monitorul în regim de deconectare automată; 

- Folosim maxim posibil lumina de zi, pentru a pregăti lecţiile sau a îndeplini alte 

lucrări fără lumină. Ştergem mai des ochiurile de la ferestre, ca să vină lumina de 

afară. Ziua dăm la o parte storurile;  

- Atunci când lucrăm la masă, utilizăm iluminarea locală, în locul celei de pe 

plafon; 

În viitor proiectăm fiecare la el acasa să ducem evidenţa contorului şi să respectăm 

regulile de economisire a energiei.  În rezultatul economisirii energiei electrice 

vom contribui la micşorarea emisiilor de dioxid de carbon şi la stoparea încălzirii 

globale. 

 

Grupul nr. 3 –  Clima începe în casa mea: metode de economisire la 

bucătărie.  

Grupul nostru a cercetat metode de economisire a energiei la bucătărie. La 

bucătărie pentru prepararea bucatelor, utilizăm aragazul, alimentat  cu gaz lichefiat din 

butelii. Pentru a demonstra, că cantitatea de gaz depinde de modul de preparare a 

bucatelor, am efectuat următorul experiment: Am luat două vase identice, în care am 

turnat aceeaşi cantitate de apă  (0,5 l). Am pus vasele la foc  pe arzătoare identice după 

mărime şi putere. Un vas îl acoperim cu capac, iar celălalt – nu şi am cronometrat 

timpul. În rezultat am obţinut: apa din vasul cu capac a fiert în 5 minute, iar din cea 

fără capac – în 7 minute. Evident, că în al doilea caz se cheltuie mai mult gaz, adică 

energie şi se degajă mai mult CO2 în atmosferă. În urma discuţiilor în grup am elaborate 

o listă de reguli pentru gospodine, cu scopul economisirii gazului în timpul preparării 

bucatelor: 

- Preparăm bucate în cratiţe de dimensiuni corespunzătoare arzătorului; 

- Acoperim cratiţa cu capac în timpul pregătirii bucatelor; 

- De preferat vase cu pereţii de culoare deschisă (va emite mai patina energie în 

mediu),  şi cu fundul negru (absoarbe căldura); 

- Încălzim sau fierbem exact atâta apă de cât avem nevoie, pentru a evita răcirea 

fără rost a apei şi, deci, consumul suplimentar de energie; 

- Când mâncarea începe să fiarbă, facem micşorăm focul; 
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- Utilizăm în alimentaţie mai mult hrană de origine vegetală, bogată în vitamine 

şi care necesită mai puţina energie pentru preparare, decât carne.  Când consumăm 

carne, se fac emisii de gaze cu efect de sera  nu numai la preparare, dar şi la 

creşterea animalelor (metan -la descompunerea gunoiului de grajd). 

 

Grupul nr. 4 – Clima începe în casa mea:  metode de economisire a apei.  

Grupul nostru a elaborate metode de economisire a apei/ apei calde. Apa, ades 

caldă, o consumăm pentru spălat, curăţarea dinţilor, baie, spălatul rufelor, veselei etc. 

Pentru a demonstra necesitatea economisirii apei am efectuat următorul experiment: 

Calcularea volumului de apă ce picură dintr-un robinet defect în decurs de o oră. 

În rezultatul măsurării am determinat  că dintr-un robinet, care picură câte o picătură 

în secundă, în decurs de o oră a curs 0,5 l. Reiese că în 24 de ore vor curge 12 l. Dacă 

pompa are puterea de4 kwt/h şi  pompează într-o oră 6000l de apă, reiese că numai în 

cazul unui robinet defect, se vor cheltui în zadar aproximativ 0,01 kwt/h sau 1kwt/h la 

100 robinete. Dacă ţinem cont că apa se  poate scurge fără rost nu numai atunci, când 

robinetul picură, dar poate curge chiar, sau apa este utilizată fără rost, atunci. Pentru a 

economisi apa şi în special apa caldă am elaborat următoarele măsuri: 

- Reparăm robinetul să nu picure; 

- Închidem apa în timp ce ne curăţim dinţii sau ne săpunim sub duş; 

- Facem duş în loc de baie, pentru a consuma apă mai puţină; 

- Instalăm la duş o duză specială cu consum redus de apă;  

- Dacă se răceşte apa, în timp ce facem duş, micşorăm volumul apei reci;  

- Spălăm mai multe rufe odată, utilizând capacitatea maximă a maşinii de spălat; 

- Nu spălăm vesela sub apă curgătoare, ci folosim un dop la chiuvetă din 

bucătărie. 

- Încălzim numai atâta apă, de cât avem nevoie;  
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CZU: 543 
 

METODOLOGIA DE INVESTIGARE FOLOSITĂ ÎN CRIMINALISTICĂ 

 
1BURUIANOVA Alla, 2CODREANU Sergiu  

1Expert-criminalist superior al SES a Direcţiei Nord a Centrului Tehnico-

criminalistic şi Expertize Judiciare al IGP al MAI 

2Catedra Chimie, Universitatea de Stat Tiraspol 

 

Rezumat. În lucrare sunt enumerate şi descrise principalele metode chimice şi fizico-chimice utilizate 

în domeniul criminalisticii. În baza analizei şi sintezei, sunt dezvăluite metodele moderne de relevare 

a urmelor papilare cu ajutorul ştiinţei chimiei şi metodelor fizico-chimice de cercetare a substanţelor 

stupefiante (narcotice). Aceste metode pot fi utilizate în activitatea specialiştilor pentru stabilirea 

adevărului, precum şi a posibilităţii de a supune răspunderii persoanele care au săvârşit fapte ilegale. 

 

Abstract. The paper lists and describes the main chemical and physico-chemical methods used in the 

field of forensics. Based on the analysis and synthesis, the modern methods of revealing the papillary 

traces are revealed using the science of chemistry and the physico-chemical methods of investigating 

narcotic (narcotic) substances. These methods can be used in the activity of specialists to establish 

the truth, as well as the possibility to subject to the persons who have committed illegal acts. 

 

Introducere 

Criminalistica, din punct de vedere practic este legată de diferite domenii, cum 

sunt domeniul fizicii, biologiei, anatomiei, chimiei, etc. Putem menţiona că, în procesul 

de investigare criminalistică un rol important îl are specialistul cu cunoştinţe 

aprofundate în domeniul chimiei, care prin analiza şi examinarea obiectelor prezentate 

la cercetare, poate emite concluzii certe, demonstrând astfel puterea ştiinţei în sistemul 

judiciar. Legătura criminalisticii cu chimia constă în aceea că ea conţine un şir de 

mijloace şi metode tehnico-ştiinţifice, aplicarea cărora ajută la stabilirea adevărului. 

Perfecţionarea continuă a echipamentelor tehnice şi metodelor din domeniul chimiei 

influenţează în mod pozitiv procesul de lucru al criminaliştilor. 

Rezultatele tehnico-ştiinţifice au atins un stadiu fără precedent, fapt ce permit 

experţilor şi specialiştilor din diferite domenii să demonstreze importanţa ştiinţei în 

procesul de probaţiune. Se pare că, atunci când vorbim de criminalistică, nu putem 

atinge domeniul chimiei, dar în realitate lucrurile stau altfel. Ştiinţa şi legea se 

intersectează atunci când este necesar de a căuta adevărul judiciar. 

 

Metode şi materiale 

Numărul total de metode de analiză utilizate în criminalistică este destul de mare 

[1]. Majoritatea consideră că domeniul criminalisticii este definit de laturile aplicative 

tradiţionale: traseologia, balistica, dactiloscopia, grafoscopia, fără să se ia în 

considerare şi posibilităţile oferite de chimie, cum sunt: microscopia electronică, 

cromatografia pe strat subţire, cromatografia gazoasă, cromatografia în faza lichidă, 

spectrofotometria UV-VIS, spectroscopia în infraroşu, spectrometria de fluorescenţă 
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cu raze X, relevarea urmelor papilare prin metode chimice, etc.  

Urmele papilare depistate şi ridicate, în cadrul cercetării la faţa locului pot 

povesti multe lucruri despre persoana care a săvârşit o faptă ilegală. Metoda de relevare 

a urmelor papilare, poate fi aleasă numai după examinarea cu ochiul liber şi cu ajutorul 

unor surse de lumină, sub diferite unghiuri, obiectele şi locurile unde se presupune că 

infractorul a lăsat urme. Ca metodă de relevare a urmelor papilare invizibile este 

metoda chimică. 

Metodele chimice se bazează pe reacţia chimică dintre componentele substanţei 

sudorale şi reactivii ce produc colorarea urmelor sau luminiscenţa lor [2]. Urmele 

papilare cu o vechime mai mare pot fi relevate prin tratarea cu reactivi chimici. În 

aceste scopuri, putem folosi: soluţia de ninhidrină în etanol sau acetonă, aburirea cu 

vapori de iod, soluţia nitratului de argint, aburirea cu vapori de cianoacrilat. 

Tratarea cu ninhidrină. Relevarea urmelor papilare cu ninhidrină se bazează pe 

reacţia soluţiei cu aminoacizii din transpiraţie. Metoda chimică cu aplicarea soluţiei de 

ninhidrină se aplică pentru relevarea urmelor papilare de o vechime sporită, slab 

vizibile sau latente, pe suprafeţe poroase de celuloză, cum ar fi: cartonul, hârtia. Soluţia 

de ninhidrină se aplică pe obiectele purtătoare de urme cu un tifon umezit, iar tratarea 

cu ninhidrină a obiectelor voluminoase poate fi realizată cu ajutorul pulverizatorului. 

După prelucrare, obiectele purtătoare de urme se suspendă într-o încăpere întunecată 

cu aerisire, timp de 12-15 ore, la temperatura camerei. După prelucrare obiectele rămân 

sensibile mult timp şi de aceea nu trebuie atinse sau expuse la lumină. Tratarea cu 

ninhidrină este inutilă, în cazul când suprafaţa ce urmează a fi examinată a intrat în 

contact direct cu apa. 

Aburirea cu vapori de iod. Metoda este bazată pe aceea că vaporii de iod aderă 

repede pe unele substanţe organice [3]. 

Vaporizatorul de iod se foloseşte mai frecvent pentru a releva urmele papilare 

lăsate pe lemn, carton, hârtie sau pe alte suprafeţe poroase. Vaporii de iod acţionează 

asupra obiectului purtător de urme prin intermediul unui curent de aer injectat cu para 

de cauciuc. Firele de iod metalic din retorta de sticlă a vaporizatorului se încălzesc de 

la temperatura mâinii specialistului, provocând vaporizarea intensivă a iodului [2]. 

Reacţia dintre vaporii de iod şi substanţele organice, existente pe suprafaţa pielii, prin 

urmare contribuie la apariţia unor coloraţii de culoare cafenie. Dezavantajul folosirii 

acestui procedeu de relevare a urmelor papilare, constă în faptul că, vizualizarea urmei 

este de scurtă durată. Reieşind din faptul că urmele relevate dispar foarte repede este 

necesară rapiditatea în fixare cu ajutorul aparatului de fotografiat. Procedeul de aburire 

cu vapori de iod este nociv, de aceea necesită folosirea echipamentului de protecţie. 

Metoda nitratului de argint. Metoda nitratului de argint este utilizată pentru 

relevarea urmelor papilare pe următoarele suporturi, cum ar fi: carton, hârtie, lemn 

nevopsit. Urmele papilare latente le putem releva şi cu o soluţie de azotat de argint. 

Soluţia se prepară din 10 g nitrat de argint amestecat bine cu 500 ml metanol într-un 

vas curat de sticlă şi se poate conserva la întuneric în colbe opace de 500 ml prevăzute 

cu gât filetat [3]. Suprafaţa obiectului poate fi pulverizată, scufundată în soluţie sau 

acoperită uniform cu ajutorul unei pensule sau a tamponului de vată. După aplicarea 
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reactivului pe suport, obiectul se usucă complet, după care se expune la o sursă 

puternică de lumină artificială sau a razelor solare. Azotatul de argint reacţionează cu 

sărurile din secreţia de transpiraţie, producând clorură de argint, care fiind supusă 

acţiunii luminii, în rezultat urma se colorează în negru. Urmele papilare relevate trebuie 

să fie fotografiate rapid.  

Aburirea cu vapori de cianoacrilat. Metoda aburirii cu vapori de cianoacrilaţi 

este bazată pe capacitatea lor de a se polimeriza, intrând în contact cu substanţa 

sudorală. Cu vaporii de cianoacrilat, cel mai eficient se relevează urmele papilare pe 

următoarele suprafeţe, cum ar fi: pelicule din polietilenă (polimer), celofan, diferite 

tipuri de metale şi aliaje, plastic, carton gros cu luciu, hârtie (albă, colorată, cu luciu, 

indigo), piele artificială [4]. Cianoacrilatul poate fi sub formă lichidă, ambalat în 

sticluţe de diferite volume. Pentru evaporare sunt utilizate de regulă recipiente din 

sticlă, prevăzute împreună cu instalaţia de vaporizare, în care este plasată o cuvă cu 

soluţia de cianoacrilat şi obiectele, care se presupun că sunt purtătoare de urme. De 

asemenea în interiorul aparatului de încălzire se mai fixează un obiect pentru relevarea 

probei martor şi o cuvă cu apă caldă pentru umezirea aerului. Procesul relevării urmelor 

cu ajutorul metodei date durează 10-12 ore. Instalaţia de vaporizare se deschide numai 

după relevarea urmei de control. Urmele papilare relevate sunt de culoare albă. Ele 

trebuie fotografiate în cel mai apropiat timp pentru a preveni distrugerea lor. Datorită 

faptului că cianoacrilaţii sunt nocivi, relevarea urmelor papilare se efectuează în 

instalaţii închise. Metoda de relevare prin vaporizare cu cianoacrilat prezintă rezultate 

foarte bune şi în cazul tratării unor obiecte de dimensiuni foarte mici (cioburi, tuburi, 

fragmente de fier, gloanţe). 

Cercetarea materialelor şi a substanţelor. Acestor cercetări sunt supuse cele mai 

variate materiale şi substanţe în stare solidă, lichidă, gazoasă şi friabilă, precum şi 

urmele lor, în scopul de a identifica natura acestor substanţe, apartenenţa lor de grup şi 

originea lor comună [5]. Mulţi ani în urmă, biureta şi balanţa erau instrumentele de 

lucru doar ale chimiştilor în laborator, la moment situaţia s-a schimbat complet. 

Metodele fizico-chimice ajută la stabilirea naturii substanţelor şi a materialelor, 

compoziţiei chimice a materialelor şi a substanţelor, cât şi urmele acestora. 

Obiectele de cercetare pot fi prafurile, fiolele, pastilele, părţi de plante, seringile 

şi acele, fragmente de butelii cu depuneri, amestecurile de plante precum şi obiectele 

folosite pentru extragerea şi fărâmiţarea substanţelor stupefiante din plantă (cânepă şi 

mac). 

La examinarea substanţelor stupefiante (narcotice) şi psihotrope pot fi utilizate 

următoarele metode: metoda reacţiei în picătură, metoda cromatografiei pe strat 

subţire, metoda spectrometrică în infraroşu. 

Analiza chimică. Unii compuşi sau clase de compuşi reacţionează cu diferiţi 

reagenţi chimici şi produc careva semnale analitice (Tabelul 1), semnal analitic – 

formarea unei substanţe colorate [6].  

De regulă, reacţia în picătură se efectuează prin aplicarea unei picături din 

extractul de testare pe hârtia de filtru sau alte substanţe poroase absorbate adăugându-

se reactivii respectivi [7]. 
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          Este important de menţionat faptul că, cu cât este mai mica cantitatea de 

substanţă de analizat care poate fi identificată cu reactivul dat, cu atât este mai sensibilă 

reacţia respectivă [8]. 

 

Tabelul 1. Reacţiile chimice ale unor substanţe stupefiante (narcotice) şi 

psihotrope cu agenţii chimici. 

 

Metoda cromatografiei în strat subţire. Este o metodă de separare a 

componentelor unor amestecuri. Metoda constă în aplicarea substanţei de analizat pe 

placa cromatografică cu ajutorul capilarelor din sticlă. Datorită faptului, că diferiţi 

componenţi a obiectelor de analiză se deplasează cu viteze diferite pe placa 

cromatografică, se obţine separarea acestora.  

Prin folosirea metodei cromatografiei în strat subţire [9] putem examina 

substanţele stupefiante (narcotice) de provenienţă vegetală (naturală) obţinute din 

planta de mac sau cânepă. 

Metoda spectrometrică în infraroşu. Datorită faptului, că fiecare substanţă are 

propria sa spectrogramă [10], pentru analiză poate fi utilizată spectrometria în 

infraroşu. Aceasta este o metodă de identificare a naturii chimice a substanţelor 

analizate, care constă în compararea spectrelor IR obţinute cu spectrele IR din colecţiile 

de spectre ale laboratorului. Spectrometria în infraroşu prezintă rezultate interpretabile, 

chiar dacă probă analizată este la nivel de microurmă. 

 

Rezultate şi discuţii 

 Practica demonstrează, că fiecare metodă aplicată de specialiştii-criminalişti are 

avantajele şi dezavantajele sale. Un lucru ne lipsit de importanţă este alegerea corectă 

a metodei utilizate, luând în consideraţie suprafaţa obiectului prezentat la examinare, 

în cazul relevării urmelor papilare şi natura substanţei examinate, în cazul cercetării 

substanţelor stupefiante (drogurilor) sau psihotrope. 

 În rezultatul examinărilor s-a constatat că, metodele de relevare a urmelor 

papilare cu vapori de iod şi nitrat de argint prezintă avantaje faţă de alte metode de 

relevare a urmelor papilare cum ar fi: metoda tratării cu ninhidrină sau aburirea cu 

vapori de cianoacrilat, în aceea că pot fi aplicate indiferent de condiţii. 

Denumirea 

substanţei  
Reactivul Semnalul analitic 

Marihuană Sare albastră B Culoare roşie 

Opiu Reactivul Marquis Colorare roşie-violetă 

Metamfetamina 
Acidul azotic - 

Soluţie ninhidrină Culoare verde 

Cocaina Reactivul Marquis - 

Heroina 

Reactivul Marquis Colorare violetă, roşietică-violetă 

Reactivul 

Mandelin  

Sur-albastră sau violetă cu trecere în 

maro-violetă 

LSD Reactivul Marquis Culoare sură sau maro-neagră 
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Dezavantajul aplicări metodei relevării urmelor papilare cu soluţia de ninhidrină, 

constă în aceea că este greu de relevat urmele papilare de pe obiectele mari, reieşind 

din faptul că ninhidrina este nocivă şi nu se recomandă utilizarea pulverizatorului. 

Din studiile efectuate, s-a constatat, că spectrometria în infraroşu  este o metodă 

eficientă numai pentru analiza substanţelor omogene, ,,pure”. Reieşind din faptul că 

substanţele stupefiante (narcotice) sau psihotrope în foarte multe cazuri reprezintă 

amestecuri de compuşi, spectrometria în IR se utilizează în corelaţie cu alte metode 

analitice, de exemplu, metoda cromatografiei în strat subţire. 
 

Concluzii 

Criminalistica este o ştiinţă independentă, dar este strâns legată de alte ştiinţe ale 

naturii. Legăturile criminalisticii cu ştiinţele naturii apar nu în activitatea propriu-zisă 

a acestor ştiinţe, dar în aplicarea metodelor date în procesul judiciar. 

Toate progresele din domeniul chimiei, fizicii, care includ elaborarea metodelor 

tehnico-ştiinţifice noi, ajut la descoperirea, examinarea urmelor infracţiunilor, pentru a 

demasca infractorul. 

Metodele de analiză chimice şi fizico-chimice aplicate în criminalistică joacă un 

rol important în stabilirea adevărului şi tragerii la răspundere penală, civilă sau 

administrativă a persoanelor vinovate. 
 

Bibliografie:  

1.  Слепченко Г.Б., Гиндуллина Т.М., Нехорошев С.В. Возможности 

электрохимических методов анализа при определении наркотических и 

психотропных веществ в объектах криминалистики. În: Журнал 

Аналитической Химии. 2017. Том 72. № 7. C. 59. 

2. Badia A. Scurtă privire asupra unor mijloace tehnico-criminalistice şi reactive de 

detecţie a urmelor materiale infracţionale. În: Revista Naţională de Drept. 2017. Nr. 

2. P. 57. 

3. Constantin I., Păşescu Gh. Secretele amprentelor papilare. Editura Naţională. 1996. 

163 p. 

4. Селезнев В.М., Червяков М.Э. Особенности выявления следов рук с 

применением эфиров цианокриловой кислоты. Вестник КрасГау. № 9. C. 233. 

5. Gheorghiţă M., Brega Z. Ghid de expertize judiciare. Chişinău. 2005. P. 47. 

6. Codreanu S. Chimie analitică calitativă. Chişinău. 2013. P. 5. 

7. Бобырев В.Г., Коимшиди Г.Ф., Симаков В.Л. Лабораторный практикум по 

физическим и химическим методам исследования. Волгоград. 1978. C. 30. 

8. Budu Gr. Chimie analitică calitativă. Chişinău: Ştiinţa. 1994. P. 6. 

9. Савенко В.Г., Сергеев А.Н., Полуэктов С.С. Распространенные 

наркотические средства. Москва. 1992. C. 9. 

10.  Файзрахманов Н.Ф. Об экспертизе фальсифицированных и 

недоброкачественных лекарственных средств в уголовном судопроизводстве. 

Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2011. №8. C. 

125. 

 

 



73 

CZU: 54-386 
 

COMPUŞI COORDINATIVI CU BAZE AZOTATE.  

ANALIZA LITERATURII. STRUCTURĂ ŞI PROPRIETĂŢI 
 

1,2CAIMAC Nicoleta, 1,2CHIŞCA Diana 

1Catedra Chimie, UST 
2Institutul de Fizică Aplicată a MECC 

 

Rezumat. Compuşii coordinativi cu baze azotate prezintă interes datorită posibilităţii obţinerii 

substanţelor biologic active, dar şi structurilor remarcabile ce pot încorpora molecule de solvenţi şi 

nu numai. În articolul dat prezentăm o analiză a literaturii de specialitate cu privire la compuşii 

coordinativi deja existenţi până în prezent cu bazele azotate precum: adenina (L1), 2,4-diamino-6-

phenyl 1,3,5-triazina (L2) şi guanine (L3), metodele şi condiţiile de sinteză, precum şi unele exemple 

de compuşi cu diferită dimensionalitate în baza L1, L2 şi L3. 

Abstract. Coordinating compounds with nucleobases are of interest due to the possibility of obtaining 

biologically active substances, but also to their remarkable structures that can incorporate solvent 

molecules and other molecules. In this article we present an analysis of the literature on coordination 

compounds already existing so far with nucleobases such as: adenine (L1), 2,4-diamino-6-phenyl 

1,3,5-triazine (L2) and guanine (L3), methods of synthesis and conditions, as well as some examples 

of compounds with different dimensionality based on L1, L2 and L3. 

 

Introducere 

Cercetările, care au în vizor sinteza şi caracterizarea compuşilor biologici ai 

ionilor metalici prezintă o importanţă deosebită, datorită aplicabilităţii acestora în 

farmacie, medicină, agronomie şi nutriţie. Studiile efectuate pe complecşii metalelor 

tranziţionale având ca liganzi moleculele de interes biologic au evidenţiat o creştere a 

activităţii biologice a acestora comparativ cu liganzii puri. 

Introducerea metalelor tranziţionale în organismul uman este indicată sub formă 

de complecşi, adeseori sub formă de complecşi chelatici. Eficienţa şi acţiunea unor 

substanţe bine cunoscute în domeniul farmaceutic, cum ar fi teofilina sau ranitidina 

poate fi îmbunătăţită prin formarea unor complecşi cu ioni de interes major biologic, 

cum ar fi Ca şi Mg, sau cu ionii metalelor tranziţionale. Compuşii metalelor 

tranziţionale cu diferite molecule de interes biologic sunt puternic implicate în procese 

catalitice, funcţionale şi structurale în organisme vii.  

Reacţiile enzimatice care implică nucleotide au o dependenţă generală de ionii 

metalici; acest lucru se aplică în cazul biosintezei acizilor nucleici. De exemplu, toate 

reacţiile enzimatice catalitice cu ATP (adenozin-trifosfat), inclusiv cele care implică 

reacţiile polimerice cu participarea ADN şi ARN, au nevoie de cationi bivalenţi, de 



74 

obicei Mg2 +. Coordinarea unui ion de metal la o bază azotată, este chiar necesară 

uneori, de aceea nu este surprinzător faptul că interacţiunile nucleotidă- ion de metal 

prezintă interes pentru chimişti deja de trei decenii [1, 2].  
 

Tabelul 1. Unii compuşi coordinativi ai L1, L2 şi L3 existenţi în BDSC. 

Nr Formula moleculară D MS Condiţii Solvent 
Codul în 

BDSC 

L1 = Adenina 

1. (HL1)2[Co( H2O)4(L1)2] 

(SO4)2·6H2O 

1D A agitare  H2O 

 

ADHCOS10 

L2 = 2,4-diamino-6-phenyl 1,3,5-triazin 

1. [Ag4(L2)6(mal)2] 0D A, U NH3, 25%, 

8 pic, 40 

kHz, 50 oC 

H2O:C2H5OH:CH3

OH:DMF  

(10 mL, 2/4/3/1) 

EXEKEY 

2. [Zn(L2)2(ttfa)2] 0D U 20 kHz C2H5OH:H2O2 

15 mL 

OQOSAQ 

3. [Ag(L2)2(tpa)0.5]n 1D A, U NH3, 25%,  

8 pic, 40 

kHz, 50 oC 

H2O:C2H5OH:CH3

OH:DMF  

(10 mL, 2/4/3/1) 

EXEKOI 

4. {[Ag(L2)(pta)0.5]·3CH3OH}n 1D A, U NH3, 25%,  

8 pic, 40 

kHz, 50 oC 

H2O:C2H5OH:CH3

OH:DMF  

(10 mL, 2/4/3/1) 

EXELAV 

5. [Ag2(L2)2(pma)0.5(H2O)]n 2D A, U NH3, 25%, 

 8 pic, 40 

kHz, 50 oC 

H2O:C2H5OH:CH3

OH:DMF  

(10 mL, 2/4/3/1) 

EXELOJ 

6. [Co(ca)(L2)]n  2D H 150oC, 72 h H2O, 10 mL TOVZEL 

7. [Ni(ca)(L2)·0.125H2O]n 2D H 150oC 72 h H2O, 10 mL TOVZIP 

8. [Co(e,a-cis-1,4-chdc)(L2)]n 

 

3D A, H Agitare 30', 

105oC 

H2O, 10 mL HANBEG 

9. [Cd(e,a-cis-1,4-chdc)(L2)]n 3D A, H Agitare 30', 

105oC 

 

H2O, 10 mL HANBIK 

10. [Ag2(NO2-bdc)(L2)]n 3D A, H Agitare 20' 

Hidrotermal 

120OC 120 h 

H2O, 10 mL WIPDUW 

L3 = Guanina 

11. {[Cu(L3)(H2O)3](BF4) 

(SiF6)1/2}n 

1D A HCOOH, 

pH=3.5-4.0 

H2O TIVSUN 

12. {[Cu(L3)(H2O)3](CF3SO3)2·

H2O}n 

1D A HCOOH, 

pH=3.5-4.0 

H2O TIVTAU 

Abrevieri: H-hidrotermal; A-agitare; U-ultrasonare; D-Dimensionalitatea compusului;MS-metoda de sinteză;   

mal = malonic; mlc=maleic; tpa = tereftalic; pta = ftalic; pma = piromelitic; 1,4-chdc = 1,4-ciclohexandicarboxilic;

 ttfa = 2- fenoiltrifluoroacetonat; ca = D-camforic; pnba = 4-nitrobenzoic; 
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Acest interes se bazează pe faptul că bazele azotate, nucleozidele şi nucleotidele 

conţin un  număr mare de seturi de atomi donori de oxigen şi azot cu bazicitate diferită 

şi, prin urmare, atomul donor are proprietăţi diferite. Până în prezent multe cercetări au 

fost dedicate proiectării raţionale şi elaborării sistemelor biomimetice bazate pe 

interacţiunea bazelor azotate şi a derivaţilor lor cu o gamă largă de ioni metalici [3]. 

Cu toate acestea, cei mai mulţi complecşi ai metalelor de tranziţie care conţin baze 

purine sau pirimidine sunt oligomeri mononucleari sau discreţi şi au fost studiate pentru 

a înţelege fenomenele biologice, precum şi pentru a obţine noi metalo-medicamente 

biologic active [4, 5]. Proiectarea şi obţinerea polimerilor coordinativi noi (numiţi, de 

asemenea, cadre metalice-organice, MOF-uri) care conţin baze ADN ca liganzi de 

legătură, conferă o valoare adăugată autoasamblării metalului într-o arhitectură unu, 

doi sau tridimensionale (nD, n = 1-3). În special, compuşii coordinativi (MOF-uri 1D) 

ce conţin baze azotate, pot avea structuri similare ADN-ului şi s-a demonstrat că 

acestea pot avea şi proprietăţi adecvate cu o posibilă aplicare în dispozitivele 

nanotehnologice [6].  

Studiul nostru are ca scop analiza literaturii cu privire la metodele de sinteză şi 

proprietăţile compuşilor existenţi cu bazele azotate precum: adenina (L1), guanina (L3) 

şi benzoguanamina (L2). Studiul Bazei de Date Structurale Cambridge (BDSC) a 

relevat obţinerea până la moment a unui singur polimer 1D al cobaltului cu adenina, 

doi compuşi coordinativi ai cuprului cu guanina şi o serie de complecşi cu ligandul 

benzguanamina (Tabelul 1).  

Din studiul literaturii cu privire la aceşti trei liganzi, observăm că până în prezent 

sunt foarte puţine cazuri de coordinare a ligandului la atomul de metal, la fel se observă 

că pentru a obţine compuşi coordinativi sunt necesare condiţii speciale precum: 

agitarea prealabilă, ajustarea pH-ului, utilizarea amestecurilor de solvenţi în anumite 

cantităţi etc.  
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Fig. 1. Fragment al structurii compusului (HL1)2 [Co(H2O)4(L1)2](SO4)26H2O cu 

numerotarea parţială a atomilor. 

 

Compusul (HL1)2[Co(H2O)4(L1)2](SO4)2·6H2O, obţinut în 1973 de Meester P. şi 

Skapski A.C. [7], este unul dintre primii compuşi coordinativi obţinuţi cu participarea 

bazelor azotate. Acest compus a fost obţinut prin amestecarea cu agitare a soluţiilor 

apoase de sulfat de cobalt(II) şi adenina (L1) în raport molar 1:2. Din datele difracţiei 

razelor X pe monocristal se observă că compusul dat conţine patru specii separate: 

anionul complex [Co( H2O)4(L1)2]
2+, ioni de adenină şi sulfat, şi molecule de apă de 

cristalizare (Figura 1). Ionul de cobalt din cationul complex  se află în centrul de 

simetrie şi la el  coordinează două molecule de adenină trans-monodentat şi patru 

molecule de apă, ca rezultat poliedrul de coordinare al metalului constituie un octaedru 

distorsionat. Moleculele necoordinate de apă, SO4
2- şi adenină contribuie la formarea 

reţelei 3D prin intermediul legăturilor de hidrogen. 

Pentru obţinerea compuşilor coordinativi cu ligandul 2,4-diamino-6-fenil 1,3,5-

triazina (L2) sunt necesare condiţii precum: selectarea solvenţilor, ajustarea condiţiilor 

de temperatură, pH şi utilizarea metodelor de sinteză ultrasonare sau hidrotermală. În 

comparaţie cu L1, conform datelor din BDSC, în ultimii ani au fost obţinuţi 7 compuşi 

0D, 9 polimeri 1D, 1 polimer 2D şi 2 polimeri 3D ai acestui ligand cu diferite metale. 

De exemplu, Hao H.J. ş.a. [8], menţionează o serie de compuşi de diferite 

dimensionalităţi ai argintului cu ligandul L2 (Figura 2).  
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Fig. 2. Reprezentarea schematică a metodei de sinteză şi structurii compuşilor L2 

cu argintul obţinuţi de Hao H.J. ş.a. [8]. 
 

Compuşii [Ag4(L2)6(mal)2] (1), [Ag4(L2)6(mlc)2] (2), [Ag(L2)2(tpa)0.5]n (3), 

{[Ag(L2)(suc)0.5]·3C2H5OH}n (4), {[Ag(L2)(pta)0.5]·3CH3OH}n (5), {[Ag(L2)(ox)0.5] 

3C2H5OH·3H2O}n (6), {[Ag2(L2)2(dnb)2] 3dmf}n (7), şi [Ag2(L2)2(pma)0.5(H2O)]n (8) 

(H2mal = acid malonic, H2mlc = acid maleic, H2tpa = acid teriftalic, H2suc = acid 

succinic, H2pta = acid ftalic, H2ox = acid oxalic, Hdnb = acid 3,5-dinitrobenzoic, 

H4pma = acid piromelitic, şi dmf = N,N'-dimetilformamida) au fost obţinuţi în 

rezultatul reacţiei dintre Ag2O, L2 şi ligandul carboxilic în amestec de solvenţi apă-

etanol-metanol-dmf în prezenţa soluţiei amoniacale pentru ajustarea pH-ului, la 

ultrasonare. Compuşii 1 şi 2 reprezintă molecule discrete 0D şi conţin unităţi 

centrosimetrice [Ag2(mal)]2 şi [Ag2(mlc)]2 care extind structura până la lanţuri 1D prin 

intermediul legăturilor de hidrogen. Compuşii 3 şi 4 constau din lanţuri polimerice 1D 

[Ag2(tpa)]n şi [Ag2(suc)]n  la care ligandul L2 coordinează în mod monodentat ca 

ornament. Este de remarcat faptul că legătura Ag···Ag se observă exclusiv în lanţurile 

polimerice 1D ale compusului 4, fapt cauzat de poliedrele de coordinare ale ionilor de 

Ag(I) diferite în compuşii 3 şi 4. Interacţiunile de tipul Ag···π din 4 extind lanţurile 1 
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D până la reţele 2D. În compuşii 5 şi 6 liganzii µ2-bga leagă ionii de Ag(I) cu formarea 

lanţurilor elicoidale 1D, care în continuare se extind prin puntea µ2-dicarboxilat cu 

formarea reţelei 2D de tipul 63-hcb încorporând reţele hexagonale de diferite 

dimensiuni. Compusul 7 reprezintă lanţuri 1D formate din subunităţi [Ag2(dnb)2] la 

care ligandul L2 coordinează atât monodentat cât şi bidentat, precum şi o moleculă de 

dmf. La fele ca în cazul compusului 7, în compusul 8, ligandul L2 coordinează mono- 

şi bidentat, formând o reţea 2D. Pentru compuşii 1-6 au fost determinate proprietăţile 

luminiscente şi s-a demonstrate că aceşti compuşi prezintă emisie fluorescentă în stare 

solidă.  

 

Fig. 3. Fragment al structurii compusului {[Cu(L3)(H2O)3](CF3SO3)2·H2O}n (2) 

cu numerotarea parţială a atomilor. 
 

Guanina (L3) este unul din liganzii cu care la fel ca L1 au fost obţinuţi până în 

prezent foarte puţini compuşi coordinativi. Mastropietro T.F. ş.a. [9] au relatat despre 

sinteza şi structura a doi polimeri coordinativi 1D şi un compus discret ai Cu(II) cu 

L3:{[Cu(L3)(H2O)3](BF4)(SiF6)1/2}n (1), {[Cu(L3)(H2O)3](CF3SO3)2·H2O}n (2) şi 

[Cu(L3)2(H2O)(HCOO)]ClO4·H2O·1/2HCOOH] (3). Structurile compuşilor 1 şi 2 

conţin lanţuri uniforme  [Cu(L3)(H2O)3]n
2n+, în care fiecare la fiecare ion de cupru, 

ligandul L3 coordinează prin atomii de azot N3 şi N7 (Figura 3). Electroneutralitatea se 

realizează prin anionii tetrafluoroborat şi hexafluorosilicat în 1 sau triftalat în 2, 

necoordinaţi. Fiecare ion de cupru din 1 şi 2 este pentacoordinat, având poliedrul de 

coordinare de tip piramidă pătrată deformată, format din două molecule de apă în 

poziţii trans, iar atomii de azot N3 şi N5 a doi liganzi L3 construiesc planul bazal în 

timp ce o apă molecula ocupă poziţia axială. Ionul de cupru în 3 are poliedrul de 

coordinare piramidă pătrată formată din două molecule de L3 coordinate monodentat 

în poziţie trans, o moleculă de apă şi un anion formiat coordinat monodentat. Compuşii 

1 şi 2 prezintă proprietăţi antiferomagnetice între ionii de cupru de-a lungul ligandului 

L3. 
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Concluzii 

 În rezultatul studiului dat am constat că utilizarea bazelor azotate în calitate de 

liganzi pentru obţinerea compuşilor coordinativi, poate conduce la obţinerea 

compuşilor cu structuri şi proprietăţi interesante. Pentru a obţine compuşi, în care 

bazele azotate să coordineze la ionul de metal sunt necesare condiţii speciale precum: 

raportul dintre solvenţi, pH, temperatură, ultrasonare sau la condiţii de presiune 

(hidrotermală). S-a observat că cu ajutorul bazelor azotate pot fi obţinute structuri de 

diferite dimensionalităţi 0D-3D, bazele azotate pot coordina atât monodentat cât şi 

bidentat la ionul de metal, iar extinderea structurilor poate avea loc prin intermediul 

interacţiunilor de tip Van-der-waals, π-π, sau a legăturilor de hidrogen.  
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CERCETAREA CAPACITĂŢII ANTIOXIDANTE A SUBSTANŢELOR 

BIOLOGIC ACTIVE ÎN VINURILE DIN STRUGURI 
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Rezumat. Vinurile seci posedă activitate antioxidantă datorită conţinutului înalt de compuşi fenolici. 

În articol sunt prezentate valorilor activităţii antioxidante a vinurilor obţinute din soiurile de struguri 

Caberne, Isabella, şi Aligote. Activitatea antioxidantă a vinurilor calculate după acidul ascorbic a fost 

determinată prin metoda spectrofotometrică. S-a stabili că activitatea antioxidantă în vinuri depinde 

de soiul de struguri de conţinutul de compuşi polifenolici, de procesul tehnologic şi condiţiile 

climaterice.   

Abstract. Dry wines have antioxidant activity due to large number of phenolic substances. The article 

presents data on the on value of antioxidant activity in wines made from Cabernet, Isabella and 

Aligote varieties. The antioxidant activity of wines in terms of ascorbic acid was determined by 

spectrophotometric method. It has been established that the antioxidant activity in wines depends on 

the grape variety, the amount of polyphenolic substances, production technology, and environmental, 

and climatic conditios. 

 

Introducere 

În ultimii ani tot mai mare atenţie se acordă antioxidanţilor alimentari, care se 

asociază cu o gamă largă de beneficii asupra sănătăţii umane. Cultivarea viţei de vie 

este o ramură deosebit de importantă, strategică în complexul agroindustrial, care 

condiţionează strategia generală a economiei ţării. 

Vinul prezintă o băutură rezultată excluziv din fermentaţia completă sau parţială a 

strugurilor, mustului din struguri proaspeţi. El este o sursă esenţială, apreciabilă de 

substanţe biologic active cu capacitate antioxidabilă înaltă, care serveşte drept indice 

de calitate a vinului. 

Vinul are o compoziţie mult mai complexă decât mustul din care provine. 

Progresele înregistrate în tehnica analitică de control au permis o profundă cunoaştere 

a constituenţilor biochimici ai vinului, astfel sunt identificate peste 1000 componente 

dintre care aproximativ 400 au fost studiate. Vinul este o soluţie hidroalcoolică, în care 

se găsesc o gamă largă de substanţe, variate din punct de vedere chimic (alcooli, acizi 

organici, glucide, substanţe azotate, minerale, substanţe odorante, vitamine, compuşi 

fenolici), majoritatea apreciate ca substanţe biologic active [1]. 

Principalele clase de substanţe biologic active din vinuri, care posedă capacitate 

antioxidantă înaltă sunt: 

• Flavonoidele (catechina, epicatechina, kampferolul, quercetina, 

antocianidinele, malvidina, petunidina) etc. 
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Fig. 1. Formula structurală a catechinei (a) şi  epicatechinei (b). 

    

Fig. 2. Formula structurală a petunidinei (a) şi malvidinei (b). 

 

• Compuşii non-flavonoidici (stilbeni, resveratrolul). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Formula de structură a resveratrolului (C14H12O3). 

 

Metode şi materiale 

Pentru cercetarea activităţii antioxidante a substanţelor biologic active din vinuri 

au fost selectate vinurile roşii Cabernet, Isabella şi vinul alb Aligote. 

Cercetarea include mai multe metode printre care: 

- Metode de determinare a conţinutului unor substanţe biologic active; 

- Metode de determinare a capacităţi antioxidante a polifenolilor  din vinuri; 

- Metode de cercetare a impactului conţinutului unor compuşi din vin asupra 

activităţii antioxidante. 

Indicele de polifenoli totali (IPT) sau Indicele D280 este specific numai compuşilor 

polifenolici cu proprietăţi reducătoare. Nucleele benzenice, caracteristice compuşilor 

fenolici, absorb putrnic lumina ultravioletă, la un maxim de 175-280 nm, care se 

calculează conform relaţiei: 

IPT= D280 =D280(A280) x d (diluţia); 

  a b 

a b 
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Indicele Folin-Ciocâlteu (FC) prezintă o variantă de stabilire a activităţii 

antioxidante pentru vinuri. Determinarea se efectuează la spectrofotometru (750 nm), 

cu ajutorul reactivului Folin-Ciocâlteu. În mediu bazic, în prezenţa compuşilor fenolici, 

amestecul de acizi fosfotungistic (H3PW12O40) şi fotomolibdic (H3PMo12O40) este 

redus la oxizii albastru de tungstem (W8O23) şi (Mo12O23). Indicele Folin-Ciocâlteu(FC) 

se calculează conform relaţiei: 

             FC = A750 x 100 (pentru vinurile roşii diluate 1:5) şi 

             FC = A750 x 20 (pentru vinurile albe). 

  Substanţele prezente în vinuri, conţinutul de alcooli, conţinutul de SO2, extractul 

sec din vinuri cât şi aciditatea, care pot influenţa activitatea antioxidantă, se determină 

prin titrare.  

 Metoda evaluării activităţii antioxidante a substanţelor biologic active totale în 

vinuri se axează pe influenţa reducătorilor asupra sistemului indicator Fe(III)/Fe(II)-o-

fenantrolină în care Fe(III) se reduce până la Fe(II), care formează cu o-fenantrolina 

un complex stabil.  

În calitate de substanţă standard se foloseşte acidul ascorbic deoarece după proprietăţile 

sale antioxidante ocupă un loc intermediar dintre mediul reducătorilor fenolici şi cei 

nefenolici. Сalculul se efectuează după formula: 

CA= m xVsol /mpr. x Vpr., mg AA/g 

   Scopul cercetării constă în: evaluarea şi aprecierea capacităţii antioxidante cu 

ajutorul sistemului indicator Fe(III)/Fe(II)-o-fenantrolină [2,3]. 

 

Rezultate şi discuţii 

Cu ajutorul spectrofotometrului, în probele de vin testate a fost determinat 

indicele total de polifenoli (IPT) şi indicele Folin-Ciocâlteu (FC). Rezultatele obţinute 

sunt prezentate în Tabelul 1. 

Antocianidinele  influenţează semnificativ activitatea antioxidantă a vinului, 

numai 50% din cantitatea lor totală din bobiţe trec în vin. Conţinutul antocianidinelor 

depinde şi de condiţiile climaterice, de tehnologia de prelucrare a strugurilor, de 

aciditate, şi soiul de struguri. 

Aciditatea antioxidantă, reprezintă un parametru important pentru stabilirea 

calităţii vinului. Carenţa ei (sub 4,5 g/l acid tartric sau 2,94 g/l acid sulfuric) face ca 

vinurile să fie plate la gust şi nerezistente la păstrare; iar excesul de aciditate imprimă 

duritate vinului. Valorile pH-lui în vinuri trebuie să fie 2,8 – 3,8. Creşterea acestui 

indice conduce la îmbolnăvirea vinului, începe oxidarea substanţelor din drojdii, cu 

pierderea gustului şi culorii vinului.  
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Tabelul 1. Variaţia unor indici cu impact asupra activităţii antioxidante în vinuri. 

Indici de calitate a vinurilor Vinul  

Cabernet 

Vinul 

Isabella 

Vinul 

Aligote 

Conţinutul de antocianidine 

(malvidină), mg/l 

112,8 76 36 

Aciditatea antioxidantă, după H2SO4, 

g/l 

4 3,4 3,6 

Reziduul sec, g/l 23 24 26 

Conţinutul de SO2, mg/l 150 160 220 

Conţinutul de alcooli, % 13,8 13,5 11 

Conţinutul de zahăr, g/l Peste 18 Peste 18 Peste 18 

pH, unităţi 4 4,15 3 

Eh, mV  177 185 140 

IPT, g/l 3,715 4,505 0,551 

FC 47,7 35, 91 4,27 

Capacitatea antioxidantă (CA), mg. 

AA/g. 

103 93,33 86, 66 

 

Aciditatea antioxidantă, reprezintă un parametru important pentru stabilirea 

calităţii vinului. Carenţa ei (sub 4,5 g/l acid tartric sau 2,94 g/l acid sulfuric) face ca 

vinurile să fie plate la gust şi nerezistente la păstrare; iar excesul de aciditate imprimă 

duritate vinului. Valorile pH –lui în vinuri trebuie să fie 2,8 – 3,8. Creşterea acestui 

indice conduce la îmbolnăvirea vinului, începe oxidarea substanţelor din drojdii, cu 

pierderea gustului şi culorii vinului.  

Dioxidul de sulf însoţeşte vinul la toate etapele tehnologice de transformare a 

mustului în vin, chiar dacă nu se aduce din exterior, deoarece el se conţine în struguri, 

dar care nu este îndeajuns pentru un vin de calitate. 

Reziduul prezintă totalitatea substanţelor nevolatile, care pot fi: proteine, 

substanţe azotoase, substanţe minerale, iar la păstrare se pot depune şi antocianidinele. 

Reziduul din vinuri oscilează în dependenţă de soi, condiţiile ecologice şi modul de 

prelucrare a strugurilor. 

Dioxidul de sulf (SO2) prezintă un conservat cu proprietăţi antibacteriene, 

menţine prospeţimea şi culoarea vinului, şi nu influenţează asupra activităţii 

antioxidante. Conţinutul în vinurile roşii Cabernet şi Isabella constituie  norma 

admisibilă de 160 mg/l, iar în vinul alb Aligote – 200 mg/l. Analizând rezultatele 

obţinute se menţionează, că vinurile roşii au o acţiune antioxidantă mai înaltă decât 

vinurile albe, datorită conţinutului mai ridicat de polifenoli, aceasta se confirmă prin 
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valorile IPT şi FC obţinute experimental.  

Potenţialul redox (Eh) pe parcursul maturării vinului se modifică. Compuşii 

polifenolici suferă procese complexe de degradare, de oxidare, se micşorează şi 

conţinutul de antocianidine. La sfârşitul fermentaţiei valoarea Eh în probele de vinuri 

investigate valorează aproximativ cu 100 Mv faţă de 390 Mv. 

 

Fig. 1. Corelaţia dintre valorile conţinutului substanţelor biologic active din vinuri şi 

capacitatea antioxidantă. 

Сoncluzii 

Evaluarea comparativă a conţinutului de substanţe cu capacitate antioxidantă din 

probele de vinuri roşii Cabernet, Isabella şi vinul alb Aligote, denotă că capacitatea 

antioxidantă din vinurile roşii este mai înalt decât în vinurile albe. Toate grupele de 

substanţe active din vin – compuşii polifenolici, vitaminele, mineralele contribuie activ 

la creşterea capacităţii antioxidante, care este direct proporţională cu conţinutul 

valorilor indicilor (IPT), indicele Folin-Ciocâlteu (FC), calculat pentru toate probele de 

vin. Evaluarea şi aprecierea capacităţii antioxidante a substanţelor biologic active din 

vin cu ajutorul sistemului indicator Fe(III)/Fe(II) – o-fenantrolină, este una reuşită care 

identifică mai multe clase de substanţe biologic active. 
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Rezumat. O gamă largă de acţiune farmacologică a florilor de Calendula officinalis se datorează 

conţinutului unor substanţe biologic active esenţiale cum ar fi carotenoidele, flavonoidele, saponinele 

şi polizaharidele. În lucrare se propune un punct de vedere privitor la identificarea unor compuşi 

polifenolici sub formă de flavonoide şi carotenoide şi determinarea spectrofotometrică a conţinutului 

lor în florile de Calendula officinalis, din familia Asteraceae. 

Abstract. A wide range of pharmaceutical effects of Calendula officinalis flowers is due to the 

content of such important biologically active compounds as carotenoids, flavonoids, saponins and 

polyzaccharides. The article sets forth the point of view of phytochemical research and 

spectrophotometric determination of the sum of carotenoids and flavonoids in the flowers of the 

Calendula officinalis – a famous plant in the Asteraceae family. 

 

Introducere 

Începând cu secolul XX antioxidanţii şi în mod particular compuşii polifenolici 

din plante medicinale au beneficiat de o atenţie deosebită. Astfel numeroase studii 

epidemiologice au analizat posibilele acţiuni fitoterapeutice ale polifenolilor care 

constituie una dintre cele mai numeroase grupe de substanţe pe care le conţin plantele.  

Actualmente sunt cunoscuţi peste 8000 compuşi polifenolici, care au fost 

identificaţi în plante sub formă conjugată, ataşaţi de gruparea hidroxil sau structura 

aromatică a reziduurilor de zaharuri, inclusiv polizaharide.  

Complexul de compuşi biologic activi pe care le conţin florile de Calendula 

officinalis (gălbenele) determină anumite proprietăţi terapeutice, care conform datelor 

statistice, după popularitate şi areal de cultivare, gălbenelele sunt depăşite doar de 

muşeţel. Din cele 25 specii ale genului Calendula, datorită compuşilor biologic activi 

este mult utilizată în farmaceutică, specia Calendula officinalis L., care face parte din 

flora spontană a Republicii Moldova (cu flori de culoare galben deschis şi de cultură 

cu flori portocalii).  

Studiul detailat al gălbenelelor a identificat peste 400 substanţe chimice prezente 

în diferite părţi vegetale ale acestei plante. Unii compuşi biologic activi care se regăsesc 

în Calendula officinalis sunt prezentaţi în Tabelul 1. 

Cercetarea prezenţei şi conţinutului compuşilor biologic activi sub formă de 

flavonoide şi caratenoide din florile de gălbenele impune standardizarea acestei materii 
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pentru a fi prelucrată şi utilizată corect [1]. 

 

 Tabelul 1. Calendula officinalis- sursă de compuşi biologic activi.  

Clasele principale 

de compuşi 
Compuşii biologic activi din Calendula officinalis 

Compuşi 

polifenolici 

 

 

Flavonoide(0,41-0,91%): isocvercetină; kampferol; 

quercetină; narcisină; rutină; hiperozidă; calendulozide;   

Carotenoide (3%): β-caroten, γ-caroten, licopen, flavoxantina; 

Acizi carboxifenolici (105mg/100g material uscat); 

Acizi graşi: Acidul calendic (ω 6, 50-60% din conţinutul total 

de uleiuri). 

Compuşi cu 

structură 

izoprenoidică 

Uleiuri volatile (0,1-0,2%); 

Saponine (6,25%); 

Alcooli triterpenici în stare liberă sau esterificată (5%). 

Alte grupe de 

substanţe 

Compuşi cu azot: Alatonina (0,55-0,60%); 

Poliglucide: pectine(9%); hemiceluloze(5,9%); policeluloze 

solubile în apă (31,25%); 

Proteine şi aminoacizi: glicina, treonina, valina, leucina, acidul 

glutamic, acidul aspargilic; 

Vitamina C; Substanţe minerale(8%): K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, 

Zn, Mo, Cr, Se, Ni, Al, I, Sr, Pb. 

 

Scopul cercetării constă în identificarea organoleptică a compuşilor fenolici ca 

substanţe biologic active sub formă de flavonoide şi carotenoide prezente în florile de 

gălbenele şi determinarea spectrofotometrică a conţinutului lor, în vederea 

standardizării şi minimalizării ingredientelor de natură chimică din produsele 

farmaceutice prin înlocuirea lor cu cele naturale. 

 

Metode şi materiale  

Materialul vegetal, florile de Calendulla officinalis a fost colectat în perioada 

lunilor septembrie-octombrie 2019, iar o altă probă de flori a fost procurată din 

farmacie.  

Pregătirea corectă a probelor pentru cercetare influenţează direct asupra 

conţinutului de compuşi fenolici din flori. După uscarea florilor la umbră şi în încăperi 

aerisite a fost efectuată extracţia flavonoidelor, şi carotenoidelor din probele 

investigate. 

Pentru a determina condiţiile optime de extracţie a compuşilor polifenolici din 

florile de gălbenele s-au examinat următorii parametri: timpul acordat procesului de 

extracţie, temperatura, natura extragentului. Astfel se menţionează eficacitatea 

extragerii flavonoidelor în soluţie alcoolică de 70%, sau hexan la temperatura 60°C [2]. 

 Cercetarea organoleptică a flavonoidelor s-a examinat cu reacţiile calitative. 

Pentru identificarea sumei integrale a flavonoidelor au fost efectuate probele: proba 

Chinoda, proba Briant, reacţia cu sărurile de aluminiu şi de fier(III), reacţia cu soluţia 
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alcoolică NaOH de 10%, reacţia cu soluţia de (CH3COO)2Pb cu partea de masă de 1%. 

Principalele flavonoide prezente în florile de gălbenele sunt redate în Figura 1. 

 
  

 
  

Quercetina Luteolina Apigenina 

   

Kaempferol Catechina Galo-catechina 

Fig. 1. Forme structurale ale principalelor flavonoide din florile de gălbenele. 

 

În florile de gălbenele se găsesc mai multe feluri de carotenoide. Florile închise 

la culoare conţin mai mult β-caroten. 

 

              
 

Fig. 2. Forma structurală a carotenoidelor. 

 

Cercetarea conţinutului de flavonoide în florile de gălbenele s-a efectuat la 

spectrofotometru.  Densitatea optică a produsului complex dintre quarcetină cu soluţia 

alcoolică de clorură de aluminiu(AlCl3) cu concentraţia 1-2%, s-a înregistrat la 

lungimea de undă 412 nm. Indicele de absorbţie a complexului calculat pentru 

quarcetină este egal cu 248 [3,4]. 

Interacţiunea  flavonoidelor cu clorura de aluminiu se prezintă în Figura 3. 
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Fig. 3. Formarea compusului complex al flavonoidelor cu AlCl3.  

 

 Conţinutul de β-caroten a fost determinat în  extractele obţinute din florile de 

gălbenele în hexan, la lungimea de undă 450 nm.  

 

Rezultate şi discuţii 

Conţinutul integral al flavonoidelor din florile de gălbenele a fost determinat după 

tehnologia propusă de savantul D. Petrova, adaptată pentru cercetarea substanţelor 

biologic active din plantele medicinale. Spectrul de absorbţie pentru soluţia cu partea 

de masă 70% se prezintă în Figura 4.  

 
Fig. 4. Spectrul de absorbţie pentru extractul de flavonoide din florile de gălbenele. 

Absorbţia maximă se înregistrează la 408 nm, ceea ce corespunde datelor din 

literatura de specialitate. 

Spectrul de absorbţie pentru carotenoide (după β-caroten) extrase din florile 

Calendula officinalis reprezintă în Figura 5. 
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Fig. 5. Spectrul de absorbţie pentru carotenoidele din florile de gălbenele. 

Se menţionează faptul, că florile portocalii, proaspăt colectate, conţin mai multe 

carotenoide decât florile de culoare galben. La păstrare conţinutul flavonoidelor se 

micşorează. Solventul optim pentru extragerea carotenoidelor este hexanul. 

Evoluarea conţinutului compuşilor fenolici din florile de gălbenele se prezintă în 

Figura 6. 

 

 
Fig. 6. Evoluarea conţinutului compuşilor fenolici din florile de galbenele. 

 

 

Concluzii 

Flavonoidele cu soluţia alcoolică de AlCl3 de 1-2% formează un compus cu 

fluorescenţă galben-verzue, la lungimea de undă 408 nm. În baza formării complexului 
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participă activ grupele OH- din poziţiile 3 şi 5 ale flavonoidului. Aceasta reacţie 

specifică este folosită la determinarea conţinutului integral de flavonoide din materialul 

vegetal analizat. Conţinutul flavonidelor, carotenoidelor în florile portocalii şi în florile 

proaspăt selectate este mai mare decât în florile galbene deschise la culoare.  

Proprietăţile fitoterapeutice sunt exprimate prin capacitatea antioxidantă a 

compuşilor biologic activi din florile de gălbenele, de aceia în medicina umană florile 

Calendula officinalis se utilizează sub formă de ceai, infuzii, decocturi, tincturi, ulei 

sau unguent, de asemenea ele se folosesc în calitate de componente a multor produse 

farmaceutice cu acţiune antiinflamatoare, antivirală, antitumorală.  
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CERCETAREA  FITOCHIMICĂ A SUBSTANŢELOR BIOLOGIC 

ACTIVE DIN STRUGURII VITIS VINIFERA 

 

CALMUŢCHI Lidia, MELENTIEV Eugenia, PITUŞCAN Doina 

Catedra Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol 

 
Rezumat. În lucrare sunt prezentate  rezultatele cercetării fitochimice  a substanţelor biologic active  

din componenţa strugurilor viţei de vie, soiul Isabella; din aceste grupuri de substanţe s-au examinat 

flavonoidele şi anticianidele, precum parametrii optimi de extracţia acestora din seminţe, pieliţă şi 

miezul boabelor; evaluarea şi aprecierea organoleptică şi spectrofotometrică a conţinutului 

flavonoidelor şi antocianidelor din probele investigate, cât şi utilizarea acestor extracte la 

confecţionarea cremelor cosmetice bio. 

Abstracts. The paper presents the results of the phytochemical research ofbiologically active 

substances from the composition of the grapes of the vine, Isabella variety; from these groups of 

substances the flavonoids and anthocyanidins were examined, such as the optimal parameters for their 

extraction from seeds, skin and kernels of grains; evaluation of organoleptic and spectrophotometric 

assessment of the flavonoids and anthocyanides content from the investigated samples, and also the 

use of these extracts in the manufacture of organic cosmetic creams. 
 

Introducere  

Plantele constituie sursa majoră de obţinere a unor produse biologice esenţiale 

pentru supravieţuirea întregului regn animal şi reprezintă principalul furnizor de 

compuşi fitochimici utilizaţi în diferite ramuri industriale cum sunt cele ale produselor 

alimentare, farmaceutice, cosmetice, agrochimice. Statisticile recente  constată că peste 

1500 de compuşi noi sunt identificaţi anual în diferite specii de plante iar multe din ele 

se regăsesc  în componenţa  medicamentelor, coloranţilor naturali, produselor 

cosmetice [1, 2].  

Produsele vinicole sunt cele mai bogate surse naturale  de substanţe biologic 

active. Prelucrarea strugurilor pentru obţinerea sucului, vinului  este principala utilizare 

a acestora, dar în procesul de producerea vinului se formează  şi alte produse, care se 

constituie secudare (ca seminţele, peliţa din tescovină) care este o sursă benefică pentru 

extragerea substanţelor biologic active [3, 4]. Compuşii fenolici, taninurile, pigmenţii 

reprezintă substanţele responsabile de gustul, mirosul, culoarea vinului şi  reprezintă 

cel mai important grup de substanţe din componenţa produselor farmaceutice şi 

cosmetice [5]. 

Flavonoidele reprezintă o clasă  de metaboliţi secundari ai plantelor, cunoscuţi  

pentru proprietăţile de antioxidanţi ce prezintă protecţie esenţială  pentru plante şi sunt 

responsabile de culoarea galbenă, roşie sau albastră a florilor, fructelor [6]. 

Flavonoidele sunt compuşi fenolici care conţin în moleculă  heterociclu piranic,  

condensat cu două inele benzenice. Inelele au grupări hidroxilice, ce determină 

caracterul fenolic al acestor compuşi. Astfel, structura chimică a flavonoidelor 

reprezintă un schelet din 15 atomi de carbon,  format din două cicluri benzenice (A) şi 

(B), legate  prin heterociclul piranic (C) prezentată în Figura 1. 
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Fig. 1. Planul structural  al flavonoidelor. 

 

Una din cele mai perspective surse de extragere a flavonoidelor  sunt strugurii, 

care conţin acizi fenolici, flavonoli, catechine, tanine, proantocianidine, antociane, 

resveratrol şi altele. 

Scopul cercetării a fost estimarea şi aprecierea unor substanţe biologic active sub 

formă de flavonoide şi antocianide din componenţa strugurilor  viţei de vie, soiul 

Isabella cu aplicarea extractelor în elaborarea cremelor cosmetice bio.  
 

Metode şi tehnologii de investigare 

În experiment au fost utilizate probele extrase din strugurii viţei de vie, soiul 

Isabella recoltată în Moldova. 

Pregătirea probelor pentru cercetare a constat în zdrobirea boabelor cu separarea 

seminţelor, pieliţei şi miezului. Probele reziduul uscat de la evaporarea miezului, de 

pieliţă şi seminţe au fost cântărite şi supuse determinării conţinutul  acestora din 

compoziţia strugurilor. 

 Determinarea umidităţii probelor cercetate   s-a efectuat prin uscarea  lor în etuvă 

până la o masă constantă. De asemenea, s-a analizat  şi cantitatea de cenuşă  prin 

calcinarea probei, folosind metoda lentă la o temperatură de 550-6500C.  Aceste 

probe au fost supuse prelucrării cu extracţia şi analiza flavonoidelor, antocianidelor şi 

uleiului de struguri. Cercetarea organoleptică a prezenţei flavonoidelor din materialele 

pregătite se axează pe efectuarea unor probe calitative, precum: Proba Chinodă, Proba 

Briant, reacţia cu sărurile de aluminiu şi de fier(III),  reacţia cu soluţie alcoolică  NaOH 

de 10%, reacţia cu  soluţia  de  (CH3COO)2Pb cu partea de masă 1%  [3]. Proba 

Chinodă evidenţiează prezenţa conţinutului integral de flavonoide şi se axează pe 

reducerea (flavonolii, flavanone, flavone)  cu magneziu  în prezenţa acidului HCl 

concentrat. În urma reacţiei apare o culoare  roşie, datorită formării de  antocianidine 

– clorură de cianidină, conform reacţiei (Figura 2): 

 
                Quercetina                                     Clorură de cianidină (roşie) 

Fig. 2. Reacţia de reducere a quercetinei cu formarea clorură de cianidină. 
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Determinarea conţinutului de antocianidine  din probele investigate s-a efectuat 

prin metoda spectrofotometrică în baza măsurării densităţii optice a extractului la 

lungimea de undă 520 nm (Figura 3). 

 
Fig. 3. Spectrul de absorbţie a extractelor de antocianide. 

 

Extractul se pregăteşte din produsul uscat şi mărunţit fin, dizolvat în acid HCl 

de 1%, la temperatura 400C, timp de 15 min. După filtrare, soluţia se testează la 

conţinutul de antocianide.     

Aprecierea spectrofotometrică a conţinutului flavonoidelor s-a testat după 

densitatea optică a soluţiei extracte cu alcool etilic de 50%  în prezenţa  AlCl3 la 

specctrofotometru  TBO UV-Visibile,  lungimea de undă 407 nm. 

Pentru a determina condiţiile optime de extracţie a substanţelor biologic active 

din struguri, s-au examinat următorii timpul de extracţie; temperatura de extracţie; 

influenţa extractantului parametri:  

 

Rezultate şi discuţii 

Rezultatele recente axate pe determinarea indicilor biochimici din componenţa 

strugurilor viţei de vie, soiul Isabella sunt prezentate în Tabelul 1 şi Figura 4. 

                

                        Tabelul 1. Valoarea indicilor biochimici din  componenţa  strugurilor.  

Ingrediente 
Valoarea indicilor extractelor  din 

Pieliţă Seminţe Miezul boabelor 

Substanţa uscată, % 17,0 89,2 12,0 

Umiditatea, % 83,0 10,8 88,0 

Lignină, % 0,1 23,0 - 

Flavonoide, % 1,0 2,93 0,69 

Antociane, % 2,8 0,83 0,046 

Compuşi fenolici în raport cu 

acidul  galic, mg/cm3 
1,82 2,31 1,71 
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Fig. 4. Conţinutul de substanţe biologic activ din extractele testate. 

 

Eficacitatea extracţiei substanţelor biologic active s-a axat pe determinarea 

conţinutului de flafonoide din probele investigate, analizând unii parametri (timpul, 

temperatura şi extractantul). Rezultatele influenţei timpului şi  temperaturii optime, dar 

şi a diferitor extractanţi (etanolul, apa, glicerolul) folosiţi la extracţie flavonoidelor din 

probele investigate sunt prezentate în Figura 5.  

 

 
Fig. 5. Dependenţa eficacităţii extragerii flavonoidelor (%)  de timpul extracţiei. 

 

Din rezultatele obţinute  se denotă: timpul optim de extragerea flavonoidelor din 

pieliţă constituie 0,5 ore;  din  seminţe – 2 ore; din miezul boabelor – 3 ore. 
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Fig. 6. Dependenţa eficacităţii extragerii flavonoidelor (%) de temperatura de extracţie. 

 

Reieşind din datele obţinute se denotă că temperatura optimă de extragerea 

flavonoidelor pentru toate cele trei probe (pieliţă, seminţe, pulpă) constituie 60oC. 

Polifenolii reprezintă cei mai importanţi grup de substanţe ce se regăsesc la viţa 

de vie. Din acest grup de substanţe fac parte pigmenţii (substanţe colorate) şi taninurile, 

flavonici (galbeni) şi antocianici (roşii). Cei mai frecvenţi compuşi fenolici ce pot fi 

extraşi din strugurii viţei de vie sunt flavonoidele şi stibenii.   

Conţinutul compuşilor polifenolici în raport cu acidul galic este prezentat în 

Figura 7. 

  
Fig. 7. Conţinutul substanţelor biologic active în probele testate. 

 

Extractele obţinute, dar şi uleiul de struguri, s-au utilizat la confecţionarea unor 

creme cosmetice pentru faţă. S-a ales o cremă de control şi s-a examinat  unii parametri 

de calitate a acestea şi în baza acestei creme s-au confecţionat patru creme, folosind ca 

adaus extractele din pieliţă, din seminţe, din miezul pulpei şi uleiul de struguri. La 

prima etapă s-a determinat  următorii parametri de calitate: culoarea, mirosul, 
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stabilitatea termică, valoarea pH-ului. S-a constatat că calitatea cremelor depinde de 

concentraţia optimă a extractelor de circa 3%. 

 

Concluzii  

Studiile realizate la determinarea conţinutului de antocianide şi flavonoide în 

probele investigate constată  un conţinut mai mare de flavonoide în seminţe(2,95%), 

antocianide în pieliţă (1,1%), iar polifenolii se conţin  în  pieliţă şi în miezul boabelor; 

Datele privitor la eficacitatea extragerii flavonoidelor în raport cu extractantul 

aplicat la analiză, au demonstrat cel mai efectiv extractant din pieliţă prezintă etanolul 

(96%), pentru seminţe este apa, iar pentru miezul boabelor se poate utiliza etanolul de 

30% sau glicerolul de 70%. Rezultatele recente axate pe utilizarea extractelor şi a 

uleiului de struguri la confecţionarea unor creme cosmetice derivă că calitatea cremelor 

depinde semnificativ de concentraţia adausului de extract, care constituie circa 3%.  

Astfel, strugurii Vitis Vinifera constituie o materie primă  cu un conţinut benefic 

de substanţe biologic active, iar extractele lor pot fi cu succes utilizate  în alimentaţie 

(coloranţi alimentari), în medicină, în cosmetologie etc. 
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CERCETAREA UNOR INDICI DE CALITATE A ULEIURILOR VEGETALE 

ALIMENTARE 
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Catedra Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol 

 
Rezumat. Alimentaţia prezintă unul din cei mai importanţi factori ecologici care dirijează sănătatea 

umană. În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetării calităţii unor uleiuri vegetale omega 3, 6, şi 9. 

Au fost cercetaţi indicii organoleptici şi fizico-chimici de calitate. Toate tipurile uleiurilor cercetate, 

cu mici devieri, sunt apreciate calitative. 

Abstract. Nutrition is one of the most important environmental factors that control human health. 

The article presents the results of a study of the quality of some omega 3, 6 and 9 vegetable oils. 

Studies were carried out according to organoleptic and physico-chemical indicators. All samples of 

vegetable oils, with minor deviations, meet the requirements for oils of the corresponding type, and 

are recognized as high-quality. 

 

Introducere 

Alimentaţia prezintă unul din cei mai importanţi factori ecologici care dirijează 

sănătatea umană. Uleiurile vegetale sunt unele din cele mai populare produse 

alimentare care se utilizează atât în stare nativă, cât şi în procesarea alimentelor. Uleiul 

vegetal  reprezintă un produs finit gata pentru a fi întrebuinţat, produs din seminţele 

sau germenii seminţelor de plante, din pulpă sau sâmburii fructelor, obţinut prin metoda 

de presare, extracţie cu solvenţi organici sau prin metoda combinată. Unele dintre 

uleiurile consumate frecvent sunt uleiul de floarea soarelui, porumb, măsline, rapiţă, 

de asemenea se utilizează uleiul de palmier, soia, uleiul de cocos. 

Majoritatea uleiurilor sunt gliceridele bogate în acizi graşi mononesaturaţi şi 

polinesaturaţi, care conţin o cantitate redusă de grăsimi saturate. Astfel acizii graşi pot 

fi clasificaţi în: 

• Acizi graşi ω 3 (polinesaturaţi): 

- Acidul eicosapentanoic (EPA), C20H30O2 – peşte, crustacee; 

- Acidul docasahexanoic (DHA), C22H32O2 – peşte crustacee; 

- Acidul alfa-linolenic (ALA), C18H30O2 – ulei de in. 

• Acizi graşi ω 6 (polinesaturaţi): 

- Acidul linoleic, C18H33O2 – ulei de floarea soarelui, de porumb; 

- Acidul arahidonic, C20H32O2 – ulei din arahide. 

• Acizi graşi ω 9 (mononesaturaţi): 

- Acidul oleic, C18H34O2 – ulei de măsline; 

- Acidul erucic, C22H42O2 – ulei de rapiţă, varză. 

Seminţele plantelor oleaginoase în afară de lipide mai conţin proteine, zaharide, 

apă, sunt surse importante de vitamine (A, C, E, K), de substanţe minerale reprezentate 

de macroelemente(C, H, N, S, K, Na, Ca, P, Fe) şi microelemente (Mg, Zn, I, Mo, Mn), 

care sunt în proporţii variabile în dependenţă de tipul uleiului. 

Calitatea uleiurilor vegetale alimentare este oferită de ansamblul însuşirilor 

fizice, chimice, organoleptice, tehnologice şi proprii (intrinsec) care apar pe parcursul 
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depozitării. 

Scopul cercetării constă în: cercetarea unor indici organoleptici şi fizico-chimici 

de calitate a uleiurilor vegetale alimentare realizate pe piaţa autohtonă. 

 

Materiale şi metode 

Pentru efectuarea cercetărilor experimentale au fost selectate uleiuri ω -3, ω-6, ω- 

9. Rezultatele obţinute în urma cercetării indicilor organoleptici de calitate  sunt 

indicate în Figura 1. 

În scopul evaluării calităţii uleiurilor selectate au fost studiaţi indici fizico-chimici 

de calitate: indicele de aciditate, de saponificare, de iod şi de peroxid [1, 2]. Indicatorii 

de calitate au fost determinaţi la temperatura de 20oC. 

Indicele de aciditate reprezintă cantitatea de hidroxid de potasiu (mg), necesară 

pentru neutralizarea acizilor graşi liberi, care se conţin într-un gram de grăsime [3]. 

Indicele de aciditate caracterizează prospeţimea uleiurilor şi este o mărime variabilă, 

care a fost determinat cu scopul stabilirii şi aprecierii gradului de prospeţime a 

uleiurilor. Sub influenţa apei, acizilor, temperaturii, enzimelor indicele de aciditate se 

măreşte datorită hidrolizei care are loc conform reacţiei:  

 
Indicele de saponificare reprezintă cantitatea de  hidroxid de potasiu (mg) necesară 

pentru saponificarea trigliceridelor şi neutralizarea acizilor graşi liberi conform 

reacţiei: 

 
     Indicele de iod reprezintă cantitatea de iod (g), care poate fi adiţionată la 100 g 

produs de ulei. Valoarea indicelui de iod caracterizează gradul de nesaturare a lipidelor, 

respectiv proporţia de acizi graşi nesaturaţi prezenţi în structura lipidelor [4]. Un indice 

de iod ridicat indică o cantitate mare de acizi graşi nesaturaţi, ceea ce influenţează 

stabilitatea grăsimilor la păstrarea lor, grăsimile dizolvate în cloroform adiţionează  

iodul  la dublele legături, iar excesul de iod  se titrează cu o soluţie  de tiosulfat de 

sodiu:            

I2+2Na2S2O3 ↔ 2 NaI + Na2S4O6 

 Indicele de peroxid exprimă numărul de moli echivalenţi de peroxid la 1kg de materie 

grasă. Produsele de  oxidare a uleiurilor şi iodura de potasiu în soluţie de acid acetic şi 

cloroform determină cantitatea de iod eliminată la titrare cu tiosulfat de sodiu [5]. Iodul 

se eliberează din iodura de potasiu în mediu slab acid. 
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Rezultate şi discuţii 

         Aprecierea grafică a indicatorilor organoleptici de calitate a uleiurilor omega 3, 

6, 9 a fost efectuată conform punctajului acordat de la 1 până la 5. 

 
Fig. 1. Evoluarea indicatorilor organoleptici de calitate a uleiurilor omega - 3, 6, 9. 

 

Se menţionează faptul că toate uleiurile cercetate corespund calităţii, conform 

standardului, însă nici unul din uleiuri nu acumulează numărul maximal de 5 puncte. 

Aprecierea calităţii uleiurilor vegetale conform valorificării indicilor fizico-

chimici se realizează pe cale de laborator.  

Valorile indicilor fizico-chimici cercetaţi sunt prezentate în Tabelul 1. 
 

Tabelul 1. Aprecierea indicilor fizico-chimici de calitate a uleiurilor testate. 

Produsul 

Cercetat 

Indicele de 

aciditate, 

mgKOH/g 

Indice de 

saponificare, 

mgKOH/g 

Indice de iod, 

gI2/100g 

Indice de 

peroxid, 

molperox/g 

Ulei de floarea- 

soarelui 
0,62 185 123 10,5 

Ulei de porumb 0,58 189 114 10,2 

Ulei de in 0,6 183 105 10,2 

Ulei de rapiţă 0,65 182 102 11,5 

Ulei de măsline 0,8 191 89 0,5 

Ulei de floarea 

soarelui calit. 1 
4,25 180 120 11 

Evoluarea indicelui de aciditate în uleiurile omega 3, 6, 9 se prezintă în Figura 2.    
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Fig. 2. Variaţia indicelui de aciditate la uleiurile vegetale omega 3, 6, 9. 

 

Se menţionează faptul că doar în uleiul de in aciditatea corespunde normelor 

standarde, cu toate că uleiurile cercetate pot fi apreciate calitative.  

Variaţia indicelui de saponificare este prezentată în Figura 3.  

 

 
Fig. 3. Variaţia indicelui de saponificare în uleiurile cercetate. 

  

Din datele obţinute se menţionează faptul că indicele de saponificare diferă de la 

o probă la alta. Uleiurile de in, măsline, porumb înregistrează inicele saponificare după 

standardele în vigoare.  

 
          

Fig. 4. Variaţia indicelui de iod în probele de uleiuri cercetate. 

 

Astfel, indicele de iod evidenţiază calitatea uleiurilor de porumb, de in, şi 

măsline, cu mici abateri pentru uleiul de floarea soarelui.  
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Dinamica evoluării indicelui de peroxid se prezintă în Figura 5. 

 

 
 

Fig. 5. Variaţia indicelui de peroxid în probele de uleiuri cercetate. 

 

 Se menţionează faptul că cele mai proaspete sunt uleiurile de porumb, de in, la 

care indicele de peroxid corespunde standardelor şi mai puţin proaspete, sau păstrate 

incorect sunt uleiurile de floarea soarelui şi uleiul de rapiţă. 

 

Concluzii 

Uleiurile vegetale alimentare prezintă o sursă importantă de energie pentru 

organismul uman de aceea cercetarea calităţii lor contează mult. Proprietăţile 

organoleptice ale uleiurilor alimentare stau la baza verificării corectitudinii tehnologice 

de obţinere, a procesului de rafinare, identificarea proceselor de râncezire, mai ales în 

fazele avansate, sau parţial identificarea substituenţilor grăsimilor. Uleiurile de in, de 

floarea soarelui, de rapiţă, de porumb şi măsline cercetate, după indicii organoleptici 

corespund calităţii, cu toate că nici unul din ele nu au acumulat numărul maximal de 5 

puncte. Indicii fizico-chimici de calitate, indicele de aciditate, indicele de peroxid, 

indicele de iod şi indicele de saponificare, cu mici abateri, caracterizează uleiurile 

cercetate ca uleiuri calitative şi admise pentru a fi folosite în alimentaţie. 
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Rezumat. Au fost sintetizaţi şase compuşi coordinativi noi cu diferite săruri ale metalelor de tranziţie 

precum (percloraţi, nitraţi şi acetaţi) în baza ligandului 4,4'-diaminodifenilmetan. Compuşii noi 

obţinuţi au fost caracterizaţi prin studiul cu raze X pe monocristal, analiza termogravimetrică şi 

spectroscopia IR. Structurile cristaline includ: patru monomeri [M(dadpm)2(CH3COO)2(H2O)2] (M = 

Co(1); Cd(2)); [Zn(dadpm)4(H2O)2](NO3)2 (H2O)2 (3); [Ni(dadpm)3(dmf)(H2O)2][(ClO4)2 

(dadpm)(H2O)] (4) şi doi polimeri 1D (unu dimensionali) {[Cd(dadpm)2(H2O)(ClO4)](ClO4)}n (5); 

{[Cd(dadpm)6](ClO4)2}n (6), unde dadpm=4,4'-diaminodifenilmetan. 

Abstract. Six new transition metal coordination compounds based on 4,4'-diaminodiphenylmethane 

and different metal salts (perchlorates, nitrates and acetates) have been preparated. The new solids 

were characterized by IR spectroscopy, thermogravimetric analysis, and single-crystal X-ray 

diffraction methods. The crystalline solids include four monomers: [M(dadpm)2(CH3COO)2(H2O)2] 

(M = Co(1); Cd(2)); [Zn(dadpm)4(H2O)2](NO3)2 (H2O)2 (3); [Ni(dadpm)3(dmf)(H2O)2][(ClO4)2 

(dadpm)(H2O)] (4) and two one-dimensional coordination polymers: 

{[Cd(dadpm)2(H2O)(ClO4)](ClO4)}n (5); {[Cd(dadpm)6](ClO4)2}n (6), where dadpm=4,4-

diaminodiphenylmethane.  

 

Introducere 

Proiectarea raţională a polimerilor coordinativi este de mare interes atât pentru 

aplicaţiile potenţiale ale acestor materiale organice-anorganice în domenii precum: 

depozitarea gazelor, selecţia moleculară, schimbul de ioni şi cataliza, cât şi pentru 

arhitecturile, topologiile şi caracteristicele structurale ale acestora [1-4]. Sinteza unor 

astfel de specii se bazează adesea pe autoasamblarea blocurilor de construcţie cu 

obţinerea reţelelor supramoleculare asamblate prin legături covalente, de hidrogen sau 

alte interacţiuni mai slabe [5]. Construcţia programată a unor astfel de structuri nu 

poate fi realizată în totalitate, deşi este posibil de obţinut control asupra produselor 

printr-o alegere atentă a ionului metalic, geometria şi lungimea ligandului organic, 

precum şi orientările grupurilor donore ale liganzilor. Liganzii de tip piridină sau baze 

aromatice ce conţin grupe sau atomi donori, au fost utilizaţi pe scară largă la obţinerea 

reţelelor coordinative relativ stabile, în timp ce liganzii aromatici de tip punte cu 

grupuri donore NH2 sunt mai puţin utilizaţi. Aceasta se datorează instabilităţii 
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liganzilor, precum şi capacităţii donore mai slabe a grupelor amino faţă de centrele 

metalice. Pe de altă parte, labilitatea interacţiunilor metal-N pot conduce la rearanjări 

uşoare în procesul de autoasamblare şi la obţinerea structurilor inedite şi poate avea ca 

rezultat şi cazuri de izomerism supramolecular. Comparativ cu ligandul 4,4´-dipiridil, 

utilizarea moleculei  de 4,4´-diaminodifenilmetan (dadpm) în calitate de ligand, este 

mai avantajoasă datorită posibilităţii de formare a legăturilor de hidrogen prin grupele 

amino-terminale, fapt ce contribuie la formarea arhitecturilor supramoleculare [6]. 

Ligandul ditopic dadpm, a fost anterior utilizat pentru producerea unor monomeri sau 

oligomeri ciclici [7] şi câteva reţele polimerice cu [8] sau fără implicarea anionilor de 

punte adiţionali.  

 

Rezultate şi discuţii 

În acest articol vom prezenta metodele de sinteză, structura şi unele proprietăţi 

fizico-chimice a şase compuşi coordinativi noi, obţinuţi în rezultatul reacţiei dintre 

ligandul ditopic dadpm şi diferite săruri metalice. Reacţiile ligandului 4,4ʹ-

diaminodifenilmetan cu sărurile Co(CH3COO)2, Cd(CH3COO)2, Zn(NO3)2, Ni(ClO4)2 

şi Cd(ClO4)2 cu ligandul, în mediul CH3OH sau C2H5OH, la refluxare au condus la 

obţinerea a patru monomeri şi 2 polimeri coordinativi 1D cu compoziţia (Tabelul 1). 

 

Tabelul 1. Schema de sinteză a compuşilor 1-6 cu ligandul dadpm. 

Nr. 

 
Formula de structură 

Raportul 

Metal:L 
Solvent T, oC 

Dimensio- 

nalitatea 

1. [Co(dadpm)2(CH3COO)2(H2O)2] 1:1 
CH3OH 

5 ml 

80 oC 

20 min 
monomer 

2. [Cd(dadpm)2(CH3COO)2(H2O)2] 1:2 
C2H5OH 

5 ml 

60 oC 

1 oră 
monomer 

3. [Zn(dadpm)4(H2O)2](NO3)2 (H2O)2 1:2 
CH3OH 

5 ml 

60 oC 

1 oră 
monomer 

4. 
[Ni(dadpm)3(dmf)(H2O)2][(ClO4)2 

(dadpm)(H2O)] 
1:1 

C2H5OH 

5 ml 

80 oC 

20 min 
momomer 

5. {[Cd(dadpm)2(H2O)(ClO4)](ClO4)}n 1:1 
C2H5OH 

5 ml 

80 oC 

20 min 
polimer 1D 

6. {[Cd(dadpm)6](ClO4)2}n 1:2 
C2H5OH 

5 ml 

60 oC 

1 oră 
polimer 1D 

 

Rezultatele obţinute sunt în conformitate cu cele din literatura de specialitate, 

adică ligandul dadpm poate forma monomeri (în cazul coordinării unei singure grupe 

NH2 la metal), oligomeri (dimeri, trimeri, ca rezultat al unirii mai multor monomeri 
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prin diferite legături slabe, precum legătura de hidrogen) şi polimeri coordinativi 

(coordinarea ambelor grupe NH2 la metal). 

Spectrele IR ale compuşilor 1-3 şi 6, precum şi a ligandului dadpm sunt 

asemănătoare după conturul lor (Figura 1) şi confirmă prezenţa ligandului organic 

utilizat în sinteză prin vibraţiile tipice ale grupelor NH2, CH2 şi a inelului aromatic. În 

spectrele IR ale ligandului dadpm pot fi observate benzile caracteristice oscilaţiilor 

asimetrice şi simetrice ale grupei NH2 în regiunile 3413 şi 3335 cm-1.  În comparaţie 

cu spectrul ligandului dadpm, în spectrele compuşilor, benzile pentru vibraţiile 

simetrice şi asimetrice νas (NH2) şi νs (NH2) sunt înregistrate în regiunile 3325-3151 

cm-1, ceia ce corespunde cu valorile  înregistrate în literatura de specialitate pentru 

grupele NH2 coordinate şi necoordinate.  

Benzile caracteristice vibraţiilor de deformaţie δ(NH) se observă pin semnalele 

puternice din regiunile 1627 cm-1 în spectrul ligandului şi 1610-1613 cm-1 în spectrele 

compuşilor. Prezenţa grupelor CH2 este determinate de frecvenţele caracteristice 

νs(CH2) şi νas(CH2) înregistrate la: 2886 şi 2826 cm-1 în spectrele ligandului şi 2888-

2819, 2839-2802 cm-1 din spectrele compuşilor. Vibraţiile de deformaţie ale grupelor 

δ(C-H) alifatice şi aromatice se observă în domeniul 842–660 cm-1 în toţi compuşii. 

 
Fig. 1. Spectrele IR ale compuşilor 1-3 şi 6 şi a ligandului dadpm. 

Compusul 1 şi 2 sunt izostructurali şi reprezintă doi monomeri ce cristalizează 

ambii în sistemul monoclinic, grupa spaţială  C2/c. Ionul de Co(II) în [Co(dadpm)2 
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(CH3COO)2(H2O)2] (1) şi ionul de Cd(II) în [Cd(dadpm)2(CH3COO)2(H2O)2] (2) au 

poliedrele de coordinare octaedral distorsionate N2O4 (Figura 2a) alcătuite din doi 

atomi de azot a două molecule de dadpm ce ocupă poziţiile axiale şi patru atomi de 

oxigen; doi atomi de la două molecule de apă şi doi atomi de oxigen de la două 

molecule de acetat coordinate monodentat ce ocupă poziţiile ecuatoriale.  Împachetarea 

în cristal a compuşilor are loc prin intermediul legăturilor de hidrogen şi formează o 

reţea 2D (doi dimensională) (Figura 2b). 

 
 

a b 

Fig. 2. Poliedrul de coordinare al metalului Cd(II) (a) şi împachetarea în cristal a 

compusului 2. 

 

Compusul [Zn(dadpm)4(H2O)2](NO3)2(H2O)2 (3) reprezintă un monomer şi 

cristalizează în sistemul triclinic, grupa spaţială P-1, iar ligandul dadpm coordinează 

monodentat la ionul de metal. Poliedrul de coordinare al metalului este octaedral 

distorsionat format din setul de atomi N4O2 (Figura 3a)  alcătuit din patru atomi de azot 

de la 4 liganzi dadpm diferiţi şi doi atomi de oxigen de la două molecule de apă. 

 
 

a b 

Fig. 3. Poliedrul de coordinare al metalului  Zn(II) în (3) (a) şi Ni(II) în 4 (b). 

 

Compusul [Ni(dadpm)3(dmf) (H2O)2][(ClO4)2·(dadpm)·(H2O)] (4), conţine ioni 

de Ni(II) cu număr de coordinare şase, poliedrul de coordinare este format din trei 

atomi de azot a trei liganzi dadpm, doi atomi de oxigen a două molecule de apă şi un 

atom de oxigen a unei molecule de dmf, formând un octaedru distorsionat format din 

setul de atomi N3O3 (Figura 3b). Împachetarea în cristal are lor prin intermediul 

legăturilor de hidrogen dintre moleculele de apă coordinate, şi grupele NH2 
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necoordinate la metal, moleculele de dadpm necoordinate, apă şi anionii ClO-
4. 

Compuşii {[Cd(dadpm)2(H2O)(ClO4)](ClO4)}n (5) şi {[Cd(dadpm)6](ClO4)2}n (6) 

şi reprezintă doi polimeri coordinativ 1D (unu-dimensionali), obţinuţi în rezultatul 

aceleaşi reacţii chimice, diferenţa fiind în raportul dintre substanţele reactante, timpul 

şi temperatura de desfăşurarea a reacţiei chimice. Aceşti compuşi cristalizează: 

compusul  5 în grupa spaţială centrosimetrică P-1 a sistemului triclinic, iar compusul 

6 în grupa spaţială centrosimetrică P21/n a sistemului monoclinic.  

În compusul 5 ionul de Cd(II) formează un octaedru distorsionat format din setul 

de atomi N4O2 (Figura 4a) proveniţi de la patru liganzi dadpm, o moleculă de apă şi un 

anion ClO4
-. Legăturile de hidrogen intermoleculare OH···O şi NH···O ce includ 

moleculele de apă coordinate şi grupele amino a ligandului dadpm ca donori şi atomii 

de oxigen a anionilor ClO4
- necoordinaţi contribuie la formarea unei reţele 

supramoleculare 3D.  

Ionul de Cd(II) în compusul 6 este coordinat de şase liganzi dadpm, doi coordinaţi 

monodentat şi patru bidentat la ionul de metal, iar ionul de Cd(II) formează un octaedru 

distorsionat CdN6, iar în sfera exterioară se găsesc doi anioni ClO-
4 (Figura 4b). 

 
a 

 
b 

Fig. 4. Fragment al reţelei 1D în 5 (a) şi 6 (b) cu numerotarea parţială a atomilor. 

A fost studiat comportamentul termic al compuşilor 1 şi 5 în scopul determinării 

stabilităţii şi al domeniului de temperaturi la care poate fi eliminat solventul din reţeaua 

cristalină. Descompunerea termică a compuşilor are loc în mai multe etape, iar 

rezultatele observate sunt prezentate în Figura 5.  
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a b 

Fig. 5. Curbele termoanalitice ale compuşilor 1 şi 5. 

 

Descompunerea termică a ambilor compuşi decurge în câteva etape. 

Descompunerea termică a compusului 1 (Figura 5a) are loc în intervalul de temperaturi 

de 80-580 °C şi decurge în mai multe etape. Începând cu 80oC are loc ruperea şi 

eliminarea a două molecule de apă, procesul este endoterm şi decurge în intervalul 80-

140 °C cu o pierdere de masă  de 4,99% (5,24% calc. ). Îndată după aceasta are loc 

decarboxilarea anionului acetat cu o pierdere de masă de 20,33% (19,35% calc.). 

Începând cu 376 °C are loc ruperea grupelor NH2, şi degradarea oxidativă a restului 

organic, proces însoţit de un  efect exoterm puternic la 532 oC. Degradarea completă a 

compusului 1 duce la formarea oxidului de cobalt (II). 

În curbele termoanalitice ale compusului 5 şi observă pierderea unei molecule de 

apă însoţită de un proces endoterm în intervalul de temperaturi 105–145 oC. La cea de 

a doua etapă de descompunere  275–330oC, se observă un efect puternic exotermic la 

307 oC şi are loc formarea CdCl2, iar pierderea de masa constituie 80.5%. În intervalul 

de temperaturi  435-546oC se formează CdO. 

 

Concluzii 

Cu toate că au fost utilizate blocuri de construcţie similare, au fost obţinuţi 

compuşi coordinativi cu structuri diferite. Din cele şase structuri obţinute, patru 

reprezintă monomeri şi două polimeri 1D. Toate structurile obţinute pot fi extinse până 

la reţele 1D-3D prin intermediul legăturilor de hidrogen. Diversitatea motivelor 

structurale observate confirmă faptul că raţionalizarea topologiilor rezultate este încă 

dificilă. Mulţi factori joacă un rol important în formarea produsului final precum: 

anionii, flexibilitatea ligandului şi instabilitatea poliedrelor de coordinare ale metalelor. 

Acest lucru demonstrează că autoasamblarea compuşilor coordinativi în baza 

ligandului aromatic flexibil ce conţine grupe amino şi diferite săruri metalice poate 
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oferi informaţii utile pentru ingineria cristalelor. 
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Rezumat. Dintre toţi factorii de mediu, apa reprezintă о соndiţіе a vieţii, este substanţa cea mai 

răspândită în natură şi materia primă cu utilizări extrem de utile, importanţa ei vitală - fiind 

componenta principală a hidrosferei (mări, oceane). Apa se găseşte în toate organismele vegetale şi 

animale şi în componenţa solurilor, a multor minerale şi roci, a tuturor organismelor vegetale şi 

animale. Poluarea resurselor acvatice şi calitatea apelor potabile furnizate din sursele subterane sunt 

probleme globale de mare actualitate deoarece poluarea a devenit un pericol pentru funcţionarea 

normală a ecosistemelor acvatice şi pentru sănătatea omului. Analiza apelor subterane este o 

problemă actuală şi binevenită. 

Abstract. Of all the environmental factors, water represents the most important part of life, it is the 

most widespread substance in nature and raw material with extremely useful uses, its vital importance 

- being the main component of the hydrosphere (seas, oceans), it represents the lithosphere through 

lakes, rivers , groundwater. Water is found in all plant and animal organisms and in the composition 

of soils, many minerals and rocks, all plant and animal organisms. The pollution of the aquatic 

resources and the quality of the drinking water provided from the underground sources are very 

topical global problems because the pollution has become a danger for the normal functioning of the 

aquatic ecosystems and for the human health. Groundwater analysis is a current and welcome issue. 

 

Introducere 

Pătrunderea deşeurilor antropogene în bazinele acvatice în special a 

îngrăşămintelor, pesticidelor, detergenţilor, produselor petroliere, metalelor grele 

influenţează negativ sănătatea omului, provocând intoxicaţii, anomalii genetice şi 

psiho–funcţionale. Aşadar, protecţia apei va contribui la protecţia sănătăţii. De aceea 

pentru aprecierea calităţii şi utilizării apei potabile apare necesitatea cercetării 

sistematice a compoziţiei chimice a apelor naturale. 

O importanţă la cercetarea sursei de apă prezintă caracteristica topografică a 

amplasării sursei de apă ce determină gradul de poluare. Pentru investigare au fost 

selectate unele surse acvatice: fântâna 1 Palanca, fântâna 2 Mândra, fântâna arteziană 

staţiunea balneară „Codru”, izvor Leordoaia şi iazul din Hîrjauca. Sursele studiate în 

unele cazuri denotă cantităţi mari de poluanţi, în conformitate cu amplasarea lor, ceea 

ce conduce la concluzia pentru ca surselor de apă sa fie amplasate la distanţe mai mari 

de la focarul poluării [2]. 

În articol sunt prezentate valorile unor parametri de calitate ai apelor subterane 

din localitatea Hîrjauca şi estimarea gradului de poluare ale acestora. 

Apele subterane sunt depozitele de ape aflate la diferite adâncimi. Prezenţa lor 

sub formă naturală se datorează infiltrării apelor din râuri şi lacuri care umplu porii şi 

golurile rocilor permeabile ( nisipuri, pietrişuri, calcare şi altele). Ele se localizează la 

diferite adâncimi în funcţie de prezenţa unor straturi de diferite forme, impermeabile 
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pentru apă. 

Metode şi materiale: 

În analiza apelor colectate a fost folosite diferite metode fizico-chimice de 

cercetare a diferitor parametri. Mineralizarea, duritatea, valoarea pH-ului, de asemenea 

conţinutul unor cationi şi anioni din compoziţia apelor testate. 

Determinarea mineralizării 

Modul de lucru 

O capsulă de porţelan se spală, se usucă până la o masă constantă. Partea exterioară 

a capsulei cu reziduul uscat se şterge bine cu o soluţie slabă de acid clorhidric, apoi cu 

hârtie de filtru uscată şi se introduce în etuvă şi se usucă o oră la temperatura de 150–

180oC. După răcire capsula cu rezidiuul se cântăreşte pe balanţa analitică de câteva ori 

până masa ei va fi constantă. Mineralizarea se calculează după: 

X = 
( 𝑎−𝑏 ) ∙1000

𝑉
 

unde: a – masa capsulei cu reziduul uscat, mg; 

     b – masa capsulei; 

     V – volumul apei – probă, cm3. 

 

Datele recente obţinute la determinarea mineralizării a câtorva ape sunt prezente în 

Tabelul 1. 

Tabelul 1. Valorile mineralizării apelor testate. 

Sursa acvatică Valoarea 

mineralizării, mg/L 

Fântâna arteziană staţiunea balneară 

“ Codru “ 

Iaz Hîrjauca 

600 

260 

 

Concluzie: Apele analizate din fântâni denotă o mineralizare mai mare 600 mg/L 

spre deosebire de apa superficială din iaz 260 mg/L. 

Examinarea valorii pH-lui 

Concentraţia ionilor de hidrogen (H+) determină caracterul acid sau bazic al apei 

prin indice de hidrogen (pH), care este o proprietate calitativă a apei. Indicele de 

hidrogen numeric este egal: 

pH = - lg [H+]. 

Valoarea pH-lui depinde de procesele de disociere a acizilor minerali şi hidroliza 

sărurilor prezente în apele natural, el serveşte ca un indice al proceselor de oxido-

reducere ce au loc în bazinele acvatice. Valoarea lui variază în diferite tipuri de ape. În 

apele din râuri valoarea pH-lui se află în intervalul 6,5–8,5; în precipitaţiile atmosferice 

4,5–6,1; în apele subterane: 5,5–7,5; în oceane: 7,9–8,3; izvoare: 1–4,5. 

Concentraţia ionilor de hidrogen (H+) în apele naturale are o importanţă 

considerabilă asupra proceselor chimice şi biochimice ce au loc în ele. 

Modul de lucru 

Pentru determinarea pH-lui soluţiei se foloseşte reactivi speciali (indicatori) sau 
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aparate special (pH-metru). Măsurarea pH-lui cu ajutorul pH-metrului se determină 

precis mediul soluţiei. Analiza apelor la determinarea valorii pH-lui la apele investigate 

s-a folosit pH-metrul AD132. Rezultatele obţinute sunt prezentate în Figura 1. 

Determinarea durităţii totale 

Duritatea totală a apei potabile este cauzată de prezenţa ionilor de Ca2+ şi Mg2+. 

Duritatea totală se determină prin metoda trilonometrică cu folosirea reactivului Trilon 

B, care reprezintă sarea de sodiu a acidului etilendiamintetraacetic: 

 

                          NaOOCH2C                                               CH2COONa               

 

                                                       N – CH2 – CH2 – N  

                            HOOCH2C                                                CH2COOH 

 

         

Reactivul Trilon B în mediu bazic formează cu ionii de Ca2+ şi Mg2+ compuşi 

stabili, în raport de 1:1, conform schemei: 

           Na2H2R + Ca2+ → Na2CaR + 2H+ 

    unde: R – radicalul acidului etilendiamintetraacetic. 

În calitate de indicator la titrare se foloseşte negru de eriocrom. În punctul de 

echivalenţă, când toţi ionii de Ca2+ şi de Mg2+ au fost complexaţi cu Trilonul B, 

culoarea indicatorului trece din roşu – violet în albastru. 

Modul de lucru: 

Se măsoară cu un balon cotat 100 cm3 apă probă şi se trece într-un balon conic, 

unde se adaugă 5 cm3 de soluţie tampon-amoniacală şi 2 cm3 soluţie de indicator negru 

de eriocrom, soluţia se agită. 

Duritatea totală se calculează după formula: 

Dt = 
𝑉 ∙𝐶∙1000 

𝑉(𝑎𝑝𝑒𝑖)
 

unde: V – volumul soluţiei de Trilon B, consumat la dozare, cm3; 

     C – concentraţia soluţiei de Trilon B exprimată în mol. echiv./L; 

     V(apei) – volumul apei testate. 

Rezultatele obţinute sunt redate în Figura 2. 

Determinarea conţinutului ionilor de amoniu NH4
+ 

  În apa potabilă ionii de NH4
+ se determină cu reactivul Nessler în mediul basic 

conform ecuaţiei: 

                                                         Hg 

NH4Cl + 2K2[HgI4] + KOH → [Cl         NH2 ]I + 7KI + KCl + 3H2O 

                                                         Hg 

În urma reacţiei se formează compusul iodură de mercuramoniu colorat în galben–

brun. 

Modul de lucru 

Se măsoară cu pipeta 5 cm3 de apă – probă şi se trece într-o eprubetă, unde se 

adaugă 0,2 cm3 soluţie sare Seignet (pentru a reţine ionii de Ca2+ şi Mg2+ din apă) apoi 
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se adaugă 0,2 cm3 de reactivul Nessler (3–4 picături). 

Peste 10 min după culoarea soluţiei se determină conţinutul ionilor de amoniu 

NH4
+ conform datelor din Tabelul 2. 

Tabelul 2. Culoarea soluţiei conform conţinutului ionilor de amoniu NH4
+. 

Culoarea soluţiei  Conţinutul ionului NH4
+ , mg/L 

Lipseşte 

Galbenă foarte slabă 

Galbenă slabă 

Mai mic de 0,05 

0,05 – 0,1  

0,1 – 0,25  
 

Datele obţinute prin analiza conţinutului la determinarea ionilor de amoniu sunt 

ilustrate în Tabelul 3. 

Evaluarea prezenţei ionilor de plumb în apele testate: 

Pentru identificarea ionilor de Pb2+ folosim ditizonul (difenilditiocarbazon) 

conform schemei: 
 

                                                 SH                                     S - Pb 

Pb2+ + C6H5 – N = N – C           → C6H5 – N – N – C  

                                                  N – NH – C6H5                 N – NH – C6H5 + H+ 
                                                                                  ditizonat de Pb de culoare roşu–portocaliu 

 

Modul de lucru 

Se pregăteşte soluţia de ditizonă în cloroform de 0,1%. Apoi la 0,5 cm3 de apă se 

adaugă câteva picături de ditizonă în urma căreia are loc formarea precipitatului de 

culoare-roşie. După masa precipitatului colorat se fac concluziile despre conţinutul 

ionilor Pb2+ în diferite probe. 

Analizele au demonstrat că în apele testate nu s–au depistat prezenţa ionilor de 

plumb. 

Determinarea conţinutului de clor 

Conţinutul de cloruri din apa potabilă se determină prin metoda argintometrică. 

Clorurile se precipită prin titrare cu soluţie de AgNO3 sub formă de precipitat alb 

conform ecuaţiei: 

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓; Ag+ + Cl- = AgCl 

În calitate de indicator se foloseşte soluţia de cromat de potasiu K2CrO4 de 10%. 

Punctul final al titrării este evidenţiat de apariţia precipitatului de cromat de argint 

Ag2CrO4 colorat în roşu–cărămiziu: 

K2CrO4 + 2AgNO3 = Ag2CrO4↓ + 2KNO3 

2Ag+ + CrO4
2- = Ag2CrO4 

Modul de lucru: 

Se măsoară cu un balon cotat 100 cm3 apă – probă şi se introduce într-un balon 

conic, unde se adaugă 1 cm3 soluţie de K2CrO4. Se umple biureta cu soluţie nitrat de 

argint de 0,1 mol. echiv./l şi se titrează apa probă până la apariţia precipitatului de 

culoare roşu-cărămiziu. 

Paralel se efectuează şi o probă-martor ce conţine 100 cm3 apă distilată în loc de 
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apa-probă.  

Rezultatele obţinute sunt prezentate în Figura 3. 
 

Rezultate şi discuţii 

 
Fig. 1. Valoarea pH-lui în apele testate. 

 

Concluzie: Conform datelor din Figura 1 apele naturale pot fi clasificate după 

valoarea pH–lui în următoarele tipuri: ape neutre 6,5-7,5; ape slab bazice 7,6-8,5. Cea 

mai înaltă valoare a pH–lui are apa colectată de la rezervorul balnear sanatoriu 

„Codru” , această apă are valoarea 8 şi este cea mai bună apă potabilă [3]. 
 

 
Fig. 2. Valoarea durităţii. 

Concluzie: Conform CLA (concentraţiei limite admisibile) apele sunt clasificate  

- moale, staţiunea balneară „Codru” 

- duritate medie, Iaz 

- dură Palanca, Mândra 
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- foarte dură, Leordoaia, Hîrjauca. 
 

Determinarea conţinutului ionilor de amoniu NH4
 

Sursa Culoarea soluţiei Conţinutul ionului NH4
+, 

mg/dm3 

Leordoaia 

Palanca 

Hîrjauca 

Iaz 

Sanatoriu 

Mândra 

Lipseşte 

Lipseşte 

Lipseşte 

Lipseşte 

Galbenă foarte slab 

Lipseşte 

Mai mic de 0,05 

Mai mic de 0,05 

Mai mic de 0,05 

Mai mic de 0,05 

0,07 

Mai mic de 0,05 
 

Concluzia: În apele testate conţinutul ionului de NH4 nu trece CLA : pentru apele 

potabile 0.5 mg/dm3 şi pentru bazine 2.0 mg/dm3 . 

 

 
Fig. 3. Conţinutul ionilor de Cl- investigaţi. 

 

Concluzie: Concentraţia ionilor de clor din apele potabile nu depăşeşte CLA care este 

de 350 mg/l 
 

Concluzii 

1. În urma efectuării analizelor s-a constat că apa din sursele studiate corespunde 

standardului de stat, deşi în dinamica anuală a indicilor de calitate a apei se 

observă dereglări. 

2. Unele surse de apă sunt poluate în primul rând de factorul antropic, prin:  

- aruncarea gunoiului în apropierea surselor de apă, 

- prin utilizarea incorectă a îngrăşămintelor naturale [1]. 

3. S-a constatat că apele studiate se caracterizează prin mineralizarea sporită şi în 

funcţie de amplasarea sursei, ea constituie de la 900 mg/dm3 până la 3000 mg/dm3 
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şi întrece concentraţia limită admisibilă pentru apă potabilă de 3 ori. 

4. Studiul compoziţiei chimice a apelor naturale relevă că valorile indicilor de calitate 

a ionilor de clor nu depăşeşte concentraţia admisibilă, iar pH-ul aflându-se între 

valorile 6,5–7,5 şi 7,6–8,5 clasifică apa în neutre şi slab bazice. 
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Rezumat. In calitate de precursor s-a sintetizat compusul complex [Zn2(DAnH2)2(1,3-

bdc)2(DMF)4]∙2DMF∙MeOH·1.5H2O (1) (DanH2 – dianilinglioximă, 1,3-bdc – dianion al acidului 

1,3-benzendicarboxilic). În mediu de dimetilsulfoxid complexul din 1 se transformă într-un polimer 

coordinativ 3D - {[Zn2(1,3-bdc)2(DMSO)2(H2O)]∙3DMSO}n (2). Pentru 1 şi 2 au fost inregistrate 

spectrele 1H şi 13C RMN, care evidentiază substituirea moleculelor de DAnH2 si DMF prin DMSO si 

apa, coordinate monodentat. Studiul cu raze X a demonstrat obtinerea compusului 2 de tip polimer 

coordinativ, fapt cauzat de funcţia punte a 1,3-bdc, spre deosebire de complexul din 1 binuclear 

centrosimetric, in care pozitiile terminale sunt blocate de DAnH2. Poliedrele de coordinare ale 

ambilor ioni de metal în 1 reprezintă octaedre distorsionate similare cu nod coordinativ ZnN2O4, pe 

când în 2 au fost depistate două tipuri – octaedric (ZnO6) şi tetraedric (ZnO4). 

Abstract. The complex compound [Zn2(DAnH2)2(1,3-bdc)2(DMF)4]∙2DMF∙MeOH·1.5H2O (1) 

(DanH2 – dianilineglyoxime, 1,3-bdc – 1,3-benzenedicarboxylic acid dianion) was synthesized as a 

precursor, then converted in dimethyl sulphoxide medium into a 3D coordinate polymer-{[Zn2(1,3-

bdc)2(DMSO)2(H2O)]∙3DMSO}n (2). The structure of complexes 1 and 2 were proved by 1H and 13C 

NMR spectra, which show the substitution of DAnH2 and DMF molecules by coordinated 

monodentate DMSO and water. The X-ray study confirmed the molecular structure of compound 2 

as the coordinate polymer type, fact caused by the bridge function of 1,3-bdc, as opposed to the 

complex of 1 binuclear centrosimetric, in which the terminal positions are blocked by DAnH2. The 

coordinating polyhedra of both metal ions in 1 represent distorted octahedral similar to the 

coordinating node ZnN2O4, while in 2 were found two types - octaedric (ZnO6) and tetrahedric 

(ZnO4). 

 

Introduction 

Many of the zinc(II) compounds exhibit luminescent and adsorbing properties 

that make them attractive [1]. In addition, the variable Zn(II) ion coordination 

capabilities allow for a wide variety in the structural architecture of its coordinating 

compounds with organic ligands that differ by donor atoms [2]. 

The oxime (>C=N–OH) group derived from the oxyimine and can be considered 

to have amphothetic properties due to the slightly basic nitrogen and the slightly acidic 

mailto:d.ureche@yahoo.com
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hydroxyl group [3,4]. An analysis of the CSD structural database [2] has revealed that 

the dioximes form very complex compounds with many transition metals, especially 

with Co(II) and Co(III) [5], while those of Zn(II) are less studied [6–9]. For preparation 

of new coordinating systems, Zn(II) was combined with dioximes in the presence of 

different ligands, for example 1,3-benzenedicarboxylic acid (1,3-H2bdc) [10]. The 3D 

zinc(II) coordinate polymer compound of the formula {[Zn2(1,3-

bdc)2(DMSO)2(H2O)]∙3DMSO}n was previously obtained from binuclear complex 

compound [Zn2(DAnH2)2(1,3-bdc)2(DMF)4]∙2DMF∙MeOH·1.5H2O [11] and the 

structure was confirmed by the X-ray method [12]. 

The goal of this study was to develop a new method for synthesis of 3D zinc(II) 

coordinate polymer compound of the formula {[Zn2(1,3-

bdc)2(DMSO)2(H2O)]∙3DMSO}n starting from the precursor [Zn2(DAnH2)2(1,3-

bdc)2(DMF)4] in DMSO. 

 

Experimental 

Synthesis of Dianilineglyoxime (DAnH2) 

Dianilineglyoxime was obtained by condensation of aniline with 

dichloroglyoxime according to procedure [13]. 

Synthesis of [Zn2(DAnH2)2(1,3-bdc)2(DMF)4]∙2DMF∙MeOH∙1.5H2O (1) 

Complex 1 was obtained by the interaction of zinc acetate dihydrate with 

dianilineglyoxime and 1,3-benzenedicarboxylic acid as described in [11]. Anal. calc. 

for C63H85N14O20.5Zn2 (%): C 50.84; H 5.68; N 13,18; Zn 8.79. Found,%: C 51.04; H 

5.77; N 13.34; Zn 8.89. 

Synthesis of {[Zn2(1,3-bdc)2(DMSO)2(H2O)]∙3DMSO}n (2) 

An amount of 0.02 g (0.0027 mmol) of the binuclear complex 

[Zn2(DAnH2)2(1,3-bdc)2(DMF)4]∙2DMF∙MeOH·1.5H2O was dissolved in DMSO (2 

mL) at ultrasonication. The resulted yellowish solution was left at room temperature 

for crystallization. The colorless crystals in the form of regular polyhedrons were 

formed over 27 days, then were separated by filtration, washed with ethanol, diethyl 

ether and air-dried. Anal. calc. for C26H40O14S5Zn2 (%): C 36.07; H 4.78; Zn 15.01. 

Found,%: C 35.99; H 4.65; Zn 15.07. 

 

Materials and methods 

X-ray diffraction. X-Ray diffraction measurements for 1 and 2 were carried out 

at room temperature on an Xcalibur E diffractometer equipped with CCD area detector 

and a graphite monochromator utilizing MoKα radiation. Final unit cell dimensions 
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were obtained and refined on an entire data set. All calculations to solve the structures 

and to refine the proposed models were carried out with the SHELXS97 program 

package [14]. All nonhydrogen atoms were refined anisotropically. Hydrogen atoms 

refined isotropically and attached to carbon and oxygen atoms were positioned 

geometrically using a riding-atom model of SHELXL default parameters with Uiso(H)= 

1.2Ueq(C), Uiso(H)= 1.5Ueq(C), Uiso(H)= 1.5Ueq(N) and Uiso(H)= 1.5Ueq(O), 

respectively.  

NMR-spectra were recorded on a Bruker spectrometer at 400.13 MHz for 1H 

and 100.61 MHz for 13C in DMSO-d6 using TMS as an internal reference. Chemical 

shifts (δ) are reported in parts per million (ppm) and are referenced to the residual non-

deuterated solvent peak (2.49 for 1H and 39.70 for 13C). 

 

Results and discussion 

In the 1H NMR spectrum of the complex 1 [Zn2(DAnH2)2(1,3-

bdc)2(DMF)4]∙2DMF∙MeOH·1.5H2O are present the doublet signals of aromatic 

protons (=CH–) of monosubstituted benzene ring at 6.78-6.84 ppm and those (=CH–) 

of aromatic protons from 1,3-substituted benzene ring at 7.06 and 7.46 ppm. The 

signals belonging to protons of (-OH) and (-NH-) groups from oxime ligand are present 

at 10.33 ppm and 9.42 ppm. The singlets of protons from methyl (-CH3) and carbonyl 

(-CH=O) groups of dimethylformamide are localized at 8.06 - 8.23 ppm [15] and that 

at 3.49 ppm can be attributed to water (Figure 1(a)). 

The 13C NMR spectra confirms the structure of compound 1 by signals of 

aromatic carbon atoms (=CH-) of the monosubstituted benzene ring at 128.6-135.07 

ppm and those of (=CH-) groups carbon atoms of the 1,3-substituted benzene ring at 

119.6-121.9 ppm. and in complex spectrum 2 - at 138.1 and 133.6 ppm, respectively. 

The signal of quaternary carbon atom from the oxime group occurs at 143.4 ppm. For 

the coordinated carboxyl groups of deprotonated 1,3-bdc is assigned the signal at 162.8 

ppm. The peaks for the carbon atoms of the benzene rings of the oxime and the acid at 

140.0 ppm (1) are also observed, while in the carbon spectrum of the compound 2 the 

signals for the same carbon atoms are observed at 178.5 ppm [12]. For the carbonyl 

group (-CH=O) of (1) the signal is observed at 171.8 ppm, which is missing in 2. The 

carbon spectrum of complex 1 shows two medium intensity singlets at 31.3 and 36.3 
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ppm, which belong to the (-CH3) groups of DMF (Figure 1(b)). The signal of methyl 

groups of DMSO (2) is shifted in weaker field at 44.1 ppm.  

 

 

The X-ray study of monocrystals of the newly obtained compound confirms 

transformation according to the scheme: 

 

As a result, DMSO replaces from 1 oxime ligand molecules and the internal 

DMF molecules, as well as those of DMF and the methanol molecule from the outer 

(a) 

(b) 

Figure 1. The 1H NMR spectrum (a) and 13C NMR (b) of the complex 

[Zn2(DAnH2)2(1,3-bdc)2 (DMF)4]∙2DMF∙MeOH·1.5H2O. 
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sphere, leading to the formation of a three-dimensional coordinate polymer (2). 

Precursor [Zn2(DAnH2)2(1,3-bdc)2(DMF)4]∙2DMF∙MeOH·1.5H2O crystallizes into the 

P2/n monoclinic spatial group, and the 3D polymer – in the orthobomic spatial group 

P212121 (Table 1).  

Table 1. Experimental data for the crystal structure of compounds 1 and 2. 

Parameter 
Value 

1  2  

Empirical formula C63H85N14O20,5Zn2 C26H40O14S5Zn2 

Crystal system Monoclinic  Orthorhombic  

Space group P2/n P212121 

a, Å 14.1178(5) 12.6977(16) 

b, Å 9.1592(4) 15.1033(19) 

c, Å 28.4951(9) 18.903(2) 

α, o 90 90 

β, o 90.826(3) 90 

γ, o 90 90 

V, Å3 3684.3(2) 3625.2(8) 

Z 2 4 

 

The asymmetric portion of the elemental cell of compound 1 contains a 

crystallographically independent Zn(II), a neutral DAnH2 ligand that bidentates 

chelate, a bideprotonate (1,3-bdc)2- carboxylate and two DMF molecules from the 

centrosimetric compound (Figure 3(a)). As a result, in the binuclear compound, the two 

metal ions are bound by two bidentate carboxylated ligands with bridge function. The 

metal atom coordination column is octahedral and formed by the set of N2O4 donor 

atoms, two N atoms belonging to the oxime groups of the DAnH2 ligand, two O – 

carboxyl groups of two ligands (1,3-bcc)2- and two O – atoms – the two coordinated 

DMF molecules. 

 

Figure 3. Structure of the complex in 1 (a) and a fragment of the 3D coordinate 

polymer from 2 (b). 

The asymmetric part of the 3D coordinate polymer 2 with the formula {[Zn2(1,3-

bdc)2(DMSO)2(H2O)]·3DMSO}n contains two independent crystallographic metal 

(a) (b) 
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atoms, two ligands (1,3-bdc)2-, two molecules of DMSO and a molecule of water, these 

being coordinated monodentate, and in the outer sphere - three molecules of DMSO 

crystallization. The coordination poles of these two metal atoms are different. The 

Zn(1) atom coordinate polyhedron (Figure 3(b)) is octahedral formed by the set of O6 

donor atoms belonging to 3 organic ligands (1,3-bdc)2-, a water molecule and two 

DMSO molecules, while for the other it has detected a tetrahedric encirclement, formed 

on the training set of donor atoms O4, oxygen atoms belonging to 4 organic ligands 

(1,3-bdc)2-. As a result, the two (1,3-bdc)2- crystallographically independent ligands act 

as bridge ligands of different dentaticity a ligand coordinates tetradentate-bridge, 

through each O atom to a metal atom in part, and the other - tridentate-bridge, through 

3 atoms of O to 3 metal atoms. 
 

Conclusions 

A new method has been developed for the synthesis of 3D polymer {[Zn2(1,3-

bdc)2(DMSO)2(H2O)]· 3DMSO}n (2). Interaction of zinc(II) acetate dihydrate with 

dianilineglyoxime and 1,3-benzenedicarboxylic acid in a molar ratio of 1:2:2 in 

methanol-dimethylformamide medium leads to the formation of a binary zinc(II) 0D 

monomeric compound of formula [Zn2(DAnH2)2(1,3-

bdc)2(DMF)4]·2DMF·MeOH·1.5H2O (1). Further, treatment of the complex 

[Zn2(DAnH2)2(1,3-bdc)2(DMF)4]·2DMF·MeOH·1.5H2O with excess of DMSO leads 

to the substitution of DAnH2, DMF and MeOH by DMSO to form a 3D coordinate 

polymer {[Zn2(1,3-bdc)2(DMSO)2 (H2O)]·3DMSO}n. The structure of the obtained 

compounds 1 and 2 was confirmed using the X-ray diffraction method.  
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CZU: 372.854:004 

 

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE ŞI PLATFORMELOR 

EDUCAŢIONALE ÎN STUDIUL CHIMIEI 

 

САZАСIОС Nаdеjdа 

LT „Ştеfаn Сеl Mаrе şi Sfânt” Tаrасliа, Сăuşеni 

 
Rezumat. Evoluţia fără precedent a tehnologiilor în toate domeniile de activitate ale societăţii, 

inclusiv în pedagogie reprezentă punctul de plecare spre un nouă metodologie de predare – învăţare 

– evaluare. Dispozitivele digitale şi Internetul au devenit obsesia generaţiei Z . Implementarea 

instrumentelor digitale şi platformelor educaţionale în procesul de învăţare  este de fapt o necesitate 

care are ca scop  eficientizarea învăţării şi sporirea calităţii produselor şi  proceselor de învăţare. 

Abstract. The unprecedented evolution of technologies in all areas of corporate development, 

including in the pedagogy represented the starting point spread a new methodology of teaching - 

learning - evaluation.Digital devices and the internet have become the obsession of the Z 

generation.The use of digital tools and educational platforms in the learning process is in fact a 

necessity that aims to make learning more efficient and to increase the quality of learning products 

and processes. 

 

Trăim în secolul în care tehnologiile acaparează din ce în ce mai mult spaţiu în 

viaţa de zi cu zi, noi profesorii suntem cei care venim să dăm frâu liber creaţiei elevilor 

şi să le modelăm paşii spre cunoştinţe. Învăţământul preuniversitar trebuie mereu să se 

adapteze noilor cerinţe ale societăţii noastre, care parcurge un salt tehnologic destul de 

înalt către o nouă era a tehnologiilor. Rolul profesorului în aceste momente devine 

crucial deoarece în asemenea salturi competenţele profesorilor trebuiesc adaptate 

noilor cerinţe şi necesităţilor elevilor din această eră. Spre marea noastră uimire 

procesul tehnologic este într-o dezvoltare mai rapidă decât schimbările ce au loc în 

domeniul educaţiei, fapt care motivează profesorul să-şi autoperfecţioneze metodele 

de predare – învăţare - evaluare, utilizate în cadrul orelor. Pentru a răspunde cerinţelor 

secolului în care trăim este nevoie să avem un învăţământ flexibil care să le permită 

elevilor să-şi pună în valoare cunoştinţele prin modul în care ei cred că o fac cel mai 

bine şi le reuşeşte sută la sută să se manifeste [2]. 

Gadgeturile ocupă un loc important în viaţa noastră ca profesori, dar şi a elevilor 

noştri ca ucenici. Din dorinţa ca ele să nu devină un minus în detrimentul orelor, trebuie 

redirecţionate în albia  corectă a utilizării lor. Gadgeturile şi noile tehnologii nu vin 

decât să ne uşureze muncă şi să  ne demonstreze că  era care vine e era tehnologiilor, 

era copiilor On-line. Elevii au tendinţa să  înveţe independent, să descopere şi să pună 

în acţiune cunoştinţele dobândite de ei, doar fiind ghidaţi de profesor, ei îşi dezvoltă  

în acest mod abilităţile de gândire critică, analizând fiecare strategie de învăţare şi 

aplicând-o în practică în dependenţă de sarcina ce li se propune.  

În aceste momente, când ştiinţa şi tehnologiile trec printr-o dezvoltare fără 

zăbavă, se pune accentul pe cele 2 aspecte ale învăţării: „informative” - când elevul 

reţine şi stochează informaţia  şi „formative” - când elevul se învaţă a prelucra aceasta 

informaţie,o trece prin prisma sa şi modul în care operează cu conţinuturile propuse, 
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cum pune în practică aceste informaţii stocate la nivel cognitiv, prin stimularea 

participării elevului în procesul asimilării cunoştinţelor, noi venim să îi motivăm spre 

cercetarea individuală, descoperirea a noi domenii de cunoaştere.  

Generaţia Z este reprezentată de copiii pentru care  telefonul, tableta şi laptopul 

nu mai reprezintă careva simple gadget-uri destinate distracţiei, ei încadrează la 

maxim, în fiecare colţişor din viaţă  aceste ustensile. Avem în faţă era învăţământului 

digital care în timp devine un ”must have”, din ce în ce mai util şi necesar în procesul 

de predare – învăţare – evaluare. Suntem puşi în situaţia de a le menţine vie curiozitatea 

şi dorinţa reala de a învăţa a copiilor şi atunci noi, ca profesori, venim să le oferim 

metode şi strategii de învăţare eficientă, jocuri didactice bazate pe platforme de studiu 

online şi instrumente digitale care le permit elevilor să îmbine utilul cu plăcutul şi în 

acelaşi timp să acumuleze cunoştinţe. Aceste platforme sunt de fapt o imitaţie a 

jocurilor care le avem în cadrul orelor, doar ca sunt personalizate şi lansate în mediul 

online, ca copiii să poată avea acces la ele, din gadgeturile care le posedă. Desigur, că 

în acelaşi timp avem posibilitatea de a lansa un test Quizizz la o tablă interactivă sau 

chiar de la notebukul profesorului, ca să-l prezentăm elevilor. În acest context, vreau 

să vorbesc despre  utilizarea instrumentelor digitale şi platformelor educaţionale, ca 

metode moderne de predare, care vin să încline balanţa învăţării spre un învăţământ 

centrat pe elev, acolo unde profesorul nu devine decât  o umbra a elevului, o treaptă 

spre noile cunoştinţe. Şi desigur, că pentru a ajunge la rezultatul dorit este cazul ca 

mijloacele TIC să fie utilizate combinat cu metodele tradiţionale, astfel încât să 

atingem cu succes obiectivele actului de predare-învăţare-evaluare [1]. 

Activând ca profesor de chimie mi-am propus să încerc  a motiva studiul chimiei 

şi în acelaşi timp, a antrena pasiunea copiilor Generaţiei Z către tehnologii prin Lecţiile 

AEL la chimie, implementarea instrumentelor web şi platformelor de studiu online 

precum: JeoapardyLabs, Storyjumper, Bookcreator, Quizizz,  CrosswordLabs 

introducându-le în cadrul procesului de studiu. 

 

Lecţiile AEL la chimie - reprezintă un ciclu de lecţii la gimnaziu şi liceu, atât 

practice cât şi teoretice, plus aplicaţii ale cunoştinţelor acumulate în cadrul unităţii de 

învăţare. Aceste lecţii interactive vin cu un stimul major pentru elevi, dat fiind faptului 

că fiecare din mişcările întreprinse de ei în cadrul programei şi ghidate de însuşi materia 

propusă, le aduce în faţă rezultatul mult aşteptat. Dacă e vorba de reacţii chimice, 

platforma păstrează până şi formarea precipitatului, apariţia culorii si degajarea de gaz, 

în cadrul reacţiei chimice. În cadrul platformei se pot verifica simultan şi cunoştinţele 

obţinute. Sunt pune la dispoziţia lor un set de exerciţii care sunt verificate automat de 

programă. Utilizând în activitatea didactică platforma AEL, pot afirma că lecţiile AEL, 

combinate cu metode tradiţionale şi strategii interactive au sporit nivelul de asimilare 

a cunoştinţelor, au motivat elevii la învăţarea prin descoperire,  au sporit nivelul de 

conştientizare a problemelor antrenându-i în acelaşi timp  în găsirea de soluţii si metode 

de rezolvare a unor situaţii noi [3]. 
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Fig. 1. Lecţii AEL la chimie. 

 

JeopardyLabs este una din platformele online, menite să aducă jocul didactic 

interactiv în cadrul claselor noastre. JeopardyLabs ne vine în ajutor în momentul când 

dorim să punem accent pe cunoştinţele obţinute, să generalizăm sau să verificăm 

cunoştinţele elevilor fie în cadrul unei ore sau după studiul unui modul. Platforma poate 

fi utilizată atât ca o evaluare formativă, cât şi ca o evaluare iniţială la început de an 

şcolar. Se utilizează uşor în timpul orelor, cât şi în cadrul concursurilor extraşcolare. 

Oferindu-le link-ul elevilor ei pot ulterior accesa din orice gadget jocul propus de 

profesor şi exersa, analiza, verifica cunoştinţele care le-au dobândit pentru că acolo 

este deja răspunsul corect. Elevilor nu le rămâne decât să conştientizeze unde anume 

sunt acele lacune la care trebuie să mai lucreze. Platforma ne oferă posibilitatea să 

accesăm acele domenii care le dorim atât la căutare pentru a accesa un joc gata creat 

de cineva, cât şi ne oferă posibilitatea de a crea propriul joc, a stabili reguli, a pune  

întrebări şi a oferi răspunsuri. La fel, nu suntem limitaţi în modul de organizare a 

jocului, putem forma atâtea echipe de câte avem nevoie 1-2-5. Pe ecran, în acelaşi timp 

putem vizualiza rezultatele care le are echipa la moment [4]. 

 
Fig. 2. Jocul didactic JeopardyLabs. 
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Bookcreator-ul este platforma educaţională care dă frâu liber elevilor la creaţie, 

ea ne permite să edităm propriul manual în care să îmbinăm în acelaşi timp şi material 

video, audio, texte şi imagini, avem posibilitatea să inserăm diferite adrese de acces 

online a unor conţinuturi care ne interesează şi să facem trimiteri la unele filmuleţe din 

youtube. Platforma este împărţită în 2 categorii pentru profesor şi acces pentru elevi 

care se face cu ajutorul unui cod generat de către profesor, fiecare cărţulie a elevilor 

apare pe pagina profesorului, fapt care facilitează verificarea lucrului elevului. Dacă 

vorbim despre studiul chimiei cu ajutorul platformei noi, ca profesori cream şi punem 

la dispoziţia elevilor cărţulii care pot fi accesate chiar şi cu ajutorul telefoanelor mobile 

printr-un simplu click, fie în timpul orelor, fie ca temă de studiu pentru acasă sau chiar 

şi ca extensie celor studiate la ore. În acelaşi timp utilizez platforma ca metodă de 

evaluare a cunoştinţelor elevilor şi ca suport didactic de realizare a proiectelor STEAM 

[5,6,7]. 

 

 
Fig. 3. Utilizarea instrumentului digital BookCreator în cadrul orelor de chimie. 

 

Quizizz - cred că în sinea sa denumirea acestei platforme deja ascunde ideea de  

lucru care o utilizează, întrebare – răspuns. Aici, iarăşi avem frâu liber pentru accesarea 

întrebărilor, variantelor de răspuns. Îi putem alipi fiecărei întrebări câte o imagine sau 

putem propune răspunsuri prin imagini , putem accesa răspunsuri cu voce. Aceasta 

metodă poate fi implementată absolut la orice etapa a lecţiei,  fie că vorbim de evocare 

şi avem nevoie să ne reamintim unele elemente din materia studiată anterior, fie că 

vorbim de realizarea sensului şi avem nevoie să generalizăm cunoştinţele acumulate. 

Deşi solicită timp şi efort din partea profesorului, în special timp, instrumentul web e 



128 
 

interactiv, evaluarea elevilor e sigură şi interesantă, iar raportul gata scris. Am mai 

utilizat acest instrument web şi cu scop de a stimula elevii, propunându-le să 

alcătuiască câte un test şi să îl propună la clasă, ca colegii să le rezolve. În final  am 

obţinut feed-back eficient, părinţi bucuroşi de implicarea copiilor în cadrul procesului 

de învăţare, profesor mulţumit! [8,9,10]. 

 

 

 
Fig. 4. Aplicarea platformei Quizizz în cadrul orelor de chimie. 

 

CrosswordLabs este instrumentul web care introduce interactivitatea in 

modurile simple de lucru, similar crosswordului obişnuit doar că prezintă varianta 

digitală.  Este un instrument care generează singur crossworduri, de la noi se cere doar 

că introducem întrebarea  şi răspunsul corect, iar platforma va oforma în cel mai optim 

mod crosswordul. Implementat de cele mai dese ori la verificarea cunoştinţelor sau la 

etapa de realizarea sensului, aceasta metodă reuşeşte să stimuleze gândirea critică [11]. 
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Fig. 5. Crossword Labs aplicare în Chimie. 

 

Storryjumper–ul este instrumentul web care la fel ca bookcreatorul ne permite 

să fim autorii propriei cărţi, folosit atât de elevi cât şi de profesori. Cu uşurinţă putem 

modela acele postări de care avem nevoie. Nu suntem limitaţi în conţinut, aşa cum nu 

suntem limitaţi  nici în posibilitatea de a crea. Instrumentul ne permite să facem diferite 

aplicaţii în cartea noastră, să modelăm în aşa fel conţinuturile conform vârstei pentru 

ca în final elevul să fie captivat şi motivat să înveţe [12, 13]. 

 

 
Fig. 6. Instrumentul digital StorryJumper cu aplicare în Chimie. 

 

Concluzii 

Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare , ele trebuie 

integrate în scopul educaţiei noii generaţii. TIC-ului în procesul educaţional permite 

utilizarea de teste interactive, chestionare şi jocuri didactice care dezvoltă creativitatea 

şi abilităţile de gândire critică. Utilizarea instrumentelor digitale urmăreşte 

achiziţionarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor care permit elevilor să se 
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adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie, în formarea de 

competenţe generale. 
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Rezumat. A fost studiat procesul teoretic de condensare a 4-piridinaldehidei cu hidrazina în raport 

de 2:1 prin metoda Teoriei Funcţionalei de Densitate DFT, la nivelul de teorie B3LYP/6-31G, în 

rezultatul căruia se obţine un produs organic nou – 1,3-bis(Py-4-ilmetilen)ureea. Reacţiile se 

desfăşoară în două etape cu câte 2 stări de tranziţii, la care se calculează energiile de activare şi 

frecvenţele imaginare. Energiile calculate sunt valori constante în descreştere de unde reiese faptul 

că reacţia este una endotermă, prin pierderea de energie egală cu circa 41,29 kcal/mol în tot mecanismul 

reacţiei. 

Abstract. The theoretical process of condensation of 4-pyridine aldehyde with hydrazine in a ratio 

of 2:1 was studied by the DFT Density Functional Theory method, at the B3LYP/6-31G level. The 

result of which study is a new organic product - 1,3-bis (Py-4-ylmethylene)urea. The reactions take 

place in two stages with 2 transition states, at which are calculated the activation energies and 

imaginary frequencies. The calculated energies are constant and decreasing values from where it turns 

out that the reaction is endothermic, by the loss of energy equal to about 41.29 kcal/mol throughout 

the reaction mechanism. 

 

Introducere 

Reacţiile de condensare sunt reacţiile chimice din care rezultă un produs cu 

greutate moleculară mai mare şi care decurge de obicei cu eliminare de apă sau alte 

molecule mici [1]. Se cunosc mai multe tipuri de reacţii de condensare, care au la bază 

reacţiile de adiţie, reacţiile de eliminare sau reacţiile de substituţie [2]. 

1. Condensarea compuşilor carbonilici între ei [3].  

 
Componenta 

carbonilică 

Componenta 

metilenică 

           Aldol sau cetol Compus carbonilic α,β - 

nesaturat 

 

2. Condensarea compuşilor carbonilici cu derivaţi funcţionali care conţin în 

moleculă  azot [4]. 

 
3. Condensarea compuşilor carbonilici cu fenolii conduce la obţinerea unor 

compuşi folosiţi ca răşini sintetice numite fenoplaste [5]. 
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4. Condensarea Perkin-decurge cu formarea unui acid aromatic α,β-nesaturat 

prin intermediul unei condensări aldolice, plecând de la o aldehidă aromatică 

şi o anhidridă acidă, şi se realizează în prezenţa unei sări alcaline a acidului 

[6]. 

 

Componenţa 

carbonilică 

Anhidrida 

acetică 

Anhidrida mixtă Acid aromatic  

E-α,β - nesaturat 
 

Reacţii de condensare au fost studiate teoretic şi în cercetările [7, 8]. În lucrarea 

[7] se studiază mecanismul teoretic a reacţiei de condensare dintre 3-piridinaldehida şi 

hidrazina cu estimarea profilului energetic al mecanismului. În cazul dat se observă că 

cea mai mare barieră de energie este de 50,51 kcal/mol. De asemenea autorii vorbesc 

de efectul termic al acestui mecanism afirmând că reacţia este una exotermă cu valoarea 

energiei de -22,03 kcal/mol. În [8] se studiază reacţia de condensare a benzaldehidei 

cu semicarbazida. Autorii studiază teoretic mecanismul de reacţie, profilul energetic al 

reacţiei şi dacă este convenabilă din punct de vedere energetic, obţinându-se un câştig 

de 69,5 kJmol-1. 

În studiul dat s-a studiat teoretic mecanismul procesului de condensare a 4-

piridinaldehidei cu ureea în raport de molecular de 2:1, în rezultatul căruia se obţine un 

produs organic nou. Setul de metode aplicat permite analiza detaliată a unor 

particularităţi ce ţin de structura şi proprietăţile noilor compuşi chimici şi se recomandă 

pentru aplicare în cadrul sintezei experimentale. 
 

Metode computaţionale 

Toate sistemele ce participă la reacţie, reactanţii, stările de tranziţie, 

intermediarii şi produşii de reacţie, au fost optimizate folosind pachetul de programe 

Gaussian 09. Pentru a optimiza toate speciile participante la reacţie s-a utilizat metoda 

DFT, folosind funcţionala hibridă B3LYP împreună cu setul de baze 6-31G. De 

asemenea pentru toţi compuşii au fost făcute calcule de frecvenţă, pentru a confirma 
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starea de tranziţie, care trebuie să fie caracterizată printr-o singură frecvenţă imaginară.  

 

Rezultate şi discuţii 

Structurile geometrice ale stărilor de tranziţie au fost localizate şi verificate prin 

analiza vibraţională, obţinându-se câte o frecvenţă imaginară, fapt care ne 

demonstrează prezenţa acestor stări activate ale sistemelor cercetate.  

Schema mecanismului general al reacţiei studiate cuanto-chimic este prezentată 

în Figura 1. 

 
Fig. 1. Schema mecanismului general al reacţie studiate. 

 

Valorile parametrilor geometrici şi energiile totale pentru reacţia studiată, 

obţinute ca rezultat al optimizării, într-o mare măsură corelează cu cele din literatură. 

 

Tabelul 1. Energiile totale ale sistemelor calculate. 

Specii Calculul energiei Energia totală 

Reactanţi (R) 2×( -361,4981)+(-225,1943) -948,1905 

Produşi (P) -795,3525+2×(-76,3861) -948,1247 

∆E(u.a.e) 0,0658 

 

În baza rezultatelor obţinute (Tabelul 1) s-a calculat câştigul energetic pentru 

această reacţie de condensare, obţinându-se o energie  exotermă de 41,29 kcal/mol. 

În continuare s-a propus de a calcula toate speciile implicate în reacţie (reactanţii, 

produşii de reacţie, intermediarii şi stările de tranziţie) şi în baza acestor calcule să 

obţinem profilul energetic al întregului mecanism. Pentru aceasta s-a optimizat 

configuraţiile geometrice a perechilor de molecule participante la reacţie aflate iniţial 

în apropierea imediată. Modul de interacţiune a particulelor una cu alta şi decurgerea 

reacţiilor sunt descrise şi analizate în ceea ce urmează. 

Această reacţie se împarte în două etape după cum urmează 

1. 4-Py-Ald + CO(NH2)2 → 1-(Py-4-ilmetilen)ureea 

2. 1-(Py-4-ilmetilen)ureea + 4-Py-Ald → 1,3-bis(Py-4-ilmetilen)ureea 

După cum am menţionat anterior, obiectul de studiu a fost mecanismul de 

condensare a 4-piridinaldehidei cu ureea conform etapelor descrise mai sus. 

La prima etapă a reacţiei de condensare are loc interacţiunea 4-piridin aldehidei 

cu ureea (R1) obţinându-se prima stare de tranziţie (ST1) în care oxigenul din grupa 

carbonil substituie hidrogenul de la grupa amină din componenţa ureei (Figura 2). 
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Fig. 2. Schema primei etape a reacţiei de condensare. 

 

Ca rezultat al stării de tranziţiei se formează primul compus intermediar (P1), 

urmat de a doua stare de tranziţie(ST2) în care grupa hidroxil adiţionează al doilea 

hidrogen de la azot, în urma căreia se rup legăturile dintre carbon şi grupa hidroxil cu 

eliminarea moleculei de apă, rezultând compusul final al primei etape, (Z)-1-(Py-4-

ilmetilen)ureea(P2), care participă la următoare etapă de condensare. 

 Cunoscând mecanismul primei etape s-a propus de a stabili profilul energetic al 

acestei reacţii. Pentru aceasta, fiecare specie participantă la reacţie a fost optimizată, 

găsindu-se structura geometrică, determinând parametrii geometrici şi energia totală. 

Energiile totale şi frecvenţele imaginare sunt descrise în tabelul de mai jos (Tab. 2). 

 

Tabelul 2. Energiile totale a compuşilor din prima etapă de condensare. 

Speciile Energia totală Frecvenţa imaginară 

R1 -586,7109  

ST1 -586,6345 -1523,60i 

P1 -586,7048  

ST2 -586,6187 -1674,33i 

P2 -586,6909  
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În baza energiilor din Tabelul 2, s-a determinat profilul energetic al primei etape 

(Figura 3), cea de interacţiune a 4-Py-Ald şi uree, cuprinde 2 stări de tranziţie (ST1, 

ST2) cu energiile de activare respectiv egale cu 47,94 kcal/mol şi 54,03 kcal/mol. 

Pentru fiecare stare de tranziţie ST1 şi ST2 s-a calculat frecvenţa imaginară având 

valorile respectiv egale cu -1523,60i cm-1 şi -1674,33i cm-1. 

 
Fig. 3. Profilul energetic al reacţiei studiate (kcal/mol). 

 

Conform profilului energetic din figura 3, putem concluziona că pentru a avea 

loc reacţia este necesară o anumită cantitate de energie, adică reacţia are loc în condiţii 

dure, evidenţiate prin energiile stărilor de tranziţie înalte şi din punct de vedere 

termodinamic este un proces endoterm. 

A doua etapă a reacţiei de condensare începe cu interacţiunea dintre produsul 

final obţinut în prima etapă (P2) cu 4-Py-Ald, obţinându-se a treia stare de tranziţie ST3 

în cadrul căreia oxigenul din grupa carbonil adiţionează hidrogenul de la grupa -NH2 

şi se formează al treilea produs intermediar stabil (P3). În continuare după formarea 

produsului dat, urmează a patra stare de tranziţie ST4 în care grupa hidroxil formată 

anterior, adiţionează al doilea hidrogen legat de azot şi în urma eliminării moleculei de 

apă se formează compusul final(P4). Mecanismul reacţiei de condensare pentru etapa a 

II-a este descris în schema Figurii 4. 
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Fig. 4. Schema etapei a doua a reacţiei de condensare. 

 

În etapa a doua optimizarea decurge asemeni primei etape, unde pentru fiecare 

modificare a coordonatelor se calculează energia electronilor în configuraţia dată a 

nucleelor (Tabelul 3). 
 

Tabelul 3. Energiile totale a compuşilor din a doua etapă de condensare. 

Speciile Energia totală 
Frecvenţa 

imaginară 

R2 -871,8009  

ST3 -871,7076 -1541,97 

P3 -871,7924  

ST4  -871,6989 -1531,73 

P4 -871,7528  
 

În Figura 5 este prezentat profilul energetic pentru ce-a de-a doua etapă a reacţiei 

de condensare, care include 2 stări de tranziţie (ST3 şi ST4) cu energiile de activare 

respectiv egale cu 58,55 kcal/mol şi 58,68 kcal/mol. Pentru  aceşti complecşii 

intermediari (ST3 şi ST4), mai exact pentru geometriile optimizate ale acestora, au fost, 

de asemenea, calculate frecvenţele vibraţionale egale cu -1541,97i  şi -1531,73i cm-1. 

Studiul profilului energetic al mecanismului în întregime a confirmat că aceasta este 

o reacţie endotermă cu o pierdere de energie egal cu 41,29 kcal/mol. 
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Fig. 5. Profilul energetic al etapei a doua de condensare a reacţiei studiate (kcal/mol). 

 

Aplicarea metodelor de calcul pentru studiul profilului energetic al reacţiilor 

chimice bazat pe tehnologii informaţionale contemporane permite determinarea fizico-

matematică a gradului de probabilitate al decurgerii unor reacţii chimice. 
 

Concluzii 

Conform rezultatelor obţinute, observăm că reacţia decurge cu absorbţie de 

energie, de unde reiese ca este o reacţie endotermă. Mecanismele reacţiei s-au 

desfăşurat în două etape, în prima sa consumat circa 12,55 kcal/mol, iar în a doua etapă 

30,18 kcal/mol. Pentru toţi complecşii intermediari (ST1, ST2, ST3 şi ST4), au fost 

efectuate calcule de valenţă, pentru a ne asigura că există doar o singură frecvenţă 

imaginară, care corespunde unui minim local pe suprafaţa de energie potenţială. 
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Rezumat. Transformările care s-au produs în cele mai diverse sfere ale activităţii umane, precum şi 

evoluţiile în dezvoltarea continuă a societăţii au determinat o nouă abordare a educaţiei, conform 

căreia aceasta devine condiţie esenţială pentru dezvoltarea  personalităţii şi integrarea socială a 

individului. În acest proces complex, trebuie să fie cuprinşi toţi copiii, inclusiv cei care din diferite 

motive nu reuşesc să facă faţă cerinţelor educaţiei şcolare, individualizând abordarea acestora la toate 

nivelurile sistemului de educaţie.  
Abstract. The transformations that have taken place in the various spheres of human activity, as well 

as the evolutions in the continuous development of the society have determined a new approach to 

education, according to which it becomes an essential condition for the development of the 

personality and the social integration of the individual. In this complex process, all children, including 

those who, for different reasons, fail to cope with the demands of school education, must individualize 

their approach at all levels of the education system. 
 

Introducere 

Analizând oportunităţile dezvoltării sistemului educaţional din Republica 

Moldova în contextul educaţiei pentru toţi şi, în special, al educaţiei copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale se remarcă mai multe acte aprobate la nivel naţional, printre care: 

Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-

2020, aprobat prin HG nr. 523 din 11 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2011, nr. 114-116, art. 589), Planul educaţional individualizat structură-

model şi Ghidul de implementare, aprobate prin Ordinul Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova nr. 671 din 01 august 2017 (în baza 

deciziilor Consiliului Naţional pentru Curriculum, Proces-verbal nr. 14 din 

06.07.2017), Regulamentul–cadru al Comisiei multidisciplinare intraşcolare aprobate 

prin ordinul MECC al Republicii Moldova nr. 683 din 03.06.2019.  

La data de 28.12.2018 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii 

Moldova emite ordinul cu nr. 1934, Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind 

organizarea învăţământului la distanţă pentru copiii cu dizabilităţi. 

Prezenta Instrucţiune este elaborată în conformitate cu prevederile: Codului 

Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, art. 27, 29, 31, în baza 

Conceptului privind realizarea învăţământului primar, gimnazial şi liceal la distanţă a 

persoanelor cu dificultăţi de învăţare cauzate de dizabilităţi, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Educaţiei nr. 372 din 15.05.2017 [1]. 

Învăţământul la distanţă (ÎD) se organizează în scopul asigurării incluziunii 

educaţionale a copiilor cu dizabilităţi care, în contextul particularităţilor individuale de 

dezvoltare, nu pot fi prezenţi în sala de clasă sau în alte spaţii în care se organizează 

procesul educaţional în cadrul instituţiei de învăţământ [2]. 



140 
 

Învăţământul la distanţă are un caracter deschis. Aceasta presupune asigurarea 

unui acces interactiv la materialele didactice şi un contact eficient şi activ cu specialiştii 

desemnaţi să ofere asistenţă educaţoinală îndividualizată elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale [3].  

Noile tehnologii au produs schimbări la toate nivelele societăţii şi au influenţat 

profund şi activităţile din instituţiile de învăţământ, inclusiv din sfera reabilitării, 

educaţiei şi incluziunii şcolare a elevilor cu dizabilităţi.  

Conform Standardelor de competenţe digitale aprobate prin ordinul Ministerului 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM nr. 862 din 07 septembrie 2015, este necesar de 

a forma şi dezvolta sistemic la elevi atât deprinderile practice şi abilităţile de utilizare 

a mijloacelor oferite de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor pentru acumularea, 

păstrarea, prelucrarea şi diseminarea informaţiei, cât şi a competenţelor de 

algoritmizare [4]. 

Integrarea TIC în sistemul educaţional răspunde următoarelor două obiective: 

• oferirea posibilităţii, în concordanţă cu principiul egalităţii şanselor, de a dobândi 

cunoştinţe şi competenţe TIC, necesare studierii şi  dezvoltării propriilor competenţe 

intelectuale; 

• încurajarea dezvoltării unei adevărate societăţi informaţionale, bazată pe cunoaştere 

interactivă; prin includerea TIC în curriculumul de bază al instituţiilor educaţionale, 

se  acordă tuturor categoriilor de persoane posibilitatea de a avea acces la educaţie. 
 

Rezultate şi discuţii 

Conform ordinului nr. 238-a  din 30.08.2019 emis de Direcţia Generală Educaţie 

şi Cultură Ialoveni, IP Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă”, or. Ialoveni a fost desemnată 

prima instituţie din raionul Ialoveni care este responsabilă de organizarea 

învăţământului la distanţă pentru anul de studii 2019–2020 pentru elevii cu dizabilităţi, 

eligibili conform ordinului nr. 1934 din 28.12.2018 emis de MECC al RM. 

În acest context, la data de 25.09.2019 DGEC Ialoveni emite ordinul nr. 264-a 

prin care a aprobat lista profesorilor care vor oferi învăţământ la distanţă, dar şi 

schema–orar, după care va studia elevul cu dizabilităţi, care prevede un număr concret 

de ore pe discipline şcolare, cum ar fi: chimie, fizică, biologie au fost integrate în 

disciplina „Ştiinţe” cu 1 oră pe săptămână. Pentru acest elev a fost elaborat Planul 

educaţional individualizat, care prevede şi elaborarea curricula modificată pentru 

disciplinile pe care le studiază. Elevul realizează orele conform unui orar aprobat de 

directorul liceului. 

Procesul educaţional pentru copiii cu dizabilităţi, şcolarizaţi prin învăţământ la 

distanţă este dotat cu resurse informaţionale digitale şi sisteme automatizate 

corespunzătoare: echipamente (hardware) şi programe (software), necesare pentru a 

crea cele mai bune şi mai eficiente experienţe de învăţare.  

În colaborare cu partenerii noştri educaţionali: AO Lumos Moldova şi Institutul 

de Formare Continuă: secţia Centru Învăţământ la distanţă am selectat platforma 

MoodleCloud pentru a realiza procesul educaţional pentru elevul cu dizabilităţi. 

Platforma Moodle (abrevierea de la englezescul  Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment) este un software liber şi Open source de învăţare, 

cunoscut de asemenea şi ca un Sistem de Management al Cursului, Sistem de 
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Management al Învăţării sau ca un Spaţiu de Învăţare Virtual. Din octombrie 2010 are 

o bază de 49953 utilizatori înregistraţi, site-uri verificate şi serveşte 37 de milioane de 

utilizatori în 3,7 milioane de cursuri. 

Moodle este o platformă de învăţare (e-learning) dezvoltată iniţial de Martin 

Dougiamas pentru a ajuta profesorii să creeze cursuri online care să fie focusate pe 

interacţiune şi construirea colaborativă a conţinutului educaţional, care este în continuă 

dezvoltare. Moodle poate fi utilizat în multe tipuri de medii, ca de exemplu: în mediul 

educaţional, pentru formare şi dezvoltare; mediul afacerilor. Această platformă permite 

distribuirea documentelor (text, audio, video, etc.) şi susţine comunicarea dintre 

profesor şi elev prin intermediul diferitor instrumente de comunicare, evaluare şi 

management [5]. 

 

Fig. 1. Platforma MoodleCloud (liceu), utilizată pentru învăţământul la distanţă. 

O caracteristică esenţială a platformei este accesibilitatea online, prin care se 

permite accesul la educaţie în timp real, de oriunde şi oricând, 24 de ore din 24, 7 zile 

pe săptămână în care nu există dependenţă de timp.  

În procesul educational se utilizează mai multe aplicaţii web, manuale digitale 

care le oferă http://ctice.gov.md/manuale-scolare/,  dar şi conferinţe video, care sunt 

menite pentru comunicarea directă cu elevul pentru ai dezvolta competenţe de a-şi  

exprima propriile sentimente, propriile atitudini şi nu în ultimul rând, a propriei viziuni 

despre viaţă. 

În continuare prezentăm câteva din aplicaţiile pe care le utilizăm în procesul 

educaţional: 

 
Fig. 2. Sarcină de lucru propusă pentru realizare, utilizând aplicaţia Web 2.0 

LearningApps.org. 

 

http://ctice.gov.md/manuale-scolare/
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Fig. 3.  Analiza organitelor celulare vegetale cu ajutorul MOZAIK education. 

 

Prin intermediul aplicaţiilor Web găsim o bibliotecă virtuală cu zeci de mii de 

sarcini, clasificate pe teme şi discipline şcolare cum ar fi chimia, fizica, biologia, 

matematica ş.a., care permit accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate, elevul poate 

hotărî singur, data şi ora la care se implică în activitatea de instruire. 

Arhivele web au un avantaj deosebit în furnizarea învăţământului la distanţă 

datorită capacităţii lor de stocare a informaţiilor şi de oferire a posibilităţii de deplasare 

de la o resursă informaţională la alta, conectată direct cu cea anterioară. Informaţiile 

legate fizic pot fi stocate pe un alt computer aflat la distanţă. 

 

Fig. 4. Aplicaţia Kahoot.com utilizată în procesul educaţional. 
 

Tehnologiile multimedia sunt folosite pentru a afişa modificări dinamice ale 

conţinuturilor de învăţare şi pentru a prezenta informaţiile în moduri cât mai diverse, 

sporind, în acest fel, învăţarea. Disponibilitatea largă a informaţiilor stocate în internet 

fac din acestea resurse educaţionale uşor accesibile de către copiii cu dizabilităţi. 
 

Concluzii 

- şanse egale pentru dezvoltare, asigură accesului la educaţie de calitate, prin 

facilitarea accesului la resurse şi servicii şi crearea de comunităţi virtuale de învăţare;  

- diversificarea oportunităţilor de incluziune educaţională a copiilor; 

- dezvoltarea unui sistem de management al învăţării prin cursuri online, prin alte 

opţiuni electronice, asigurând realizarea obiectivelor educaţionale pentru fiecare 

copil;  
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- formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor cu dizabilităţi în domeniile: 

autoinstruire, cercetare, identificare de probleme şi soluţii, însuşire şi utilizarea 

tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiei;  

- implicarea participativă a părinţilor în incluziunea educaţională a copiilor.  
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Rezumat. A fost studiat computaţional mecanismul termodinamic de formare a semicarbazonelor, 

prin metoda ab initio, utilizând setul de bază 6-31G. Mecanismul general al reacţiei se desfăşoară 

prin două tranziţii şi includ două trepte consecutive bimoleculare. S-a propus de a studia teoretic 

prima stare de tranziţie ST1, care este caracterizată printr-o energie de activare egală cu 61,50 

kcal/mol. De asemenea s-a determinat caracterul termodinamic general al reacţiei, care este unul 

endotermic, cu valoarea energiei totale 87,85 kcal/mol. Studiul curent încearcă să furnizeze informaţii 

în acest domeniu prin utilizarea metodelor teoretice şi de calcul. 

Abstract. The thermodynamic mechanism of semicarbanzone formation was studied 

computationally, using the ab initio method with the 6-31G base set. The general mechanism of the 

reaction occurs through two transitions and includes two consecutive bimolecular steps. It has been 

proposed to study theoretically the first transition state ST1, which is characterized by an activation 

energy equal to 61.50 kcal/mol. Also determined was the general thermodynamic character of the 

reaction, which is an endothermic one, with the total energy value 87.85 kcal / mol. The current study 

attempts to provide information in this area by using theoretical and computational methods. 

 

Inroducere 

 Sulfasalazina este un antibiotic ce conţine sulf, cunoscută ca medicamentele 

azulfidină salazosulfapiridină, salicil azosulfapiridină şi sulfasalazină, este un agent în 

tratamentul bolilor inflamatorii intestinale precum artrita reumatoidă şi alte câteva boli 

inflamatorii ale articulaţiilor [1]. Sulfasalazina (SAZ) este un promedicament de tip 

azoderivat, este utilizat în chimia coordinativă pentru proprietăţile sale antibacteriene 

şi antiinflamatoare ce coordinează la metal ca ligand punte. Moleculele de sulfonamide 

antibacteriene se comportă ca inhibitori competitivi ai dihidropteroat-sintetazei, care 

este o enzimă implicată în biosinteza folaţilor. Astfel, mecanismul de acţiune imprimă 

un efect bacteriostatic şi de inhibare al creşterii şi multiplicării bacteriilor, însă 

sulfamidele nu duc la moartea bacteriilor. Unele sulfamide prezintă şi o acţiune 

diuretică, hipoglicemiantă şi inhibă anhidraza carbonică. Există şi formulări 

medicamentoase contra coccidiozei, de uz veterinar, contra bolii păsărilor de casă, a 

oilor, bovinelor sau a iepurilor. Aproximativ 90% din cantitatea ingerată de 

sulfasalazină ajunge la nivelul colonului, unde este metabolizată sub acţiunea 

azoreductazelor bacteriene la sulfapiridină şi mesalazină (acid 5-aminosalicilic sau 5-

ASA) [2]. Ambii metaboliţi sunt activi: sulfapiridina are caracter antibacterian local, 

iar mesalazina are caracter antiinflamator şi imunosupresiv. Acest compus afişează 

permeabilitate pasivă scăzută şi biodisponibilitate orală de asemenea scăzută. Datorită 

permeabilităţii pasive scăzute, concentraţia intracelulară a sulfasalazinei depinde de 

transportatorii de absorbţie, ceea ce îngreunează caracterizarea interacţiunilor specifice 

ale transportatorului în sistemele experimentale bazate pe celule. Celulele care 

mailto:katya.n.970@gmail.com
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supraexprimă transportorul prezintă rezistenţă la medicamente multiple, anti-

proliferative utilizate în tratamentul cancerului. Datorită permeabilităţii pasive reduse, 

sulfasalazina necesită un transportor de absorbţie. Aceasta permite controlul precis al 

concentraţiei de sulfasalazină la care este expus transportatorul [3]. 

 În compusul dat, atât rearanjarea intramoleculară, cât şi reacţia bimoleculară 

apare simultan după atacul radicalului hidroxil. Mai departe are loc atacul speciei 

oxidative active care determină scindarea inelelor aromatice şi producerea de energie. 

 

Metode computaţionale 

 Calculul a fost realizat folosind setul de programe performante Gaussian 09. Au 

fost optimizate geometriile reactanţilor, stărilor de tranziţie, intermediarilor şi 

produşilor de reacţie. Pentru optimizarea compuşilor participanţi la reacţiile studiate s-

au folosit metoda ab initio bazata pe teoria Hartree-Fock, la nivelul teoriei RHF cu 

relaţia6-31G. Ulterior pentru fiecare sistem s-a efectuat calculul frecvenţelor armonice 

(invaginarea) pentru a confirma faptul că structura stării de tranziţie este un punct de 

„şa”, care reprezintă un complex activ între reactanţii şi produşii de reacţie. 

 

Rezultate şi discuţii 

 Mecanismul general de obţinere al sulfasalazinei constă din interacţiunea 

sulfopiridinei (Py-SO3) cu mesalazina (acidul 5-animosalicilic) şi eliminarea unei 

molecule de apă. Acest mecanism are la bază o serie de reacţii intermediare la fel şi 

două stări de tranziţii, prezentat în schema de mai jos (Figura 1). 

 
Fig. 1. Schema mecanismului general de obţinerea a sulfasalazinei. 
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 Este cunoscut faptul că acest compus este o combinaţie de sulfapiridină şi acid 

5-aminosalicilic cuplat cu o legătură azo, dar la baza obţinerii stă un mecanism mai 

complex determinat de mai multe etape. Schema generală demonstrează faptul că 

sulfasalazina este produsă în urma reacţiei de interacţiune dintre Py-SO3 (sulfopiridina) 

cu 5-ASA printr-o serie de etape. S-au calculat energiile totale a compuşilor 

participanţi în mecanismul de formare a sulfasalazinei 

Întreg mecanismul constă din două etape: 

(i) Py-NH2 + AS →ST1 → Py-SO3 + H2O 

(ii) Py-SO3 + 5-ASA → ST2 →SAZ + 2H2 

 La prima etapă interacţionează acidul p-aminobenzensulfonic (acid sulfanilic 

sau AS) cu Py-NH2 şi obţinem ca produs final molecula de Py-SO3. Reacţia decurge 

conform mecanismului prezentat în Figura 2. 

 
Fig. 2. Mecanismul general de obţinere a sulfopiridinei. 

 

În rezultatul optimizării s-au determinat structurile geometrice ale sistemelor 

participante la reacţie cu determinarea energiei totale (Tabelul 1). De asemenea în 

tabel sunt prezentaţi şi parametrii energetici şi pentru starea de tranziţie (ST1). 
 

Tabelul 1. Energiile totale pentru speciile calculate 

Nr. Specii care participă la reacţie Energia totală 

1. Acid sulfanilic -907,3643 

2. 2-aminopiridina -301,6149 

3. Sulfopiridina -1132,9902 

4. H2O -75,9853 

5. ST1 -1208,8819 
  

Astfel obţinându-se energiile totale a compuşilor daţi, s-a construit graficul 

profilului energetic prezentat în Figura 3. 
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Fig. 3. Profilul energetic al primei etape. 

 

 În cea de-a doua etapă are loc procesul de interacţiune dintre sulfopiridină (Py-

SO3), obţinută din prima etapă, cu acidul 5-aminosalicilic (5-ASA), cu eliminarea a 2 

molecule de hidrogen, formându-se o moleculă nouă (SAZ) (Figura 4). Două inelele 

fenolice cu punte azo redau cea mai mare parte a moleculei plană, cu gruparea 

acidului carboxilic la un capăt şi restul piridilamino la celălalt. 

 

 
Fig. 4. Schema sintezei sulfasalazinei. 
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Tabelul 2. Energia totală şi frecvenţa speciilor care participă la reacţia de obţinerea a 

sulfasalazinei. 

Nr. Specii care participă la reacţie Energia totală 

1. Sulfopiridina -1132,9902 

2. Acid 5-aminosalicilic -547,9856 

3. H2 -1,1268 

4. Sulfasalazina  -1678,5822 
 

Concluzie: 

 Conform rezultatelor obţinute, s-a constatat că etapele în mecanismele de 

formare ale sulfasalazinei necesită aport de energie, iar barierele energetice nu au fost 

prea mari, făcând astfel reacţia termodinamic posibilă pe întregul mecanism. În cazul 

interacţiunii Py-SO3 şi 5-ASA mecanismul general al reacţiei s-a dovedit a fi constituit 

din două stări de tranziţie, dar s-a studiat numai prima şi reacţia totală fiind una 

endotermă, cu energia totală de 87,85 kcal/mol. 
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Rezumat. S-a studiat teoretic mecanismul de formare a legăturii peptidice în molecula de proteină. 

Reacţie de condensare are loc între glicină (Gly) şi valină (Val) cu formarea dimerului glicil-valină 

şi eliminarea unei molecule de apă. Reacţia are loc cu energie de activare de 42,42 kcal/mol şi cu 

câştig energetic de 9,48 kcal/mol. Starea de tranziţie este caracterizată printr-o singură frecvenţă 

imaginară cu valoarea de -528,64i cm-1. Din punct de vedere termodinamic această reacţie de 

condensare este exotermă. 

Abstract. The theoretical mechanism of peptide bond formation in the protein molecule has been 

studied. The condensation reaction occurs between glycine (Gly) and valine (Val) with the formation 

of the glycine-valine dimer and the removal of a water molecule. The reaction occurs with activation 

energy of 42.42 kcal/mol and energy gain of 9.48 kcal/mol. The transition state is characterized by a 

single imaginary frequency with the value of -528.64i cm-1. Thermodynamically, this condensation 

reaction is exothermic. 

 

Introducere 

Reacţiile de condensare sunt utilizate în sinteza compuşilor organici noi, cu 

număr mare de atomi de carbon în moleculă. Cel mai des întâlnite în reacţiile de 

condensare sunt aldehidele şi cetonele. Este o clasă specială de reacţii care poate avea 

loc în condiţii acide sau bazice sau în prezenţa unui catalizator. Reacţiile de condensare 

au o parte vitală a vieţii, deoarece este esenţială pentru formarea legăturilor peptidice 

între aminoacizi şi biosinteza acizilor graşi [1]. Mecanismul general al reacţiei de 

condensare cu formarea moleculei proteice este reprezentat în Figura 1. 

 

 
Fig. 1. Schema generală a reacţiei de condensare. 

 

Proteinele reprezintă un număr mare de compuşi organici formaţi din aminoacizi 

uniţi prin legături peptidice, ce formează principala baza a construcţiei structurilor 

organice, fiind esenţiale pentru buna lor funcţionare. La biosinteza proteinelor are lor 

reacţia de condensare a α-aminoacizilor, cu formarea legăturii peptidice şi mărirea 

lanţului proteic. La reacţia de condensare participă grupa −COOH de la o moleculă de 

aminoacid şi −NH2 de la celălalt, cu eliminarea unei molecule de apă. Energia formării 

legăturilor peptidice este un factor important nu numai în realizarea unor mecanisme 
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teoretice de sinteza, dar are şi un rol în biosinteza proteinelor [2]. 

În lucrarea [3] autorii studiază rolul formării legături peptidice în procesul de 

biosinteză a proteinelor şi cercetează mecanismul acestor reacţii. La formarea primei 

peptide aminoacidul se activează pentru următoarea etapă de condensare, manifestând 

în sinteza proteică un prim pas în formarea unei dipeptide N-formilmetionină. De 

asemenea în lucrarea dată autorii studiază efectul termodinamic de formare a legăturii 

peptidice. 

Folosind metode moderne cuanto-chimice de calcul, se poate studia mecanismul 

de decurgere a reacţiilor de condensare şi elaborarea schemei de reacţie mai eficiente 

din punct de vedere energetic. 

Scopul acestei cercetări a fost de a studia teoretic structurile geometrice ale 

speciilor ce participă la reacţie şi a profilului energetic al reacţiei de condensare a unei 

molecule de acid α-amino-etanoic (Gly) cu o moleculă de acid α-amino-izovalerianic 

(Val).  

S-au optimizat structurile geometrice pentru toate speciile ce participă în reacţia 

de condensare. Pentru a uşura calculele ce urmează a fi făcute, s-au notat grupele 

funcţionale ale fiecărui monomer studiat ce interacţionează şi formează dimerul. Pentru 

a uşura procesul de studiu s-au notat grupele funcţionale ale celor doi monomeri cu 

cifre de la 1 la 4 (Figura 2).  

 

 

 

 α-amino-etanoic(1Gly2)  α-amino-izovalerianic (3Val4)  

Fig. 2. Numerotarea grupelor funcţionale ce pot participa în reacţie. 

 

Aceşti monomeri interacţionează între ei şi formează legătura peptidică-2,3 care 

va fi denumită pe parcursul studiului legătura peptidică 1Gly2-3Val4. 

 

Metode şi materiale aplicate 

Calculele geometriilor optimizate şi ale frecvenţelor imaginare pentru reactanţi, 

intermediari, produşi şi a stărilor de tranziţie au fost efectuate folosind pachetul de 

programe moderne GAUSSIAN 09 [4], utilizându-se setul de bază standard 6-31G [5] 

pentru atomii de carbon, oxigen, azot şi hidrogen. Rezultatele obţinute la modelarea 

speciilor studiate s-a realizat aplicând calcule cuanto-chimice ab initio. Analiza 

coordonatelor intrinseci ale mecanismului oferă posibilitatea de a verifica dacă starea 

de tranziţie este o legătură între reactanţi şi produşii de reacţie, astfel obţinându-se 

profilul energetic al fenomenului studiat.  

 

Rezultate obţinute şi discuţii 

Iniţial au fost optimizate toate moleculele, intermediarii şi stările tranziţie ce 
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participă în reacţiile de condensare. Energiile totale au fost introduse în Tabelul 1. 

Stările de tranziţie au fost localizate şi verificate prin analiza vibraţională, obţinându-

se o frecvenţă imaginară, fapt care ne demonstrează prezenţa stării activate ale 

sistemului cercetat. Valorile frecvenţei imaginare este descrisă în text şi în figurile 

prezentate mai jos. În toate cazurile s-a considerat că configuraţia nucleară spaţială a 

moleculelor studiate corespunde grupului de simetrie C1. 

 

Tabelul 1. Energia totală (u.a.e) a speciilor participante în reacţie. 

Nr Denumirea Energie totală(u.a.e) 

1.  Glicina (A) -282,6980 

2.  Valina (B) -399,7514 

3.  Reactanţi (R)  -682,4494 

4.  Intermadiar1 (Int1) -682,4518 

5.  Stare de tranziţie (ST) -682,3842 

6.  Intermadiar2 (Int2) -682,4727 

7.  Produşi (P) -682,4645 

 

În Figura 3 este reprezentat mecanismul general de interacţiune a unei molecule 

de glicină cu una de valină formându-se dimerul glicil-valină şi legătura peptidică 

1Gly2-3Val4. 

 

 
              1Gly2          3Val4                        1Gly2-3Val4 

 

Fig. 3. Mecanismul general de interacţiune a Gly cu Val. 

 

În Figura 4 este arătat mecanismul desfăşurat al reacţiei între o molecula de 

glicină (A) şi una de valina (B). 
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Fig. 4. Mecanismul desfăşurat al reacţiei. 

 

La început s-au optimizat moleculele de glicină şi valină separat, care apoi la 

apropiere (Int1) cu o energie de stabilizare de -1,51 kcal/mol (Figura 5). Starea de 

tranziţie (ST1) este caracterizată de o energie de activare cu valoarea 42,42 kcal/mol. 

La următorul pas se obţine un alt intermediar (Int2) cu energie de stabilizare                              

-14,62 kcal/mol. În urma reacţiei are loc eliminarea moleculei de apă şi formarea 

legăturii peptidice 1Gly2-3Val4 cu lungimea legăturii C−N de 1,35 Å.  

 
Fig. 5. Profilul energetic al reacţiei de formare a legăturii peptidice  

1Gly2-3Val4 (kcal/mol). 

 Analizând profilul energetic prezentat în Figura 5 putem conchide că din punct 

A B

Int1

ST
Int2

PH O

H

H2N

C
H2

C

OH

O

+ N

CHH

H

H
C

COOH

CH3

CH3

C

O

N

H

H

O

H

H2C

H2N

CH

COOH

CH CH3

H3C

C

O

N

H

H

O

H

H2C

H2N

CH

COOH

CH CH3

H3C

C

O

N

H

H

O

H

H2C

H2N

CH

COOH

CH CH3

H3C

H2N

C
H2

C

N

O

CH

H

H
C

COOH

CH3

CH3



153 
 

de vedere termodinamic este o reacţie exotermă, cu un câştig energetic de 9,48 

kcal/mol. Tot în acest context putem spune că vectorul propriu al stării de tranziţie, 

asociat cu frecvenţa imaginară unică, reprezintă o structură adecvată a stării de tranziţie 

cu o magnitudine de -528,64i cm-1 . 

 

Concluzii 

Utilizarea metodelor de calcul pentru profilul energetic al moleculelor chimice 

bazat pe tehnologii informaţionale computaţionale moderne permite determinarea 

fizico-matematică a gradului de probabilitate al decurgerii unor reacţii chimice, fapt 

care contribuie la dezvoltarea unor competenţe durabile şi cercetarea unor fenomene 

fine în aspect multilateral. 

În cazul dat la condensarea unor aminoacizi în lanţuri polpeptidice demonstrează 

avantajele energetice în favoarea obţinerii dimerului studiat, fapt care indică la 

raţionalitatea şi cu continuarea cercetărilor în domeniu dat, cu mărirea lanţului 

polipeptidic şi calculând teoretic toate modalităţile şi posibilităţile de unire între ei a 

monomerilor.  
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BRÂNZA ÎNTRE PRODUS NATURAL ŞI COMPUS CHIMIC 

 

AGACHI Lidia, POSTOLACHI Patricia 

Profesor coordinator: PLOP Olesea – prof. de chimie şi biologie, grad did. doi 

IP Gimnaziul Palinia, rnul Drochia 

 

Introducere 

Brânza joacă un rol important în alimentaţia omului. Ea reprezintă o sursă 

importantă de factori nutritivi, cu valoarea biologică ridicată, concentrate într-un vomul 

mic si cu digestibilitatea crescută. Valoarea nutritivă a brânzeturilor este dată de de 

substanţe proteice si grăsimi uşor asimilabile, săruri minerale de calciu, fosfor, 

magneziu, sodiu şi clor precum conţinutul ridicat şi vitamine. Valoarea nutritivă a 

brânzeturilor variază, însă trebuie ştiut că 100 g de brânză Cedar furnizează mai mult 

decât necesarul zilnic de calciu, jumătate din necesarul de proteine, aproape jumătate 

din cel de zinc, jumătate din cel de vitamina A, o cincime din cel de seleniu, un sfert 

din cel de iod, trei sferturi din cel de vitamina B12 şi o cincime din folatul de care 

femeile au nevoie zilnic. 

Am ales să determinăm conţinutul de amidon in brânzeturi, deoarece în instituţia 

noastră brânza este una din principalele alimente consumată de elevii claselor I-IV, iar 

oamenii responsabili de alimentarea elevilor nu pot depista doar după ambalajul 

produsului dacă brânza conţine sau nu amidon. Iar noi am decis să contribuim la 

alegerea unei brânze care nu conţine amidon. 

Pentru determinarea mai corectă a amidonului in brânzeturi am folosit 

următoarele criterii: 

-brânza care conţine amidon are o culoare foarte albă; 

    (Pe măsură ce fermentează, laptele capătă o uşoară tentă gălbuie de la g  răsimea lui 

naturală şi de la   culturile lactice folosite. O brânză imaculat de albă ar trebui să te 

avertizeze că este făcută din uleiuri, prafuri şi coloranţi.) 

-textura este prea fină şi compactă; 

    (Brânza falsă, obţinută din grăsimi vegetale este mai fină şi compactă, fără găurele. 

Brânza bună, din ingrediente naturale, are mici găurele şi imperfecţiuni.) 

- brânza care conţine amidon se înmoaie. 

    (Dacă o pui la desărat, brânza falsă începe să se înmoaie şi îşi pierde forma. Se 

dizolvă în apă şi nu mai are niciun gust bun. Brânza de calitate nu se înmoaie decât 

foarte puţin când este pusă în apă. Ea pierde sarea, aflată în straturile superioare, dar 

grăsimea naturală din lapte nu se dizolvă.) 

Determinarea amidonului în brânzeturi va contribui la o alimentare cât mai sănătoasă 

şi corectă a elevilor din instituţii. 

Scopul 

• Determinarea amidonului în brânzeturi,pentru promovarea unui mod sănătos de 

viaţă. 

Obiectul de cercetare 
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• Brânzeturile 

Obiective 

•  Indentificarea brânzeturilor cu un conţinut mai mic de amidon utilizând iodul 

ca soluţie principală. 

• Dobândirea unor cunoştinţe noi în domeniul ştiinţei prin efectuarea 

experimentelor. 

Materiale utilizat 

• Brânză (4 tipuri) 

• Iod 

• Pahare de unică folosinţă 

• Farfurii de unică folosinţă 

• Pipetă 

Metodele utilizate în cercetare 

• Experiment 

• Cercetare 

• Descoperire 

Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului 

Să determinăm făbricile care produc brânzeturi de o calitate mai înaltă. Pentru 

asta am procurat brânzeturi de la diferite fabrici şi prin experiment am demonstrate ca 

nu toate fabricile produc brânzeturi de înaltă calitate. Experimentul a constat în: 

1.Am repartizat tipurile de brânză în farfurii diferite,notându-le.Apoi cu ajutorul 

pipetei am adăugat în fiecare farfurie cantităţi egale de iod.După cinci minute am 

observat cum s-a schimbat brânza după adăugarea iodului.Bucata de brânză cu 18% 

grăsime din farfuria numărul 1,în urma adăugării iodului a devenit albastră.Cea din 

farfuria 2 care conţinea 10% grăsime a devenit puţin albastră,iar celelalte din farfuriile 

3 şi 4 nu şi-au schimbat culoarea. 

2.Pentru efectuarea experimentului al doilea am luat din fiecare farfurie câte o 

bucată de brânză care nu conţinea iod şi am adăugat-o în pahare diferite de apă şi le-

am amestecat.În mod normal brânza care nu conţine amidon nu se va dizolva în apă,dar 

după amestecarea bucăţilor de brânză am observat că brânza din primul păhar care 

conţinea 18% grăsime s-a dizolvat complet,cea cu 10% puţin,iar cea de 5% şi cea de 

casă nu s-a dizolvat deloc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate obţinute 
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Concluzii 

În urma experimentului am descoperit că nu toate brânzeturile sunt de înaltă calitate şi 

în mare parte acestea conţin amidon. 
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DЕTЕRMINАRЕА САLITАTIVĂ А СОNŢINUTULUI DЕ АMIDОN ÎN 

АLIMЕNTЕ 

 

АRNAUT Gаbriеlа, DЕDOV Irinа, DUTСА Xеniа, LАZАRI Аurеliа  

Рrоfеsоr сооrdоnаtоr: САZАСIОС Nаdеjdа  

Liсеul Tеоrеtiс Ştеfаn Сеl Mаrе şi Sfânt, rnul Сăuşеni, s. Tаrасliа  

 

Întroducere: Vоrbind dеsрrе rоlul nutriţiеi în viаţа unеi реrsоаnе, Hеinriсh Hеinе а 

sсris: „Оmul еstе сееа се mănânсă”. Fоаrtе рutеrniс influеnţеаză nutriţiа аsuрrа 

сrеştеrii şi dеzvоltării сорiilоr. Реntru са о реrsоаnă să fiе аtеntă, асtivă, vеsеlă, 

sănătоаsă, mеniul аr trеbui să fiе vаriаt şi util. Аlimеntеlе nоаstrе аr trеbui să соnţină 

vitаminе, grăsimi, саrbоhidrаţi, рrоtеinе. În timрul оrеlоr studiеm сă саrbоhidrаţii, în 

sресiаl аmidоnul еstе unа dintrе sursеlе еnеrgеtiсе imроrtаntе аlе оrgаnismului umаn. 

Аmidоnul este un роlizаhаrid fоаrtе răsрîndit în rеgnul vеgеtаl [4]. Din tоаtе 

substаnţеlе ре саrе о реrsоаnă о соnsumă саrbоhidrаţii sunt рrinсiраlа sursă dе еnеrgiе 

[1]. Studiind рrоblеmа соnsumului dе саrbоhidrаţi, аm соnstаtаt сă ороnеnţii оbеzităţii 

„dаu vinа” аmidоnului реntru tоаtе рrоblеmеlе şi, рrin urmаrе, rеgimul аlimеntаr 

înсере сu rеstrângеrеа аmidоnului. Estе intеrеsаnt să studiеm dеsрrе rоlul аmidоnului 

în nutriţiе. Sсорul luсrаrării а fоst în a cunoaşte ce este amidonul, care este rolul lui în 

organismul uman şi a stаbili рrеzеnţа аmidоnului în рrоdusеlе соnsumаtе şi а рrеgăti 

un rеgim аlimеntаr соrесt реntru сrеştеrеа şi dеzvоltаrеа сорiilоr.  

Sсорul сеrеtării: dеtеrminаrеа саlitаtivа а соnţinutului dе аmidоn în рrоdusеlе 

аlimеntаrе. 

Оbiесtivеlе сеrсеtării: 

• Соlесtаrеа şi studiеrеа infоrmаţiilоr rеfеritоаrе lа аmidоn; 

• Studiul еxреrimеntаl реntru dеtеrminаrеа аmidоnului în аlimеntе; 

• Sеlесtаrеа рrоdusеlоr substаnţеlе реntru еxреrimеntе, есhiраmеntе dе lаbоrаtоr; 

• Dеtеrminаrеа рrеzеnţеi аmidоnului în difеritе рrоdusе аlimеntаrе; 

• Alcătuirea unui regim alimentar correct; 

• Аnаlizа rеzultаtеlоr. 
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Mаtеriаlul utilizаt în сеrсеtаrе: 

sоluţiе dе Iоd 

саrtоf 

mоrсоv 

vаrză 

mеrе 

bаnаnă 

făină dе grâu 

făină dе рорuşоi 

fеliе dе рîinе 

аlbа 

о fеliе рîinе dе 

tărâţе 

bisсuiţi 

unt 

smântână  

brânză  

сiосоlаtă  

iаurt 

miеrе 

реştе 

hrişcă 

рlăсintă сu 

саrtоf 

рlăсintă сu 

brînză 

оu fiеrt 

раstе 

zаhăr 

 

Mеtоdа utilizаtă  în сеrсеtаrе: 

❖ idеntifiсаrеа рrеzеnţеi sаu аbsеnţеi аmidоnului în difеritе аlimеntе utilizând о 

sоluţiе аlсооliсă dе iоd. Iоdul în рrеzеnţа аmidоnului sе соlоrеаză în аlbаstru înсhis 

sаu nеgru.  

Sе аdаugă сâtеvа рiсături dе sоluţiе dе iоd ре о buсаtă dе рrоbă, dасă оbsеrvăm араriţiа 

imеdiаtă а unеi сulоri аlbаstrе sаu nеаgră соnfirmăm рrеzеnţа аmidоnului. Rеасţiа iоd-

аmidоn sе арliсă реntru idеntifiсаrеа аmidоnului. Асеаstă rеасţiе nе vоrbеştе dерrе 

utilizаrеа аmidоnului în саlitаtе dе indiсаtоr fiind араriţiа сulоrii, ce sе dаtоrеаză unui 

tiр dе intеrасţiunе dоnоrо-ассерtоаrе întrе gruреlе dе hidrоxil аlе mасrоmоlесulеlоr  

dе аmidоn şi mоlесulеlе dе iоd. 

 

Асtivităţilе рlаnifiсаtе şi rеаlizаtе în саdrul рrоiесtului: 

Scopul nostru a fost dеtеrminаrеа рrеzеnţеi аmidоnului în рrоdusеlе соnsumаtе zilniс 

dе nоi. Studiind mаtеriа tеоrеtiсă lа сарitоlul Аmidоnul, рrорriеtăţi fiziсе, сhimiсе, 

dоmеnii dе utilizаrе, оbţinеrе, stаrе nаturаlă, аm соnştiеntizаt сă оrgаnimul umаn nu 

sе роаtе liрsi dе аmidоn şi în асеlаşi timр nu аvеm nеvоiе dе еxсеs dе аmidоn. Am 

stаbilit сеlе mаi imроrtаntе аlimеntе şi рrоdusе аlimеntаrе се sunt соnsumаtе dе nоi 

zilniс. Am efectuat experimentele реntru dеtеrminаrеа рrеzеnţеi аmidоnului.  În urmа 

studiului еfесtuаt dерistаt рrеzеnţа şi аbsеnţа аmidоnului în difеritе рrоdusе din сеlе 

tеstаtе, în аşа mоd аm dеdus nесеsitаtеа аlсătuirii unui rеgim аlimеntаr есhilibrаt bаzаt 

аtât ре саrbоhidrаţi,  

рrоtеinе, grаsimi şi vitаminе.  

 

Rеzultаtеlе оbţinutе:  

În urmа еxреrimеntеlоr еfесtuаtе аm dерistаt рrеzеnţа аmidоnului în: саrtоf, mоrсоv, 

făină dе grâu, făină dе роrumb, рâinе, раstе, сеriаlе, tеrсi multivitаmin, hrişсă, рlăсintа 

сu саrtоf, sаlаm, bisсuiţi, iаurt, bаnаnă.  La fеl аm dерistаt liрsа Аmidоnului în zаhăr, 

miеrе, brânză, lарtе, реştе, vаrză, оu fiеrt, unt, сiосоlаtă. Са dоvаdа а fарtului сă brânza 

nu соnţinе аmidоn аm рrеgătit о рrоbă а unеi рlасintе сu brinză şi unа сu саrtоfi. 
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Rеsресtiv lа intеrасţiunеа сu iоdul рlасintа сu саrtоfi dă о сulоаrеа аlbаstru inchis sрrе 

nеgru, iаr рlасintа сu brinză nе dа сulоаrеа nеаgrа şi ре lосurilе undе еstе brinza 

сulоаrеа саfеniе. Aраriţiа сulоrii аlbаstru înсhis-nеgru nе соnfirmă рrеzеnţа 

аmidоnului în mоnstrа сеrсеtаtă, indiсаtоrul сulоrii nеsсhimbаtе, аdiсă сulоаrеа 

саfеniе, dеnоtă liрsа аmidоnului.  

 

Соnсluzii: Аmidоnul еstе о substаnţă оrgаniсă, се sе găsеştе în sеminţе, fruсtе şi 

tubеrсuli аi рlаntеlоr, sе fоlоsеştе  în industriа аlimеntаră şi industriа сhimiсă.  

Рrinсiраlа întrеbuinţаrе а аmidоnului еstе în сulinăriе са substаnţă nutririvă. Аmidоnul 

еstе соmроnеntа dе bаză а multоr аlimеntе imроrtаntе în rеgimul nоstru zilniс. Еl fiind 

о sursă асtivă dе еnеrgiе, trеbuiе să rеglăm în аşа mоd соnsumul рrоdusеlоr се соnţin 

аmidоn са să аvеm еnеrgiе îndеаjuns реntru о сrеştеrе şi dеzvоltаrе аrmоniоаsă а 

оrgаnismului, сât şi să rеgulăm асеst соnsum реntru а nu саdеа рrаdă оbеzitаţii. Pentru 

o alimentaţiie echilibrată un copil are nevoie de cereale şi cartofi, fructe si legume, 

proteine şi calciu. Dacă copilul va consuma aceste alimente în proporţii aproximativ 

egale, ar trebui să primească nutrienţii esentiali pentru o sanatate bună. Pentru a avea 

un regim alimentar corect copiii trebuie să consume alimente variate, în mare parte în 

meniul unui copil ar trebui să intre carbohidraţii cu amidon ca painea, cerealele, orezul, 

pasta, cartofii şi legumele care sunt asimilate de corp pentru a forma propria sursa de 

energie. Calciul mineral are un rol foarte important în creşterea şi dezvoltarea sănătoasă 

a oaselor şi dinţilor de aceea este recomandat consumul de produse lactate şi o cantitate 

mare de fructe pentru a primi vitaminele necesare creşterii. Se reduce consumul de 

grăsimi la limta minimala.  
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CONSUMUL DURABIL ÎN ŞCOALĂ 

 

BARAC Mihaela, BLEANDURÎ Nicoleta  

Profesor coordonator: GODOROJA Rita, doctor în pedagogie 

Instituţia Privată Liceul Da Vinci, Chişinău 

 

Introducere, actualitatea proiectului de cercetare. 

Proiectul abordează problema utilizării hârtiei, apei, energiei electrice, resurselor 

alimentare de către elevi. Analizând consumul acestor resurse în şcoală, am identificat 

problema utilizării excesive a unor resurse şi necesitatea unui comportament 

responsabil şi conştient al tuturor elevilor în şcoală. În situaţia actuală,  trebuie să 

acţionăm, pentru ca toţi elevii să-şi schimbe modul în care consumă bunuri, să utilizeze 

eficient resursele, să le recicleze şi să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea durabilă a 

şcolii şi a comunităţii. Necesitatea cunoaşterii, acceptării şi implementării obiectivelor 

de dezvoltare durabilă este o sarcină a fiecărui elev şi părinte, iar schimbarea modului 

de a consuma bunuri şi a utiliza mai puţine resurse ar diminua impactul negativ asupra 

mediului. Consumul durabil este principala metodă de trezire a conştiinţei umane faţă 

de mediul ambiant prin acţiuniile ecologice. 

Scopul proiectului. Diminuarea consumului de resurse.   

Obiectul de cercetare. Utilizarea manualelor şi a hârtiei, energia electrică, 

sursele de apă şi resursele alimentare de către elevi. 

Obiectivele cercetării. 

1. Să analizăm conceptul de consum durabil, studiind literatura de specialitate. 

2. Să identificăm problemele şi soluţiile consumului durabil în şcoală.  

3. Să elaborăm, în baza analizei consumului de resurselor în şcoală, un plan de acţiuni 

pentru consumul durabil a manualelor, hârtiei, apei, energiei electrice şi resurselor 

alimentare de către elevi.  

4. Să promovăm ideea consumului durabil printre elevii de gimnaziu şi liceu, astfel 

fiecare elev să îşi asume responsabilitatea pentru utilizarea  eficientă a resurselor. 

5. Să monitorizăm realizarea planui privind consumul resurselor  în şcoală, timp de o 

lună şi să analizăm impactul.  

6. Să provocăm  şi să implicăm comunitatea şcolară în procesul de consum durabil a 

bunurilor oferite de şcoală. 
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Materiale utilizate în cercetare. 

Date despre consumul de energie electrică, sursele de apă, resursele alimentare, 

manualele şi hârtia de către elevi. 

Activităţi planificate şi realizate în cadrul proiectului, metodele utilizate în 

cercetare şi creaţie pentru elaborarea produsului. 

Am creat o echipă prietenoasă şi de colaborare. Am stabilit şi prioritizat 

obiectivele, făcând proiectul clar şi accesibil. Ca un pas final, am obţinut o schimbare 

pozitivă în instituţie prin mărirea consumului durabil, ce contribuie la reducerea 

efectelor negative asupra mediului. 

Concluzii. 

Consumul durabil are un rol primordial pentru viaţa cotidiană, prin schimbarea 

modului de a consuma bunurile instituţiei şi a utiliza mai puţine resurse. Obişnuinţa 

elevilor de a utiliza conştient resursele,  diminuează cantitatea de deşeuri menagere şi 

energia care va aduce un impact pozitiv asupra mediului. 

Aspectul inovativ. 

Acest proiect a trezit conştiinţa consumului durabil, folosind raţional toate 

resursele de care avem nevoie.  

 

Bibliografie 

1.  https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/ 

2. https://study.com/academy/lesson/sustainable-consumption-definition-and 

complexities.html  

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
https://study.com/academy/lesson/sustainable-consumption-definition-and%20complexities.html
https://study.com/academy/lesson/sustainable-consumption-definition-and%20complexities.html
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CZU: 54.061:582.823 
 

EVALUAREA UNOR INDICI DE CALITATE A CEAIULUI 
 

BERZAN Diana, BERZAN Stephanie, CONSTANTINOV Anastasia,  

 EVSTRATIEV Ana-Alexandrina, CAIMAC Nicoleta, studentă, UST 

Profesor coordonator: FILIPENCO Tatiana, profesor de chimie 

Liceul Teoretic Doroţcaia 

 

           Ceaiul este o băutură consumată de omenire din cele mai vechi timpuri şi până 

în prezent. Ne sunt propuse o varietate mare de ceaiuri cu diferite denumiri, însă de 

fiecare data ne punem aceiaşi  întrebare: ,,Ce compoziţie are ceaiul şi care ceai este mai 

calitativ?,,. Motiv datorită căruia am dorit alegerea acestui studiu a fost şi schimbarea 

comportamentului elevilor cu privire la consumul ceaiului. Drept material pentru 

cercetare experimentală au fost colectate şi selectate ceaiurile: Greenfield, Tess, Doctor 

Farm şi plante medicinale utilizate sub formă de infuzii: gălbenele sub formă de frunze 

şi flori; mentă sub formă de frunze; floare de tei; muşeţel sub formă de flori  mărunţite 

ambalate în pliculeţe; pătlagină sub formă de frunze şi rădăcinuţe; măcieş sub formă 

de fruct uscat;  Karkade sub formă de frunze. Ceaiurile conţin peste 300 substanţe 

chimice, dintre care 260 au fost identificate. Atât ceaiurile comercializate, cât şi cele 

din plante medicinale sunt bogate în: compuşi fenolici (tanine, flavonoide), derivaţi 

purinici (cafeina), hidraţi de carbon, fermenţi, proteine, vitamine (B1, B2, P, C), 

minerale: K, Ca, Mg, Zn, Na, I [3]. O mare parte a compuşilor polifenolici din ceaiuri 

o reprezintă taninurile – care formează gustul astrigent al ceaiului. 

 
 

Leicoantocianidina Catechina 

Fig. 1. Forme structurale ale taninelor din ceai. 

 

          Metode utilizate în cercetarea şi determinarea indicilor organoleptici şi fizico-

chimici de calitate a ceaiului începe cu: determinarea aspectului exterior al ceaiului 

uscat; culorii şi aromei ceaiului uscat; gustul infuziei şi aspectul frunzei opărite; 

controlul şi studiul informaţiei; cercetarea ambalajului, determinarea taninelor, 

determinarea pH-lui ceaiului [1].     
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         Aprecierea organoleptică a calităţii ceaiurlor cercetate se prezintă în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Aprecierea indicilor organoleptici de calitate a probei de ceai cercetate 

Denumirea 

produsului 

cercetat 

 

Aspect extern 

 

Gust, miros 

 

Culoarea 

frunzelor 

 

Infuzia 

Apreciere

punctaj 

(indici 

organole

ptici/tani

ne) 

Greenfield Frunze răsucite 

uniform 

Aromă plăcută, gust 

astrigent 

Verde Verde 

străveziu 

4/4 

Doctor Farm Flori Aromă foarte 

pronunţată plăcută, 

gust astrigent 

Galben Transparent 5/4 

Gălbenele Flori, frunze Aromă 

pătrunzătoare, gust 

puţin amărui 

Oranj Roşietic 7/8 

Mentă Frunze 

mărunţite 

uniforme 

Aroma fină 

răcoritoare, gust 

plăcut 

Verde Verde 

deschis 

4/4 

Tei Flori, frunze cu 

tulpiniţe 

Aromă plăcută cu 

gust dulceag 

Verde 

deschis 

Galben-

roşietic 

6/3 

Muşeţel Flori Aromă slabă,  gust 

puţin amărui 

Verde Galben 6/5 

Pătlajină Frunze, 

rădăcini şi 

tulpiniţe 

Aroma slabă, gust 

amărui-acrişor 

Verde-

gălbui 

Verde 

descis 

4/6 

Măcieş Fructul Aromă plăcută,  gust 

astrigent 

Fruct roşu 

pronunţat 

Roşu închis 7/7 

Karkade Floare Aromă plăcută, gust 

astrigent 

Floare 

roşie cu 

nuanţe 

bordo 

Roşu 

pronunţat 

8/6 

        Grafic variaţia indicilor organoleptici ai celor mai consumabile ceaiuri de către 

elevii chestionaţi este prezentată în Figura 2.    

       Valoarea pH-lui pentru infuziile de ceai prezintă indice important de calitate. Acest 

indice depinde de conţinutul compuşilor polifenolici din componenţa ceaiului şi chiar 

de calitatea apei [2]. Cea mai bună apă pentru prepararea ceaiului este acea apă care 

are valoarea pH-lui=7. Valoarea acidităţii ceaiurilor sunt prezentate în Figura 3. 
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Fig. 2.  Aprecierea indicilor organoleptici şi taninelor  în probele de ceai. 

 

Fig. 3. Variaţia pH-lui în probele de ceai studiate. 

Concluzii:  

      Ceaiul este o băutură obţinută prin infuzarea frunzelor sau altor organe ale plantei. 

Incidenţa mai scăzută a unor boli printre consumatorii de ceai a trezit interesul 

cercetărilor, care au demonstrat că mulţi compuşi polifenolici din frunzele de ceai sunt 

binefice pentru menţinerea stării de sănătate. 

      Cercetările mai multor categorii de ceaiuri confirmă prezenţa acestor substanţe prin 

mirosul plăcut şi prin gustul astringent dătorită prezenţei taninelor în infuziile cercetate 

şi mai mult prezente în probele de Greenfield, Doctor Farm, Gălbenele, Mentă, Tei, 

Muşeţel, Pătlajină, Măcieş, Karkade. 

 

Bibliografie: 

1. Calmâş V. Îndrumări metodice pentru lucrări practice şi de laborator la 

disciplina Merceologie alimentară. ASEM. Chişinău, 2012. 

2. Florea T. Chimia alimentelor. Academica. Galaţi, 2007.  
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CZU: 372.8:53 

BOBINA DE INDUCŢIE 

 

 CERNALEVSCHII Andrei, DOROJNEAC Ilie  

Profesor coordonator: ŞARGAROVSCHI Sergiu  

Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău 

 

„Dacă vrei să cunoşti secretul Universului, 

gândeşte în termenii energiei, frecvenţei şi 

vibraţiei.” 

Nikola Tesla 

Introducere 

O bobină Tesla este un circuit de transformator rezonant electric conceput de 

inventatorul Nikola Tesla în 1891. Aceasta este o metodă utilizată pentru a produce 

electricitate în curent alternativ de frecvenţă mare, atât de înaltă tensiune, cât şi de joasă 

tensiune.  

Tesla a folosit aceste circuite pentru a efectua experimente inovatoare 

în iluminatul electric, fosforescenţă, generarea de raze X, fenomene de curent 

alternativ de înaltă frecvenţă, electroterapie şi transportul energiei electrice fără fire. 

Circuitele bobinelor Tesla au fost utilizate comercial în emiţătoare de radio sparkgap 

pentru telegrafie fără fir până în anii 1920 şi în echipamente medicale cum ar fi 

electroterapia şi dispozitivele cu radiaţii violete. Astăzi, utilizarea lor principală este 

pentru afişaje de divertisment şi educaţie, deşi bobinele mici sunt încă folosite ca 

detectori de scurgeri pentru sistemele cu vid înalt. 

Diferite metode de transmitere a energiei fără fir au fost cunoscute de secole. 

Probabil cel mai cunoscut exemplu este radiaţia electromagnetică, cum ar fi undele 

radio. În timp ce aceste radiaţii sunt excelente pentru transmitere fără fir a informaţiilor, 

folosirea lor nu este posibilă în cazul transmiterii puterii electrice. Deoarece radiaţiile 

se răspândesc în toate direcţiile, cea mai mare parte a energiei electrice s-ar irosi 

împrăştiată în spaţiul liber. 

Cea mai comună formă de transmitere a energiei fără fir este transportul 

prin inducţie directă urmată de o inducţie cu rezonanţă magnetică. Alte metode luate 

în considerare includ radiaţia electromagnetică sub formă de microunde sau lasere.  

Concentrarea radiaţiei electromagnetice într-un punct, cum ar fi laserele, ar fi o 

idee mai bună, dar acest lucru nu este foarte practic şi poate fi chiar periculos deoarece 

această metodă necesită un contact neîntrerupt de niciun obiect între sursă şi 
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dispozitivul de recepţie, precum şi un mecanism sofisticat de urmărire atunci când 

dispozitivul este mobil. 

O altă metodă este utilizarea principiului de rezonanţă pentru a transporta cât 

mai eficient energia de la emiţător la dispozitivul de recepţie. În momentul în care o 

bobină intră în rezonanţă cu cealaltă, transferul de energie dintre bobine este maxim, 

pierderile de energie în exterior fiind minime. Procedeul este oarecum asemănător cu 

cel de inducţie electrică folosit la transformatoare. 

În cele ce urmează, am demonstrat practic ionizarea unui gaz, dar şi am cercetat 

principiul de funcţionare a bobinei de inducţie directă. 

Scopul proiectului: transportul energiei electrice fără fire prin inducţie directă.  

Obiectul de cercetare: studiul conceptului de inducţie directă. 

Obiectivele generale urmărite în cadrul proiectului sunt următoarele: 

• cercetarea principiului de funcţionare a bobinei de inducţie directă;  

• studierea avantajelor/dezavantajelor folosirii bobinei de inducţie directă; 

• construirea unui machet funcţional în scop didactic. 

Materiale utilizate în cercetare:  

a) materiale utilizate: buton start, condensator (2000 μF/16 V), condensator 

(100 μF/16 V), rezistor variabil 47 kΩ, conductor pentru bobina primară 

diametru 1 mm, conductor pentru bobina secundară diametru 0,15 mm, 

tranzistor KT 805, fire de conexiune, sursă de curent 12 V,  faneră placaj 12 mm, 

ciocan de lipit, bormaşină, burghiu, lampă cu gaz, aparat foto şi video; 

b) surse informaţionale: cărţi de specialitate, site web.    

Descrierea proiectului: 

În cadrul acestui proiect am demonstrat practic cum se poate de iluminat un bec, 

de la distanţă fără a-l conecta la o sursă de 

curent, cum în mod obişnuit cunoaştem că se 

procedează. Mai întâi conectăm instalaţia 

confecţionată – bobina Tesla la sursa de 

curent (închidem circuitul) şi examinăm 

lampa: lampa conţine un gaz şi nu are la 

capete fire de conexiune ce ar putea 

condiţiona curentul, deci este una simplă. Apropiem lampa de bobina secundară. 

Această bobină are în vârf o descărcare electrică de culoare albastră.  

Apropiind lampa cu gaz de bobină observăm că iluminează. Aceasta este 

cauzată, de faptul, că câmpul magnetic ionizează gazul din lampă şi crează această 

luminozitate. 
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         SB – buton start,  

C1 – condensator (2000 μF/16 V),  

C2  –  condensator (100 μF/16 V),  

Rv –  rezistor variabil 47 kΩ,  

L1 – bobina primară diametru 1 mm,  

L2 – bobina secundară diametru 0,15 

         mm, 

Q – tranzistor KT 805. 

 

Figura 1. Schema electrică a bobinei de inducţie. 

 

Metoda aceasta de transformare a energiei de la emiţiator la dispozitivul de 

recepţie este una eficientă, întrucât stă la baza dezvoltării veţii moderne. 

Concluzii 

În urma realizării proiectului ne-a reuşit să:  

✓ construim un machet funcţional prin inducţie directă; 

✓ ionizăm un gaz; 

✓ transportăm energia electrică fără fire prin inducţie directă; 

✓ analizăm proprietăţile câmpului magnetic; 

✓ manifestăm cunoaştere în aplicarea practică. 
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CZU: 372.8574 

 

DEŞEURILE DIN PLASTIC ŞI RECICLAREA LOR 

 

CÎRLIG Tina 

Profesor coordonator: CHIŞCA Diana 

 Liceul Teoretic “Mircea cel Bătrân” 

 

Introducere, actualitatea proiectului de cercetare. 

Abordând situaţia globală conform ratei poluării aerului şi solului şi a întregului 

mediu, putem constata problema gunoiului. Plasticul care determină cel mai mare grad 

de poluare a pământului trebuie să fie reciclat pentru a peîntâmpina anumite pierderi 

globale precum: 

1. Încălzirea globală şi producerea incendiilor din cauza elementelor din plastic 

care pot acţiona ca inflamabil pentru obiectele uscate; 

 2. Poluarea apelor prin reziduurile de masă plastică care influenţează asupra 

mediului şi naturii, în special acţiunea asupra animalelor, şi anume creşterea gradului 

de mortalitate a lor datorită consumului de mase plastice. 

Proiectul abordează problema mondială a excesului de plastic şi poluarea 

mediului ambiant. Analizând excesul de plastic produs zilnic, care necesită o rezolvare 

rapidă a acestei probleme, am decis să vin cu noi ideei de reutilizare a plasticului ce va 

scădea considerabil  procentul de poluare a mediului ambiant. Deasemenea vom trezi 

conştiinţa oamenilor faţă de mediul ambiant. Consider că reutilizarea plasticului este 

cea mai efectivă şi rapidă soluţie pe care o putem găsi la moment şi reutilizând plasticul 

noi nu vom avea necesitatea de a procura alte produse din plastic, care contribuie la 

poluarea mediului. 

Scopul proiectului: Diminuarea consumului de plastic şi scăderea ratei de 

poluare a mediului ambiant, prin reutilizarea în alte scopuri.   

Obiectul de cercetare: Deşeurile din plastic rămase din activitatea cotidiană. 

Obiectivele cercetării: 

1. Indentificarea unor ideei creative şi utile pentru orice cetaţean, de reutilizare a 

plasticului. 

2. Clasificarea plasticului şi indentificarea unor deşeuri din plastic rămase în urma 

rutinei zilnice. 

3. Reutilizarea plasticului prin formarea unor suporturi pentru vase, care sunt utilizate 

în orce casă, prin topirea plasticului şi presarea acestuia. 
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4. Reutilizarea plasticului, cu obţinerea vopselelor cu proprietăţi anticorozive . 

5. Formularera concluziilor şi testarea produsului obţinut şi a eficienţei acestuia. 

Materialul utilizat în cercetare: Diverse tipuri de plastic rămase în urma 

activităţilor cotidiene, confom caractetiristicelor şi proprietăţilor fizico-chimice ale 

acestuia. 

Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului, metodele utilizate în 

cercetare şi creaţie pentru elaborarea produsului: 

Pentru început am căutat diverse ideei de reciclare a plasticului, am ales cele mai 

captivante şi utile idei şi mi-am propus să le testez. Am am colectat diverse tipuri de 

plastic rămase în urma rutinei zilnice pe care ulterior le-am spălat şi le-am clasificat 

după tipul indicat pe ambalaj şi proprietăţile acestuia. Palsticul sortat l-am mărunţit 

încălzit în cuptor, apoi masa obţinută a a fost presată. Pentru a obţine plastic de forma 

dorită, l-am decupat şi şlefiut. Stcla organică, plasticul de la cutii (calculatoare, etc) a 

fost dizolvat ăn solvenţi organici, precum acetona, petrol lampant, astfel peste cîteva 

zile, din plasticul analizat am obţinut vopsele anticorozive. După finisarea 

experimentului am cercetat bine produsele obţinute, le-am testat şi am demonstrat 

eficienţa lor în activitatea cotidinană, de asemenea am îndemnat oamenii să recicleze 

plasticul prin faptul că le-am oferit ceva din produsele obţinute în urma experimentelor.  

Concluzii: În urma experimentului, pot afirma că această idee este una efectivă 

şi economă, astfel reciclarea plasticului nu necesită mult timp, ceea ce presupune că va 

duce la o scădere considerabil de mare a procentului de poluare şi astfel noi obţinem 

un produs nou din plastic pe care îl putem ultiliza din nou.  Aceste idei sunt uşoare 

astfel că orice om le poate pune în practică, ustensile care se folosesc se găsesc în orce 

casă astfel reciclarea devine disponibilă şi în cele din urmă reciclarea este un mod 

eficient de a economisi bani şi a obţine un produs util hand made – uşor de confecţionat 

şi decor pentru orice casă. Deasemenea reciclarea plasticului ne ajută la dezvoltarea 

creativităţi şi protejarea mediului.  

Aspectul inovativ: Acest proiect ne permite să folosim raţional plasticul prin 

reutilizarea lui cu ajutorul unor idei captivante, care urmează să reducă considerabil 

rata de poluare mediului ambiant cu plastic şi să atragă oamenii să folosească plasticul 

într-un mod nou şi unic.  
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CZU: 372.8574 

COLECTORUL SOLAR 
 

CUCO Olivia, PATRAŞCA Daniela, COJOCARI Simona  

Rofesor coordonator: ŢÎLEA Viorica  

IP Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, or. Drochia 
 

Introducere: 

În corelaţie cu problemele actuale de mediu apare necesitatrea de a identifica 

surse de energie care produc cea mai mică poluare posibilă, deoarece toate sursele 

tradiţionale de energie poluează mediul, iar energiile inepuizabile şi regenerabile, sunt 

lipsite de acest efect negativ asupra mediului. Sursele inepuizabile şi regenerabile 

de energie pot fi utilizate atât drept surse centralizate de energie, cât şi, în mare parte, 

descentralizate, deosebit de avantajoase, în special, pentru consumatorii rurali sau 

izolaţi.  

Proiectul nostrum constă în utilizarea colectoarelor solare care pot fi 

confecţionate desinestătător în condiţii de casă din materiale locale, care poate asigura 

ca soluţie alimentarea caselor şi a clădirilor de locuit, a duşurilor de vară cu apă caldă 

menajeră până la +50 ºC - +60 ºC în sezoanele de primăvară târzie, vară şi toamnă 

devreme (aprilie - octombrie). Conform investigaţiilor efectuate s-a demonstrat că apa 

menajeră din cumulatorul de stocare se poate încălzi şi în perioada rece a anului până 

la +30 ºC - +40 ºC când cerul este senin, cu mult soare şi fără nebulozitate. 

• Scopul: creşterea gradului de conştientizare şi de a promova soluţii tehnice 

concrete, eficiente şi abordabile pentru protecţia mediului, ameliorarea nivelului de trai 

şi dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Republica Moldova. 

• Obiectul de cercetare: colectorul solar care are o carcasă metalică de formă 

dreptunghiulară în care se află montate celelalte elemente.  

• Obiectivele cercetării:  

- Să demonstrăm originalitatea problemei şi o abordare unică a rezolvării poluării 

mediului prin utilizarea colectoarelor solare nonpoluante; 

- Să argumentăm avantajele economice de resurse băneşti ale populaţiei în cadrul 

utilizării colectoarelor solare;  

- Să demonstrăm componentele şi construcţia colectorului solar ca sistem de încălzire 

a apei calde menajere pentru duşul de vară şi bucătărie accesibil pentru fiecare.  

• Materialul utilizat în cercetare: coectoare solare confecţionate în condiţii casnice, 

ţevi pentru încălzirea apei calde, bidoane. 

• Metoda/metodele utilizată/utilizate în cercetare şi elaborare a produsului: 

- cercetarea/documentarea surselor literare despre energia solară, colectoarele solare, 

construcţia şi utilizarea lor în condiţii casnice pentru încălzirea apei menajere;  

- analiza datelor statistice despre energia solară – energia liberă a viitorului şi 

mijloacele de reducere a utilizării combustibililor fosili car sunt resurse epuizabile;  
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- interogarea socială despre numărul poulaţiei care utilizează apele încălzite la soare 

pentru necesităţile casnice şi în deosebi duşul de vară; 

- colectarea informaţiilor despre economiile populaţiei cu privire la utilizarea apei 

încălzite la soare în locul celorlalte surse în cadrul încălzirii apei; 

- observaţia şi experimentul în cadrul încălzirii apelor în colectoarele solare 

construite în condiţii casnice.  

• Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului:  

- confecţionarea şi editarea pliantelor care să informeze, să convingă populaţa, 

cel puţin a raionului Drochia şi a celei din Republica Moldova în general pentru început 

despre importanţa colectoarelor solare în alimentaţia cu apă caldă menajeră a fiecărei 

locuinţe fără cheltuieli costisitoare şi explicarea utilităţii colectoarelor solare spre 

deosebire de cele care funcţionează în baza altor combustibili: energie electrică, gaze 

naturale, lemn etc. 

- susţinerea discuţiilor şi convorbiri cu explicaţii spre utilizarea colectoarelor 

solare pe tot parcursul anului şi în deosebi aperioadei de vară. Vom propunerea spre 

emplementare – colectoare simple solare confecţionate în condiţii casnice unde se 

utilizează materiale care nu sunt foarte costisitoare şi uşor de găsit.  

Şi neapărat vom  convinge populaţa, că utilizând colectoarul solar o familie poate 

economisi resurse băneşti pe o perioadă de până la 6 luni şi în sumă de până la 720 lei. 

Aceasta ar însemna că dacă cele 100 familii participante la sondaj şi investigaţii 

utilizează colectoare solare ele economisesc aproximativ 72000 lei care sunt 

echivalente cu 14845 cubi gaze naturale, sau 84 m ³ lemne. Aceasta ar mai însemna că 

vor fi salvaţi de la tăiere copaci - un sector de pădure, iar  atmosfera se v-a îmbogăţi cu 

o considerabilă cantitate de oxigen, vor fi reglate apele subterane, nu vor lipsi 

precipitaţiile, clima nu va fi secetoasă iar deşerturile nu se vor extinde. 

• Rezultatele obţinute  

Cele mai frecvent utilizate ape pentru duşurile de vară sunt cele încălzite într-un 

bidon obişnuit la soare. Astfel de bidoane pot fi de diferite capacităţi în dependenţă de 

numărul membrilor familiei. Pentru o familie mică se pot utilize şi sacoşele care au o 

capacitatemai mică de 10 – 20 kg suficientă pentru o persoană. Iată cum variază 

temperature apei: 
 

Tabel 1. Variaţia temperaturii apei în diferite tipuri de încălzitoare 

Încălzirea apei în 

bidon 

Încălzirea apei în ţevi Încălzirea apei în colector 

solar 

Dimineaţa  + 21 º C Dimineaţa + 15 º C Dimineaţa  + 38 º C 

La amează  + 45 º C La amează  + 59 º C La amează  + 65 º C 

Seara  + 37 º C Seara  + 38 º C Seara + 49 º C 
 

• *Aspectul inovativ: 

Componenta principală a colectorului solar este elementul absorbant al radiaţiei 

care transformă energia razelor solare în energie termică. Cu ajutorul acestui agent 

termic, energia este preluată de la colector şi este fie stocată, fie utilizată direct (ex. apă 
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caldă de consum). Pentru a reduce pierderile termice inevitabile, este nevoie de o 

izolare termică a elementului absorbant de mediul înconjurător. Alimentarea cu apă 

rece a rezervorului de apă se efectuează prin intermediul robinetului flotor. Închiderea 

şi deschiderea lui este comandată de un plutitor. Admisia apei în rezervorul de stocare 

este oprită de robinetul flotor când este atins un anumit nivel reglat al apei.  
 

• Concluzii 

În contextul actual impactul schimbărilor climatice este un factor esenţial de care 

trebuie să ţinem cont.  

La ora actuală R M nu dispune de resurse energetice şi este impusă să le importe.  

Gazul natural, cărbunele, petrolul  sunt consumate pentru obţinerea energiei electrice. 

Gradul de conştientizare a problemelor de mediu este foarte scăzut. Creşterea gradului 

de conştientizare comunitară a problemelor actuale de mediu, în perspectiva 

schimbărilor climatice, va conduce la îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale şi 

soluţionarea problemelor de mediu.  

Cu sprijinul proiectului nostru credem că  am demonstrat local fezabilitatea şi 

eficienţa mai multor soluţii tehnice când e nevoie de apă caldă menajeră chiar şi în 

perioada verii. În interesul tuturor, aceste soluţii pot fi susţinute şi la nivel naţional prin 

politici concrete şi mecanisme financiare specific, dar şi construcţii mai complicate.  

• *Bibliografie selectivă utilizată în cadrul proiectului 

- Clima_Republicii_Moldova Construcţia colectorului solar 

http://www.wecf.eu/download/2010/WECF_Construction_of_solar_collectors.pdf  

- Energie regenerabilă – studiu de fezabilitate Chişinău 2002 

http://www.clima.md/files/EficientaEnergetica/Studii%20de%20caz/Energia_Reg

enerabila_Rom.pdf Clima Republicii Moldova 

cim.mediu.gov.md/starea/Cap_1.1.1.doc https://ro.wikipedia.org/wiki/ 

- Eco-tehnologii inovatoare la tine în comunitate, Ghid de bune practice pentru 

întroducerea tehnologiilor inovatoare. www.ecotehnologia.info , 

www.infi@ormax.arg . 

 

  

http://www.wecf.eu/download/2010/WECF_Construction_of_solar_collectors.pdf
https://ro.wikipedia.org/wiki/
http://www.ecotehnologia.info/
http://www.infi@ormax.arg
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,,A DOUA ŞANSĂ LA VIAŢĂ” - OPORTUNITĂŢI DE RECICLARE ŞI 

REUTILIZARE PENTRU UN VIITOR ASIGURAT 

 

DICUSAR Mariana 

Profesor coordonator: MORARI Valentina, prof. Geografie şi Chimie 

Instituţia Publică ,,Liceul Teoretic Mălăieşti”, r. Criuleni 

 

 Introducere  

De ce reciclare şi reutilizare? Am ales să abordăm acest subiect, deoarece poluarea 

mediului cu deşeuri, PET-uri, ambalaje, etc.  şi încetinirea dezvoltării durabile 

reprezintă o problemă de actualitate cu un puternic impact asupra societăţii, colectarea 

şi refolosirea deşeurilor fiind percepută de locuitori, în urma unui sondaj realizat la 

nivel local, ca una dintre elementele-cheie în asigurarea unor condiţii de trai decente. 

În urma cercetării şi analizării acestor indici am decis să identificăm soluţii durabile şi 

eficiente, iar în urma cercetării diverselor surse, dorim să aducem la cunoştinţă şi să 

implementăm diverse metode de reutilizare a deşeurilor provenite din diverse surse; în 

vederea susţinerii acestui subiect noi înşine am realizat un experiment de reutilizare şi 

am dedus mai multe efecte pozitive. 

Scopul proiectului 

1. Identificarea şi aplicarea unor alternative atât în scop ecologic, cât şi economic; 

2. Identificarea problemelor de risc şi soluţiilor cu privire la poluarea mediului ambiant 

cu deşeuri care pot fi reutilizate. 

Obiectivele proiectului 

1. Cercetarea structurii şi Proprietăţilor fizico-chimice a obiectelor care urmează a fi 

reutilizate; 

2. Identificarea metodelor de reutilizare conform materialului sşi proproietăţilor 

acestuia; 

3. Realizarea a câte cel putin 10 exemplare de noi obiecte cu diferite destinaţii (jucării, 

obiecte decorative, etc.); 

4. Reciclarea a câte cel puţin 10 kg de materiale de natură diferită (hârtie, plastic, 

metal); 

5. Promovarea comportamentului responsabil. 

Metodele utilizate în cercetare: Calculul statistic; Elaborarea unor chestionare 

la nivel de instituţie, la care au participat 200 elevi, după care am identificat anume 
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probleme cu privire la deşeuri; Cercetare ştiinţifică, în care am identificat proprietăţile 

fizico-chimice ale materialelor reciclabile şi oportunităţile de reciclare ale lor; Analiză 

comparativă; Prelucrarea datelor; Cercetarea surselor veridice şi actuale. 

Activităţi planificate şi realizate în cadrul proiectului. 

Deşurile nu reprezintă doar o problemă de mediu, ci şi o pierdere economică. Cum 

putem modifica modul în care producem şi consumăm, în aşa fel încât să producem 

mai putine deşeuri, utilizându-le, în acelaşi timp, ca resursă? Reciclarea, de asemenea, 

are avantajul reducerii emisiei gazelor cu efect de seră (CO2, SO2), avantajul economic 

fiind prin reutilizarea acestora, în loc de achiziţionarea altelor noi, iar altele, prin 

digestia anaerobă pot servi chiar ca îngrăşăminte. În urma prelucrării datelor unor 

chestionare realizate la nivel de instituţie, am sesizat problema utilizării neraţionale a 

deşeurilor ca problemă strigentă ce necesită soluţionare. Ulterior, după cercetarea 

diverselor surse media am elaborat un plan de acţiune ce urmarea un grup-ţintă de cel 

puţin 250 persoane. Planul de acţiune consta în colectarea deşeurilor produse de şcoală 

şi de asemenea cu ajutorul elevilor şi personalului şcolii am colectat maculatură, hârtie, 

plastic, sticle, materiale textile şi alte materiale reutilizabile, cercetând prosibilităţile 

de reciclare. Astfel, am implicat elevii şcolii şi au fost confectţionate diverse obiecte 

decorative (scaune din sticle şi materiale textile uzate, suporturi pentru creioane, flori 

decorative, etc). Astfel, am refolosit deşeurile în loc să le aruncăm, aducând beneficii 

mediului: am conservat resursele şi am redus spaţiile de depozitare. De asemenea, 

studiind diverse surse am sesizat digestia anaerobă (metodă de tratare a deşeurilor care 

implică trecerea printr-un proces de descompunere biologică a deşeurilor 

biodegradabile în condiţii controlate) ca alternativă deşeurilor biodegradabile de 

reducere a efectelor negative a poluării cu deşeuri. Digestia anaerobă ar  fi o alternativă 

excelentă de transformare a deşeurilor în biogaz şi îngrăşăminte, compost care va fi 

aplicat la sporirea fertilităţii solului şi vegetaţiei naturale din parcul Liceului. 

Rezultate obţinute. 

Rezultate calitative Rezultate cantitative 

95% din deşeurile colectate au fost 

reutilizate 

80 kg fier colectat; 

20 kg hârtie, ziare colectate; 

300 sticle plastic reciclate; 

Diminuarea poluării mediului Local 35 obiecte de uz vestimentar reutilizate; 

50 cutii de metal refolosite; 

100 de flori plantate în sticle de plastic uzate; 

Promovarea comportamentului 

ecologic responsabil 

100 metri de gard construite în jurul gunoiştii 

locale; 
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1 video şi 1 Spot TV realizate pentru 

promovarea Mişcării de reciclare; 

70 jucării din deşeuri confecţionate 

Informarea cu privire la riscurile 

poluării şi oportunităţile reciclării 

50 localnici şi 200 elevi informaţi şi implicaţi; 

2 ani de desfăşurare a proiectului pentru 

diminuarea poluării în localitate 

 

CONCLUZII ŞI IMPORTANŢĂ 

În urma analizării datelor prelucrate şi a rezultatelor obţinute se denotă importanţa 

acestei cercetări: deşeurile folosite neraţional au efecte negative atât ecologice, cât şi 

economice. Astfel, problema conservării resurselor necesită strategii de soluţionare, 

printre care o alternativă ar fi reutilizarea şi reciclarea deşeurilor, putând fi create altele 

noi fără prea mult efort, principalul avantaj fiind accesibilitatea. Astfel, noţiunea de 

accesibilitate ne demonstrează că reutilizarea este o strategie pentru viitor şi fiecare 

dintre noi poate participa la acest proces. Acest proces ştiinţific ne demonstrează că 

deşeurile sunt o resursă, nu o problemă, iar rezultatele vorbesc de la sine. 

 

Bibliografie 

[1] Bran Florian,  Rojanschi Vladimir. Protecţia şi ingineria mediului. Editura 

Economică. 1997. 

[2] Beu Mihaela, Costa Stanislav. ECO Management. Cluj-Napoca: Editura 

Universităţii Tehnice. 2006. 

[3] Turean Silvia Corina. Gestionarea deşeurilor – auxiliar didactic. Cluj-Napoca. 

2012. 

[4] Ghid ambalaje  reutilizabile http://ecoroambalaje.ro 
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NU VEZI SAU NU DOREŞTI SĂ VEZI! 

 

DONŢU Raluca-Rusanda, DACIN Rodion, GOLAN Grigore,  

TIHON Alexandru, COROLEŢCHI Ana  

Profesor coordonator: ŞARGAROVSCHI Viorica  

I.P.L.T. „Vasile Vasilache”, mun. Chişinău 

 

Introducere. În zilele noastre deşeurile au devenit o problemă primordială. 

Întrucât acest lucru ne vizează pe fiecare, trebuie să înţelegem importanţa reciclării în 

viaţa cotidiană. Reciclarea înseamnă un mediu mai curat. Unii oameni, însă, nu văd 

unde aruncă deşeurile, pe când încă mai mulţi nici nu se gândesc la impactul negativ 

ce îl provoacă acestea atât pentru populaţie, cât şi pentru natură. Sănătatea omului se 

expune la riscuri şi pericole neimaginabile. De aceea, societatea are nevoie de 

conştientizare a problemelor cu care se confruntă. 

 Pentru a combate această problemă, s-a introdus sistemul de colectare selectivă 

a deşeurilor pe categorii, în locuri special amenajate, după care urmează reciclarea 

acestora. Colectarea deşeurilor este un prim pas pentru un mediu sănătos.  

 ECO educaţia reprezintă o balanţă echilibrată în formarea unei generaţii cât mai 

responsabile. De aceea, am ales această temă a proiectului de cercetare pentru a trezi 

conştiinţa naţională asupra importanţei reciclării. Am apelat la Ghidul de Reciclare care 

propune metode eficiente de a sorta şi recicla deşeurile. 

 Acţiunile noastre au avut caracter de implicare directă a tinerei generaţii, şi 

anume a elevilor I.P.L.T. „Vasile Vasilache” care s-au implicat activ în şcoală, cât şi 

în Grădiniţa Creşă nr. 216. Elevii au fost responsabili de instruirea copiilor prin diferite 

activităţi, precum atelierul de lucru „Sănătatea Pământului – sănătatea mea”, în grupa 

pregătitoare nr. 11. Copiilor, la rândul lor, le-au revenit misiunea de informare stradală 

şi în instituţie cu privire la valorificarea ecologiei.  

Scopul proiectului: conştientizarea elevilor cu privire la importanţa colectării, 

sortării, reciclării deşeurilor şi valorificarea ecologiei.  

Obiectul de cercetare: ECO educaţia prin reciclare. 

Obiectivele generale urmărite în cadrul proiectului sunt următoarele: 

➢ dezvoltarea aptitudinilor de voluntariat, a simţului civic şi a respectului pentru 

mediul înconjurător; 
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➢ promovarea muncii în echipă, având ca rezultat creşterea gradului de socializare 

prin activităţi din domeniul extraşcolar; 

➢ dobândirea unui comportament responsabil faţă de propria sănătate, dar şi a 

mediului ambiant, prin informarea din surse sigure (bibliotecă/internet). 

Materiale utilizate în cercetare:  

a) echipamente: laptop, aparat foto şi video, proiector, imprimantă, pistol pentru 

clei fierbinte; 

b) materiale consumabile: hârtie (A4, A1), bandă adezivă, marchere, cariocă, 

acuarelă, PET-uri, ziare, bobine din lână, vase de unică folosinţă, carton, capace, 

fetru, hârtie gofrată, clei fierbinte; 

c) surse informaţionale: cărţi de specialitate, ghid de reciclare, site web; 

Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului 

Realizările cu privire la combaterea poluării s-au manifestat sub diferite activităţi, 

ce au avut la bază ECO educaţia. În incinta 

I.P.L.T. „Vasile Vasilache” au fost predate 

o serie de lecţii educative cu tematica 

ocrotirii mediului înconjurător. Orele s-au 

desfăşurat în clasele primare, gimnaziale şi 

liceale. Responsabili au fost elevii claselor a 

XII-a, profil real, cei care au explicat 

conceptul reciclării şi importanţa ei, au 

abordat problematica deşeurilor şi au propus 

soluţii pentru combaterea poluării, subiect care ne vizează pe fiecare. În cadrul acestor 

lecţii informative, elevii s-au implicat direct, adresând întrebări, participând la activităţi 

în echipe. Ca rezultat, au sesizat individual care este starea mediului la momentul actual 

şi au valorificat practic informaţiile din lecţiile predate în viaţa lor cotidiană. 

Organizarea concursului „O poveste 

de iarnă” a avut în prim-plan probe 

specifice tematicii ecologice şi anume 

crearea costumelor pentru scenetă din 

materiale reciclate. Elevii s-au implicat 

activ şi au pus imaginaţia la bătaie. Într-un 

final, au creat costume pentru personajele de 

poveşti din  plastic, hârtie, fetru şi alte obiecte reciclabile. Concursul a implicat elevii 

claselor a VI-a – X-a. 
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Un alt aspect important le-au avut atelierele de pictură, confecţii, construcţii, joc 

de rol care s-au desfăşurat în incinta 

Grădiniţei-creşă nr. 216, în grupa 

pregătitoare nr.11. Astfel, copii şi-au expus 

părerea asupra „Sănătatea Pământului – 

sănătatea mea” vizionând un film. 

Totodată, au realizat jucării, mobilă, clădiri, 

colivii... din diverse ambalaje, peturi, etc. şi 

au conştientizat importanţa reciclării şi 

refolosirii unor materiale, având drept scop 

protejarea naturii: „Ecologel vă sfătuieşte”, „Cartierul meu”, „Stop poluării – mediul 

are prioritate” sunt doar căteva activităţi care au avut un impact educativ pozitiv. 

Un impact pozitiv a avut şi acţiunea de colectare separată a deşeurilor: hârtie, 

plastic. Colectarea selectivă conservă resursele naturale neregenerabile şi reduce 

consumul de materii prime. Astfel, adoptarea unui comportament ecologic responsabil 

trebuie să facă parte din educaţia zilnică, fapt ce a fost promovat de colectarea 

deşeurilor în locuri special amenajate. Elevii au stabilit în acest sens obiectivele 

managementului deşeurilor: eliminarea conceptului de „deşeuri” în crearea produsului, 

folosind materiale, energie şi resurse care pot fi imediat reciclate, refolosite şi introduse 

în natură, cât şi eliminarea tuturor substanţelor care pot fi nocive sănătăţii omului şi a 

sistemului natural. În contextul zilei mondiale a reciclării, a fost organizat un flashmob 

cu genericul „Să spunem MULŢUMESC Planetei”. Participanţii au avut ca scop 

sensibilizarea tinerei generaţii asupra temei de importanţă majoră – RECICLAREA. 

Totodată, evenimentul „De la mic la mare, reciclăm fiecare” a îndemnat elevii să 

utilizeze capace cu scopul de reutilizare, creând astfel compoziţia „Mii de capace”. 

Deci, activităţile realizate în cadrul proiectului au mobilizat generaţia tânără spre o 

schimbare benefică societăţii. 

Concluzii. În urma realizării proiectului ne-a reuşit să:  

✓ dezbatem problematica deşeurilor; 

✓ impunem strategii de combatere a contaminării mediului înconjurător cu 

materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia 

naturală a ecosistemelor; 

✓ promovăm conceptul de colectare selectivă; 

✓ sistematizăm măsurile de protecţie a mediului ambiant. 

  



180 

CZU: 372.8574 
 

LUMEA JUCĂRIILOR ECOLOGICE 
 

GAŢCAN Olesea, POPA Mariana, CRIVIŢCHI Vladislav, MIHAILOV Maxim, 

URSUL Vladislav, elevi din clasa a XI-a profil uman, 

Profesor coordonator: IAVIŢA Tatiana, grad didactic întâi 

Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă” comuna Cocieri, raionul Dubăsari 

 

Întroducere. Mai multe studii au aratat că copii jucându-se cu jucăriile 

achiziţionate de părinţi sau manageri  de grădiniţe pot fi expuşi  la mai multe riscuri, 

ce vizează securitatea lor şi bunăstarea psiho-emoţională. Respectiv, ne-am gândit să 

facem o investigare referitor la securitatea jucăriilor ajunse la consumatori, să 

informăm consumatorii despre daunile provocate de jucăriile ce nu corespund normelor 

sanitaro – igienice. Evoluţia tehnologică a pieţei jucăriilor a ridicat noi probleme cu 

privire la siguranţa jucăriilor şi i-a determinat pe consumatori să îşi exprime 

preocupările sporite în această privinţă. 

Nu este vorba doar despre riscul de a le înghiţi sau de a se răni cu ele, ci despre 

substanţele pe care le conţin: plumb, mercur, ftalaţi, parabeni, bisfenol. În cantităţi 

mari, acestea devin toxice şi pot genera alergii, probleme hormonale, dar şi boli mai 

grave. Ce au în comun răţuştele de baie, cuburile de lemn şi păpuşile? Răspunsul i-ar 

îngrozi pe cei mai mulţi dintre părinţi.  

Scopul: Prezentul proiect are ca scop oferirea îndrumărilor privind modul în care 

trebuie asigurată accesibilitatea informaţiilor scrise pe etichete, instrucţiunile de 

utilizare, avertismente şi posibilitatea de a fi înţelese de consumatori, cei care cumpără 

sau care se joacă cu jucăriile, astfel încât aceştia să poată utiliza jucăriile în condiţii de 

siguranţă şi în mod corespunzător.  

 Obiectul de cercetare: jucăriile  

Obiectivele cercetării: 

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 deşeurile parvenite de la ambalajele produselor 

alimentare de la cantina şcolii. 

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. 
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5. Dezvoltarea tradiţiilor şi obiceiurilor prin intermediul meşterilor populari de a face 

jucării pentru copii din materiale naturale. 

Materialul utilizat în cercetare plastic, cutii din metal, cutii din carton, fetru, discuri 

de vată, sintepon. 

Metode utilizate în cercetare observaţia, analiza, sinteză, chestionarea, modelarea. 

Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului 

№ Activităţi Locul desfăşurării Termenul Responsabili Evaluare 

1 Studierea, consultarea 

literaturii ştiinţifice, 

legislaţia RM 

Sala de lectură, 

biblioteca 

internet 

ianuarie Coordonatorii 

proiectului 

Masa rotundă 

2 Documentarea şi 

colectarea informaţiei 

despre  jucăriile 

ecologice, sortarea, 

reciclarea deseurilor 

Biblioteca 

Internetul 

ianuarie Coordonatorii 

proiectului 

Elevii 

Părinţii 

Coordonatorii 

de proiect 

3 Efectuarea sondajului 

privind responsabilitatea 

părinţilor la procurarea 

jucăriilor şi interpretarea 

rezultatelor. 

Şcoala  

grădiniţă 

 

februarie Coordonatorii 

proiectului 

Masa rotundă 

4 Explorarea edificiilor 

din comuna Cocieri şi 

teritoriului  privind 

starea mediului 

inconjurator 

şi nivelul de poluare  

Grădiniţa de copii 

din localitate, 

cantina liceului, 

gunoiştea satului 

Cocieri, 

tomberoanele de 

colectarea gunoiului 

din comună 

ianuarie Coordonatorii 

proiectului 

Masa rotundă 

5 Scrierea proiectului Cabinetul de chimie 

din  liceu 

februarie Coordonatorii 

proiectului 

Masa rotundă 

Dezbateri 

6  Sensibilizarea părinţilor 

referitor la securitatea 

copiilor în timpul jocului 

cu jucării. 

Cabinetul de chimie 

din  liceu 

februarie Coordonatorii 

proiectului 

Masa rotundă  

7 Pregătirea materialelor 

pentru  

machetul proiectului 

Şcoala , domiciliu  Februarie 

– martie  

Coordonatorii 

proiectului 

părinţii 

Lucru în echipă 

8 Editarea lucrării 

ştiinţifice  

Domiciliu 

Şcoala   

Ianuarie Coordonatorii 

proiectului 

Lucru în echipă 

9 Prezentarea proiectului 

în cadrul Concursului 

proiectelor de 

cercetare/STE(A)M 

„Tânărul cercetător” 

US din Tiraspol, 

mun. Chişinău 

martie Coordonatorii 

proiectului 

Şedinţa 

comitetului 

organizatoric 

UST 
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10 Repartizarea informaţiei 

utile canalelor mas-

media 

Liceu, grădiniţa de 

copii,  primărie, 

clasele de elevi, 

internet 

martie Elevii Masa rotundă, 

emisiuni 

radiofonice 

 

Rezultatele obţinute 

Chestionarul a fot aplicat părinţilor pentru a vedea care este atitudinea adulţilor 

faţă de viaţa şi securitatea copiilor atunci când achiziţionează jucării şi măsurilor 

întreprinse când jucăriile nu corespun normeloe sanitaro – igienice. 

În urma interpretării rezultatelor sondajului am constatat că 87 % din intervievaţi 

procură destul de frecvent jucării, 78 % din ei îi preocupă siguranţa copiilor în timpul 

jocului cu jucăriile achiziţionate, dar trist e faptul că 40 % nu se informează despre 

compoziţia chimică a jucăriilor şi la ce riscuri supun copii. Doar 2 % din consumatorii 

intervievaţi scriu recoamndări producătorilor referitor la neajunsurile depistate la 

jucării. 

Un alt studiu a fost efectuat de elevii din grupul de lucru privind deşeurile care 

se aruncă de la cantina şcolară timp de un an.  

Căutarea unor soluţii inovative asupra problemei reciclarii gunoiului din cauza 

faptului că plasticul sau metalul se descompune în mediu mai mult de 500 de ani şi 

conform rezultatelor din tabel se aruncă cantităţi de deşeuri considerabile am ajuns la 

ideia de a confecţiona jucării pentru copii din aceste deşeuri de la cantina şcolară, şi nu 

numai, de a da o nouă viaţă deşeurilor menagere. 

 

Concluzii 

De fiecare dată când este achiziţionată o jucărie copilului, eticheta trebuie sa fie 

principala sursă de informaţii pentru a decide dacă este sau nu sigură pentru el. Trebuie 

să se ţină seama de faptul că unele jucării care sunt sigure pentru o categorie de copii 

sau în anumite condiţii de utilizare, pot fi periculoase pentru alte categorii de copii sau 

în alte situaţii de utilizare.  

Un alt sfat este alegerea jucăriilor autohtone, jucării confecţionate de meşteri 

populari care utilizează substanţe inofensive pentru securitatea copiilor şi sunt destul 

de atrăgătoare, foarte frumoase pentru decorul camerelor copiilor şi care au mai puţine 

chimicale, faţă de cele din China. 

Ambalajele sunt fabricate din hârtie şi carton reciclate şi imprimeurile sunt pe 

baza de cerneala din seminte de soia. 
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CZU: 372.8: 548.0 

STUDIUL DE CRISTALIZARE A APEI SUB INFLUENŢA  

DIFERITOR STILURI DE MUZICĂ 

 

HADÎRCĂ Denis, CENUŞĂ Cătălin, COJOCARU Maria, BOLOGAN Valeria  

Profesor coordonator: PÎNTEA Maria  

ÎP Liceul Teoretic „Olimp” Sângerei 

 

Introducere. Experimentul dat are la bază conceptul de “Memorie a apei”. 

Ipoteza experimentului este următoarea: apa are capacitatea de a-şi schimba forma de 

cristalizare în timpul procesului de îngheţ în dependenţă de muzica pe care aceasta o 

“audiază”. Apa are capacitatea de a fixa în structura sa vibraţia energetică a gândurilor, 

a emoţiilor, a ritmurilor, a cuvintelor, aceste date se fixează în structura cristalelor ce 

se formează în urma îngheţării apei Această substanţă fabuloasă poate reţine orice 

informaţie în felul ei. Drept exemplu, este această întâmplare: într-un laborator militar 

ascuns din Asia de Est se făceau experimente pentru crearea unor arme bacteriologice 

. În acel laborator a avut loc o şedinţă la care participanţii au băut apă simplă. Intr-un 

moment şedinţa s-a oprit. Participanţii au fost duşi la spital cu simptome de intoxicaţie 

alimentară. Cauza acesteia a fost apa simplă. După câteva expertize a fost demonstrat 

că ea nu era otrăvită. 

Captând informaţii, apa capătă noi proprietăţi, cu toate că formula chimică 

rămâne aceeaşi-H2O. Structura apei reprezintă cum sunt organizate moleculele 

acesteia. Aceste molecule se unesc formând grupuri moleculare, numite clusteri. 

Oamenii de ştiinţă au determinat faptul că acestea se aseamănă cu unele celule de 

memorie. Instrumentele moderne le-au permis acestora să înregistreze faptul că fiecare 

dintre celulele de memorie ale apei se găsesc 440 000 unităţi informaţionale. 

Apa se găseşte oriunde, fiind o substanţă vitală. Ea are o forţă creatoare şi 

distrugătoare. Apa ne poate influenţa într-un mod direct, pentru că s-a dovedit că apa 

anume sub formă de cristale se găseşte în corpul nostru. Aceasta are puterea de a 

întoarce omului ceea ce a memorat. Dacă consumăm apă cristalină, pură, curată, vom 

fi mai sănătoşi, apa poluată, însă poate avea efecte negative asupra echilibrului sănătăţii 

fizice şi mintale. Fiecare dintre noi afectează într-un mod sau altul apa, după felul său 

de interacţiune al acestuia cu mediul înconjurător. Poluarea apei duce la diverse 

probleme ecologice,inclusiv la încălzirea globală. Datoria noastră e să păstrăm apa 

curată şi pentru generaţiile următoare. 

Acest experiment, însă ne arată şi ce efect are muzica asupra sufletului, pentru că 
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putem afirma că apa e ,,sufletul” pământului, căci fără apă nimic din ceea ce ştim nu 

ar arăta la fel. 

Scopul, obiectul şi obiectivele cercetării: Scopul acestui proiect este de a 

demonstra ipoteza că apa are capacitatea de a-şi schimba forma de cristalizare în timpul 

procesului de îngheţ în dependenţă de muzica pe care aceasta o “audiază”. Obiectul 

lucrării este apa.  

Obiectivele cercetării: 

1. Observarea transformărilor suferite de apă la cristalizare; 

2. Compararea rezultatelor obţinute; 

3. Argumentarea conceptului de „Memorie a apei”; 

4. Demonstrarea ipotezei. 

Materialul utilizat în cercetare: apă, sare, sticlă de laborator, microscop, telefon, 

muzică, congelator, pipetă; 

Metode utilizate în cercetare: 

• Metoda experimentală: Experimentul a început astfel: am pus pe o bucată de sticlă 

picături de apă şi am pornit muzica. Genurile „audiate”, au fost:clasic, indie-rock, 

indie-pop, rap, heavy-metal,hard rock, s.a. După 1:30 minute de audiere , am pus 

sticla experimentală cu picăturile de apă în congelator la -17° C pentru 

aproximativ 3-8 minute. În cazul apei cu sare, am amestecat 1g de sare la 10 ml 

de apă şi am repetat paşii de mai sus. 

• Metoda deducţiei: Compararea rezultatelor: Cristalele de apă văzute la microscop  

aveau forme diferite în corespundere cu genul de muzică. În comparaţie apei cu 

sare şi cea distilată, schimbările au fost mici. În cazul muzicii heavy-metal, 

figurile obţinute erau ascuţite, se formează structuri mai mari, în cazul muzicii 

clasice, formele cristalizării erau armonioase, mici. Apa a reacţionat impresionant 

şi la genurile indie. Formele aveau dungi şi figuri exacte. În cazul muzicii rap, apa 

a manifestat “neglijenţă”, pentru că nu s-au observat pe sticlă forme clare, ci nişte 

linii curbe. 

Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului: Cercetarea reacţiei apei 

la diverse genuri de muzică – în cadrul acestei activităţi, avem scopul de a înţelege mai 

bine cum reacţionează apa. Spiritul de echipă este un bun prieten al unor persoane 

curioase, de aceea am încercat să muncim în echipă pentru a obţine rezultatele dorite. 

Datorită echipamentului , reuşim să observăm schimbări ale apei în timpul îngheţului. 

Fotografiile realizate sunt dovezile faptului că apa chiar are o aşa-zisă memorie ce 

captează atenţia oamenilor de ştiinţă. 

Studierea formelor de cristalizare a apei la microscop este o activitate ce ne 
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permite să ne minunăm de această substanţă ce ascunde multe secrete prin transparenţa 

ei. Vizualizând la microscop diverse figuri ale apei, am reuşit să le comparăm rând pe 

rând.  

Formularea concluziilor-prin aceste experienţe demonstrăm faptul că apa are 

proprietăţi fascinante ce ne uimesc. De aici deducem că apa ne poate fi, fie un prieten, 

fie un duşman, la fel ca muzica. Dacă muzica are anumite efecte asupra apei, atunci, 

pentru că în noi se conţine aproximativ 75-80% apă, muzica ne afectează fie pozitiv, 

fie negativ. De asemenea, calitatea apei se poate stabili prin aceeaşi metodă, căci apa 

poluată nu se putea niciodată aranja în forme armonioase. Formularea acestor concluzii 

se realizează sub formă de text, comparativ, în urma vizualizării pozelor. 

Dezbaterile cu privire la „Memoria apei” această activitate are ca scop aflarea 

părerilor. În urma acestor dezbateri putem răspunde la întrebările: ei bine sau nu să 

poluăm apa, dacă aceasta are sau nu influenţă asupra organismului. Aceste dezbateri, 

sunt importante pentru crearea opiniei proprii despre reacţia apei. 

Rezultate obţinute: Cristalele de apă au forme diverse în dependenţă de genul de 

muzică. În comparaţia apei cu sare (9, 10) şi celei distilate (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 

schimbările au fost nesemnificative. În cazul muzicii heavy-metal (4), figurile obţinute 

erau ascuţite, se formează structuri mai mari, în cazul muzicii clasice (3, 6, 10), formele 

cristalizării erau armonioase. Apa a reacţionat impresionant şi la genurile de muzică 

indie (5, 9). Formele aveau dungi şi figuri exacte. În cazul muzicii rap (7), apa a 

manifestat “neglijenţă”, pentru că nu s-au observat pe sticlă forme clare, ci nişte linii 

curbe. 

Concluzii: În concluzie putem spune că apa cu adevărat are proprietăţi 

miraculoase. Acest experiment ne-a făcut să înţelegem ce impact impunător are apa 

asupra propriei persoane, întrucât suntem constituiţi din aproximativ 80% apă. Iar 

cuvintele pe care le spunem, muzica pe care o ascultăm ne poate ajuta fie să avem o 

viaţă echilibrată, fie una plină de haos. 

 

Bibliografie: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=e7uypR7RUoQ 
2. https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/studiul-controversat-despre-apa-realizat-

cercetator-japonez-are-puterea-magica-pastra-informatia-

1_5a293f335ab6550cb8f3441d/index.html 
  

https://www.youtube.com/watch?v=e7uypR7RUoQ
https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/studiul-controversat-despre-apa-realizat-cercetator-japonez-are-puterea-magica-pastra-informatia-1_5a293f335ab6550cb8f3441d/index.html
https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/studiul-controversat-despre-apa-realizat-cercetator-japonez-are-puterea-magica-pastra-informatia-1_5a293f335ab6550cb8f3441d/index.html
https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/studiul-controversat-despre-apa-realizat-cercetator-japonez-are-puterea-magica-pastra-informatia-1_5a293f335ab6550cb8f3441d/index.html
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UN FULG DIN MAGIA CRISTALELOR 
 

IORDACHI Bianca, RUSU Anastasia, COVALI Marcu  

Profesor coordonator: ŞARGAROVSCHI Viorica  

I.P.L.T. „Orizont”, mun. Chişinău 

 

Introducere. În lumea cotidiană se întâlneşte cristalografia. Această ştiinţă se 

ocupă cu studiul structurii, formării şi proprietăţilor cristalelor. Noi ne-am propus să 

analizăm formarea cristalelor în particular. Întrucât iarna aceasta am dus lipsă de 

zăpadă, aceşti fulgi confecţionaţi au adus sclipiri în ochii copiilor. Structura lor 

complexă, care este datorată de starea cristalină, dar şi de aşezarea ordonată a unităţilor, 

prezintă un interes printre rândurile copiilor, dar şi a maturilor. 

 Imaginaţia noastră a creat cristale de o frumuseţe impresionantă. Mai întâi de 

toate însă, ne-am imformat despre cristale, despre formarea lor, despre proprietăţi 

precum culoare, aspect, duritate, solubilitate, condiţiile şi modul în care au loc formarea 

lor.  

Instituţia a oferit materiale şi reactivi chimici necesari. La rândul nostru, am adus 

materialele auxiliare care ne-ar facilita lucrul şi ne-ar dezvolta creativitatea. 

 Acest geu de activitate stimulează interesul faţă de lumea înconjurătoare, de 

aspectele chimiei, dar şi de abilităţile practice care sunt foarte importante în viaţă şi 

dezvoltă cunoştinţele în ştiinţă, cele care stau la baza omenirii. 

Scopul proiectului: motivarea studierii chimiei elevilor clasei a VII-a prin 

obţinerea experimentală a cristalelor. 

Obiectul de cercetare: cristalele în viaţa de zi cu zi. 

Obiectivele generale urmărite în cadrul proiectului sunt următoarele: 

➢ documentarea teoretică cu privire la unităţile de conţinut: soluţiile, metode de 

separare şi purificare a substanţelor solide; 

➢ formarea deprinderilor de utilizare a imformaţiei analizate în activitatea 

experimentală; 

➢ manifestarea calităţilor de răbdare şi acurateţe; 

➢ dezvoltarea spiritului de echipă. 

Materiale utilizate în cercetare:  

d) ustensile de laborator: pahare Berzelius, baghetă de sticlă, linguriţă / spatulă; 

e) reactivi: substanţe cristaline de NaCl, K2Cr2O7, K2CrO4, CuSO4, NH4NO3, 

KNO3, Al2(SO4)3, zahăr, H2O; 
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f) materiale consumabile: sârmă pluşată, aţă, foarfece, hârtie adezivă, cutie/carton, 

clei fierbinte; 

g) echipamente: laptop, aparat foto şi video, pistol pentru clei fierbinte; 

h) surse informaţionale: cărţi de specialitate, site web. 

Descrierea proiectului  

Cristalele sunt corpuri omogene, ale căror particole componente, atomi, ioni, 

molecule sunt arangate într-o structură internă tridimensională în diferite sisteme de 

simetrie cu repetări periodice, care se numesc sisteme de cristalizare. În procesul de 

formare a cristalelor un rol preponderent îl au condiţiile în care are loc cristalizarea. 

Procesul de cristalizare începe şi decurge în  jurul unui centru de cristalizare, unde apar 

acumulări de atomi. Trecerea din starea lichidă în cea solidă poate avea loc atât în mod 

rapid, ceea ce determină apariţia unui număr mare de centre de cristalizare, obţinându-

se policristale, fie în mod lent, când procesul de solidificare are loc în jurul unui singur 

centru, cu formarea unui monocristal, ale cărui dimensiuni depind de viteza de răcire. 

Corpurile cristaline se găsesc de obicei sub forma de policristale. 

 Aceste caracteristici se întâlnesc şi la fulgii de zăpadă. Fiecare fulg este compus 

din apă îngheţată sub formă de cristale. Aceste cristale pot avea între 6 şi 12 părţi. 

Totodată nu au fost identificaţi doi fulgi de zăpadă identici. Fulgii se formeasză în 

gheaţă, formând o reţea cristalină. Forma lor depinde de temperatura şi de presiunea 

norilor. Aceste cristale nu se formează întotdeauna în acelaşi loc şi cad în locuri 

diferite. Aceste condiţii foarte variabile fac ca fiecare fulg de zăpadă să fie unic.  

Am aprobat unele aspecte în cadrul activităţilor noastre. Am creat fulgi proprii 

care au tangenţe cu cei din natură. 

Am observat uşor cum se 

formează cristalele din diferite 

substanţe, precum sarea de 

bucătărie, piatră vânătă, zahăr, 

silitră amoniacală, cromat şi 

bicromat de potasiu etc. Atunci 

când  adăugăm substanţa în apă 

(solvent), atomii care o alcătuiesc 

se separă. Apoi, în mod natural şi 

treptat, apa se evaporă datorită 

variaţiei de temperatură. Totuţi, 

atomii încep să se arangeze la locul potrivit şi să formeze structuri tipar, în timp ce apa 

se evaporă. Astfel se formează cristale, cele pe care le vedem în urma procesului de 
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cristalizare.  

Totodată, am observat că pentru a obţine o soluţie suprasaturată, în aceeaşi 

cantitate de solvent (apă),  dizolvăm diferită cantitate de substanţă (NaCl, K2Cr2O7, 

K2CrO4, CuSO4, NH4NO3, KNO3, Al2(SO4)3 sau zahăr). Analizând experimental 

solubilitatea sărurilor / zahărului obţinem un grafic (Figura 1). 

Variaţia cristalelor ne-a determinat să ne informăm şi să aplicăm nuanţe diferite 

la „cristalele-fulgi”.   

Am aflat că motivul pentru care putem vedea cristale de diferite culori este 

datorat prezenţei substanţelor chimice în compoziţia lor. O mulţime de cristale sunt 

colorate datorită acţiunii mai multor factori de mediu la care sunt expuse în timpul 

procesului de cristalizare. Culorile depind de modul în care atomii şi moleculele absorb 

sau reflectă lumina. Culoarea pe car o vedem este exact culoarea pe care o reflectă un 

anumit obiect. 

 

Figura 1. Solubilitatea substanţelor în apă la temperatura de 1000C. 

 

  

 Prin intermediul jocului am dezvoltat diverse abilităţi cognitive şi am stimulat 

creierul spre a crea ceva frumos. 

Concluzii 

În urma realizării proiectului ne-a reuşit să:  

✓ analiăm solubilitatea sărurilor / zahărului; 

✓ obţinem şi demonstrăm particularităţile cristalelor; 

✓ manifestăm spirit de echipă şi responsabilitate; 

✓ aplicăm practic informaţiile acumulate asupra temei „Cristalizare”; 

✓ să „punem la bătaie” creativitatea şi ingeniozitatea noastră. 
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CZU: 372.8574 

 

APA – IZVORUL VIEŢII, SÂNGELE ALBASTRU AL PĂMÂNTULUI 

 

MUNTEAN Ludmila, CECOLTAN Elisaveta 

Coordonatori: CATELI Ira, profesoară de geografie, gr. did. doi; 

SANDUL Valentina, Director, profesoară de biologie şi chimie, gr. Did. superior 

Colegiului  ,,Vasile Lupu” din  Orhei 

 

Introducere. Apa este o componentă a mediului înconjurător, alături de aer, sol, 

toate materiile organice şi anorganice şi fiinţele vii. Apa este mai mult decât o condiţie 

a vieţii, ea este izvorul vieţii, este sângele albastru al Pământului. Unde există apă, 

există şi viată, iar unde apa lipseşte, viaţa este o continuă competiţie.  Apa îndeplineşte 

mai multe funcţii: de întreţinere a vieţii, cale de navigaţie, materie primă, asigurare a 

confortului oamenilor. 

Scopul. Studierea stării ecologice a apei râului Răut în cursul inferior, în 

perimetrul municipiului Orhei,  în contextul gradului înalt de poluare. 

Obiectul de studiu. Apele din bazinul râului Răut, în cursul inferior, în perimetrul 

municipiului Orhei. (Pohorniceni – Slobozia Doamnei). 

  Obiectivele investigaţiilor: Indentificarea a două secţiuni reprezentative a 

râului Răut,din cursul inferior, în preajma municipiului Orhei, pentru prelevarea 

probelor de apă; Evaluarea calităţii apei râului Răut pe cursul său inferior, în perimetrul 

municipiului Orhei, prin experienţe de laborator pentru indentificarea concentraţiilor 

principalelor substanţe poluante; Explicarea a trei cauze ce au dus la situaţia existentă 

prin indentificarea surselor de poluare a râului Răut pe segmentul studiat; Studierea 

literaturii de specialitate în vederea indentificării impactului substanţelor poluante 

asupra sănătăţii poluante; Compararea indicilor actuali, de calitate a apei răului Răut şi 

raporatrea acestora la datele CMA; Propunerea a trei măsuri de ameliorare a situaţiei 

existente prin consultarea diferitor surse informaţionale. 

Materialul utilizat în cercetare. Probe de apă din bazinul râului Răut, din 

preajma localităţilor Pohorniceni şi Slobozia Doamnei; Teste pentru determinarea 

concentraţiei  principalelor substanţelor poluante; Datele statistice referitoare la 

calitatea apei râului Răut în cursul inferior în preajma localităţilor Pohorniceni şi 

Slobozia Doamnei; Referinţe bibliografice despre impactul calităţii apei asupra 

sănătăţii populaţiei şi altor componente biotice ale mediului ambiant.  

Metode utilizate în cercetare. În metodele de cercetare a calităţii apei am parcurs 
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următoarele etape: Recoltarea probelor de apă la nivelul sursei; Transportul probelor 

de apă pentru analiza fizico-chimică (comform normelor); Determinarea indicilor fizici 

(temperatura- am măsurat-o cu termometrul cu mercur, turbiditatea- depinde de 

materiile din apă aflate în diferite stări de dispersie şi de natura lor şi am măsurat-o prin 

comparaţia probei de apă cu o emulsie-etalon în scara silicei: 1mg/l = 1 grad de 

turbiditate, culoarea am determinat-o prin observţii vizuale); Determinarea indicilor 

chimici ai apei:pH, duritate, CBO5, oxigen dizolvat, cloruri, ioni de cupru, etc. 

Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului. 

a) Recoltarea probelor de apă din secţiunea râului Răut în preajma satului 

Pohorniceni (intrarea în perimetrul municipiului Orhei) şi din secţiunea râului Răut din 

preajma cartierului Slobozia Doamnei (ieşire din oraş); 

b) Determinarea concentraţiilor principalelor caracteristici 

(temperatură,turbiditate, culoare) ale apei şi a concentraţiilor principalilor poluanţi în 

baza experienţelor de laborator (utilizând teste de calitate a apei); 

c) Compararea rezultatelor obţinute cu datele Centrului de Sănătate Publică Orhei 

şi cu CMA; 

d) Identificarea cauzelor şi surselor principale de poluare a apei din râul Răut, în 

cursul inferior pe perimetrul municipiului Orhei; 

e) Investigaţii în web şi mass-media şi selectarea soluţiilor optime pentru 

redresarea şi ameliorarea calităţii apei râului Răut, în cursul inferior pe perimetrul 

municipiului Orhei, într-o perioadă de aproximativ cinci ani; 

f) Crearea grupului de Facebook ,,ECO-Răut” în care vom include informaţia 

necesară gospodăriilor particulare şi agenţilor economici din perimetrul municipiului 

Orhei, situaţi în valea râului Răut, precum şi societăţii publice (slogane, link-urile şi 

adresele agenţilor economici, companiilor nonguvernamentale şi companiilor de 

creditare care oferă servicii de construcţie a ministaţiilor de epurare a apelor menajere 

şi industriale, proiecte ale activităţilor de voluntariat în scopul salubrizării şi înverzirii 

spaţiului din perimetrul municipiului Orhei, situate în valea râului Răut); 

g) Elaborarea şi distribuirea pliantelor şi afişelor; 

h) Instalarea panourilor informative cu caracter ecologic, pentru a atenţiona mai 

multe categorii ale populaţiei. 

Aspectul inovativ. Resursele de apă din municipiul Orhei sunt într-o stare 

deplorabilă, nu avem o staţie de epurare a apelor uzate funcţională la parametrii 

normativi, se aruncă deşeuri menajere pest tot, inclusiv în râuri, se prelucrează terenuri 

până la albia râului prin aratul în lungul pantei şi prin administrarea pesticidelor, am 

distrus majoritatea fâşiilor forestiere de protecţie. Şi putem aduce o mulţime de 
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exemple al modului defectuos al gândirii noastre şi al acţiunilor iresponsabile în 

administrarea resurselor de apă. Cunoscând situaţia apei din râul Răut, ca persoane 

voluntare am realizat sub aspectul inovativ grupul de Facebook cu denumirea ,,ECO – 

Răut” cu sloganul: ,,Un râu curat, într-un oraş minunat.” , cu scopul de a îmbunătăţi 

situaţia apei râului Răut în perimetrul municipiului Orhei. În acelaşi timp, în procesul 

de dezvoltare a grupului creat de noi , remarcăm faptul că tot mai mulţi oameni din 

municipiul Orhei sunt interesaţi de calitatea apei, ceea ce este un lucru pozitiv. 

   Produs digital. Am elaborat un pliant cu scopul de a promova grupul de 

Facebook ,,ECO-Răut” în care informăm populaţia despre starea ecologică a râului 

Răut şi îndemnăm spre acţiuni de salubrizare. 

 Concluzii 

  Analizând starea ecologică a râului Răut în perimetrul municipiului Orhei am 

scos în evidenţă următoarele concluzii: Apa râului Răut poate fi folosită ca apă de 

irigare din cauza poluării excesive, doar după o epurare calitativă; Calitatea apei 

Răutului se îmbunătăţeşte comparativ cu anii 2014-2018, din cauza dispariţiei marelor 

complexe zootehnice şi scăderii gradului de chimizare al terenurilor agricole; Nu s-au 

observat devieri esenţiale a indicatorilor principalelor substanţe chimice din 

compoziţia apei cercetaţi pe parcursul anilor 2014-2018; Din indicii cercetaţi au depăşit 

CMA, sulfaţii, CBO5, nitraţii, duritatea apei, rezidiu uscat (prag critic). 
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Introducere.  

Solul reprezintă suprafaţa fizică utilizată ca loc de asezare a colectivitaţii umane. 

Solul are ca funcţie capitală aceea de suport  si de mediu pentru plantele terestre, mijloc 

principal de productie vegetala-baza existentei omului insuşi [1]. Am ales tema 

SOLUL – ÎNVELIŞUL VIU AL PĂMÂNTULUI datorita interesului generat de 

caracterul practic, aplicativ al acesteia. Solul reprezintă principala bogăţie naturală 

a Republicii Moldova. După componenţa şi fertilitatea naturală, solurile Moldovei fac 

parte din categoria celor mai valoroase resurse naturale [3].  La fel ca şi aerul şi apa, 

solul face parte din sistemul care ne întreţine viaţa. Solul joacă un rol important în 

asigurarea hranei pe pământ. Deoarece Republica Moldova este o ţară industrial- agrară 

, pentru majoritatea populaţiei care locuieşte la sat, sau care deţin terenuri agricole este 

foarte important să cunoască tipurile de sol, mediul (bazic sau acid ) pentru a asigura o 

recoltă maximală a producţiei agricole.  

Articolul include sinteza unor cercetări teoretice şi practice  a literaturii de 

specialitate  şi experiment practic a compoziţiei  a 8 tipuri de sol din localitate. 

Obiectivul primordial a fost familiarizarea elevilor cu elemente de tehnică a  

experimentului chimic, identificarea compoziţiei chimice a solului. Au fost realizate 7 

tipuri de experiment chimic  cu formularea concluziilor de rigoare.  

Scopul proiectului:  

➢ Iniţierea elevilor cu tehnica de investigare ştiinţifică, de documentare şi de 

comunicare  a informaţiilor şi rezultatelor investigaţiilor desfăşurate; 

➢ Identificarea elevilor cu potenţialul creativ; 

Obiectivele proiectului:  

• Familiarizarea elevilor cu elemente de tehnica experimentului chimic;  

• Dezvoltarea spiritului de cercetare şi colaborare în vederea obţinerii unor 

rezultate riguros argumentate ştiinţific;  

• Identificarea compoziţiei chimice a solului ; 

• Sensibilizarea comunităţii în care trăim cu necesitatea păstrării pe termen lung a 

calităţii învelişului de sol, concomitent cu protecţia mediului ambiant; 

PRODUSE FINALE: 

•  8 probe de sol analizate din diferite părţi ale satului; 
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• Prezentare Power Point. 

PARTEA EXPERIMENTALĂ 

I. Determinarea valorii umedităţii hidroscopice ( % )  

II. Determinarea valorii pH-lui  

III. Determinarea ionilor de Cl-  

IV. Determinarea ionilor de   SO4
2-  

V. Identificarea ionilor de Cu2+ 

VI. Identificarea ionilor de Pb2+ 

VII. Identificarea ionilor de Fe3+  

Au fost prelevate probe de pe următoarele tipuri de sol: 

1. Argila 

2. Sol arabil 

3. Sol (fost depozit de pesticide, erbicide ) 

4. Sol (podiş -lutărie ) 

5. Sol (vie ) 

6. Sol ( fost teren sub benzinărie) 

7. Sol (sub tufa viţei de vie) 

8. Sol (mijlocul rândului de vie)  

I. Rezultatele obţinute la determinarea valorii umedităţii hidroscopice (%) sunt 

incluse în tabelul de mai jos. 

Nr. probei  1  2  3  4  5  6  7  8  

a 17  3  1  10  5  1  6  1  

b 200  200  200  200  200  200  200  200  

X 8,5 %  1,5 %  0,5 %  5 %  2,5 %  0,5 %  3 %  0,5 %  

II. Rezultatele determinării higroscopicităţii maxime pentru diferite categorii 

texturale de sol cu conţinutul de humus 2-5% (după I.F.Garcuşa) sunt incluse în 

tabelul de mai jos. 

Categoria texturală Higroscopicitatea maximă, în % din masa solului uscat 

Nisipos 0,5-1,5 

Nisipo-lutos 1,5-3,0 

Luto-nisipos 3,0-5,0 

Lutos 5,0-6,0 

Luto-argilos 6,0-8,0 

Argilos 8,0-12,0 şi mai mult 

Сoncluzii: La noi în localitate predomină solurile de tip: nisipos, nisipo-lutos,  
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lutos , argilos  ( proba de la cariera). 

III. Determinarea valorii pH-ului solului. Teoretic valoarea pH-lui variază în limitele 

0-14. În realitate, referitor la soluri, valoarea pH- ului variază în limitele 3-11. Valorile 

pH constituie indici importanţi pentru caracterizarea solurilor. În funcţie de reacţia 

exprimată prin pH, solurile se împart în acide, alcaline, neutre, etc. 

  Din datele experimentale am obţinut că solurile din localitatea noastră sunt 

predominant slab bazice, ceea ce permite cultivarea tuturor tipurilor de plante. 

IV. Determinarea ionilor de Cl- în extractul de sol. Ca rezultat al efectuării 

experimetelor am observat că în solurile cercetate este carenţă de clor  (% ridicat ), 

cauza –în localitate predomină solurile slab- bazice.  

V. Determinarea ionilor de   SO4
2-. Prezenţa anionilor de sulfat a fost observată în 

probele 7, 8. 

VI. Identificarea ionilor de Cu2+. Ionii de Cu2+  i-am depistat în probele 7,8 –sol din 

plantaţiile de viţă de vie. Cauza - viţa de vie a fost stropită cu soluţie de  zeamă 

bordoleză (piatră vânătă cu var stins ). 

VII. Determinarea ionilor Fe3+. Ionii de Fe i-am depistat în probele 1,7, 4: 1 – pământ 

lutos, păşune;  4 – argila ;  7 – sol sub tufa de viţă de vie. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

În ultima perioadă datorită industrializării accelerate, mari suprafeţe de soluri sunt 

afectate mai mult sau mai puţin de diferite procese de degradare, în care solurile pot 

suferi o aciditate pronunţă şi o contaminare cu metale grele sau substanţe chimice 

provenite din emisiile industriale. Cu toate că solul este considerat un sistem 

depoluator, care acţionează ca un filtru biologic, capacitatea sa de depoluare este 

limitata.   Prin aplicarea măsurilor agropedoameliorative omul poate ameliora  

fertilitatea scăzută a solurilor, prin modificarea în sens pozitiv a însuşirilor fizice, 

chimice si biologice. 
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Introducere. Toţi cunoaştem faptul ca viitorul depinde de generaţia pe care o 

creştem astăzi şi o educăm. Sarcina fiecăruia dintre noi este de a ghida aceste procese 

pentru a avea un rezultat cât mai calitativ. În primul rând ar trebui să o facă părinţii 

ajutaţi de legile statului. Însă realitatea este mult mai dură, deoarece finanţele nu ţin 

cont de normele biologice pe care am dori noi să le vedem inclusiv în domeniul 

alimentaţiei. 

Scopul. Analiza şi studierea materialului suport pentru a putea compara indicii 

reali de vitamine utilizaţi în raţia alimentară zilnică a copiilor şi necesarul lor zilnic. 

Obiectul de cercetare. Diverse meniuri zilnice din şcoli şi grădiniţe pentru a 

putea identifica cantitatea de vitamine cuprinsă în alimentele utilizate. 

Obiectivele cercetării.  

➢ Analiza literaturei de specialitate privind diversitatea vitaminelor, originea şi 

rolul lor. 

➢ Elaborare de tabele pentru a stabili cantitatea şi diversitatea de vitamine 

necesare zilnic copiilor. 

➢ Proiectarea şi desfăşurarea demersului practic de calcul prin comparaţie a 

cantităţii de vitamine din diverse meniuri zilnice. 

➢ Formulare de concluzii şi recomandări privind îmbunătăţirea calităţii hranei din 

instituţiile preşcolare şi preuniversitare ale statului. 

Materialul studiat. Literatura de specialitate din domeniul biologiei, meniuri 

zilnice, norme, legi şi standarde tematice. 

Metodele: analiza literaturei de specialitate,  investigaţie, comaraţie, 

demonstraţie, prelucarea şi interpretarea datelor. 

Activităţi planificate şi realizate în cadrul proiectului: 

-de studiat desfăşurat istoria descoperirei vitaminelor, la fel compoziţia chimică, 

conţinutul în diverse alimente, rolul lor în dezvoltarea normală a copiilor. 

-de sistematizat vitaminele în tabel după cantitatea zilnică necesară copilului; 
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-de evidenţiat cele mai bogate produse în diverse vitamine; 

-de comparat diverse meniuri din şcoală şi grădiniţă şi precăutat tipul vitaminelor 

prezente; 

-de propus corectări în meniuri zilnice în baza studiului efectuat; 

-de reprezentat combinaţiile optime de vitamine sub diverse bucate originale. 

Activitatea în cadrul proiectului ne-am propus-o pentru a încerca de a face o 

schimbare argumentată în meniul zilnic al copiilor din şcoli şi grădiniţe, reeşind din 

necesităţile biologice ale lor. Pentru a ajunge la scop am cercetat atent literatura de 

specialitate în domeniul biologiei la subiectul vitaminele, realizând un tabel în care 

am notat parametrii de orientare după care am analizat meniurile identificând 

diversitatea vitaminelor prezente. Următorul pas a fost de a identifica carenţele de 

vitamine din meniuri şi de a  încerca de implimentat prin anumite corectări cu 

argumentele necesare în limita admisibilului reeşind şi din aspectul financiar. 

La aspectul inovativ vom încerca să grupăm câite trei fructe sau legume într-un 

tip de bucate care s-ar putea implimenta în meniul zilnic al copiilor pentru ai asigura 

cu necesarul zilnic de vitamine. În concluzii vom încerca să facem o autoevaluare al 

proiectului propus cu realizările obţinute. 

Inovaţie: La acest capitol al lucrării  ne-am propus să precăutam şi să propunem 

combinaţii optime care se pot utiliza în meniurile din şcoli şi grădiniţe de produse 

alimentare simple şi accesibile pentru a asigura necesarul zinic de vitamine necesare 

copiilor pentru o creştere şi dezvoltare normală.  

I exemplu:  la orice tip de terci de utilizat o salată simplă din ardei dulce 

amestecat cu roşii, ciapă şi verdeaţă; 

II exemplu: la fel se poate varia cu altă reţetă: salată din varză cu măr, morcov 

ras şi verdeaţă, amestecată cu ulei; 

III exemplu: următorul exemplu pe care vi-l propunem este de preparat o salată 

din măr sau pere rase cu morcov şi nuci mărunţite; 

IV exemplu: mai avem şi două reţete de suc proaspăt stors din: măr, struguri, 

sfeclă roşie; 

V exemplu: alt exemplu este din portocală amestecată cu coacăză şi măr dulce; 

Concluzii: În concluzie vom încerca să facem o analiză amplă a activităţii 

noastre care să ne reprezinte subiectul abordat. Astfel vitaminele si rolul lor au fost 

minimalizate secole, însă ele nu trebuiesc pierdute din vederea noastră dar să le 

căutăm atent în fructe şi legume proaspete. Experimentele pe modele animale 

efectuate la inceputul secolului XX au arătat că animalele hrănite cu alimente înalt 

purificate (proteine, glucide, lipide si saruri minerale) nu se dezvoltau corespunzator. 
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In 1912 Frederick Gowland Hopkins a publicat "Feeding Experiments Illustrating 

The Importance of Accesory Factors in Normal Dietaries" unde se discuta despre 

factori alimentari suplimentari necesari pentru cresterea si dezvoltarea organismului, 

factori denumiţi ulterior vitamine. Astfel fiind preocupaţi de această întrebare ne-am 

propus să facem o cercetare mai amplă şi să identificăm neajunsurile din meniurile 

zilnice propuse copiilor de către stat, dar si să venim cu anumite corectări şi 

propuneri în viziunea noastră optime de implimentat. 

Vitaminele sunt nutrienti esentiali avand roluri in : mentinerea barierei de 

aparare la nivelul mucoaselor si cresterea rezistentei la infectii; metabolismul 

proteinelor, glucidelor, lipidelor si mineralelor; sinteza unor structuri indispensabile 

(acizi nucleici si nucleoproteine din molecula de ADN, enzime, factori de 

coagulare); procesele de oxidare (efect antioxidant) si aterogeneza (efect 

antiaterogen). În final le dorim tuturora multă sănătate şi nu uitaţi că sănătatea 

dumneavoastră depinde inclusiv de consumul zilnic de vitamine. 
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Mediul în care trăim, sub influenţa surselor mobile şi imobile de poluare a 

aerului, devine tot mai poluat, în consecinţă fiind afectate  componentele abiotice şi 

biotice, iar omul se confruntă cu diferite afecţiuni ale organismului cauzate de 

poluare. Reducerea cantităţii şi calităţii apei potabile, continue să rămână una dintre 

cele mai importante probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Mediul 

ambiant, calitatea apei potabile  naturale de pe teritoriul r. Orhei şi sănătatea umană 

se află într-o strânsă legătură, fapt ce ne-a motivat să  realiazăm acest proiect de 

cercetare. Ca obiect de studiu am ales sursele apă potabilă din fântâna arteziană (200 

m) din localitatea Peresecina, apele freatice ale fântânelor din loc. Bolohani, Pelivan 

şi Peresecina, izvoarele din Bolohani şi Pelivan, apele îmbuteliate minerale-

carbogazoase din comerţ: Om,Gura Căinarului, Dorna, Izvorul Minunilor, 

Моршиньска. 

Scopul cercetării: Cunoaşterea şi estimarea unor indici fizico-chimici de 

calitate a apei potabile selectate din sursele fântâna arteziană (200 m) din localitatea 

Peresecina, apele freatice ale fântânelor din loc. Bolohani, Pelivan şi Peresecina, 

izvoarele din Bolohani şi Pelivan, apele îmbuteliate minerale-carbogazoase din 

comerţ: Om, Gura Căinarului, Dorna, Izvorul Minunilor, Моршиньска, formarea 

unui algoritm de investigaţie şi cercetare pentru a determina starea ecologică a apelor 

şi dezvoltarea  apitudinilor în rezolvarea problemelor ecologice. Realizarea 

proiectului de cercetare propus prevede atât conţinnuturi teoretie cât şi conţinuturi 

practice prezentate în Tabelul 1.     
 

Tabelul 1. Conţinuturile teoretico- practice aplicate pentru realizarea proiectului. 

Conţinuturi  teoretice Conţinuturi  practice 

1. Caracteristica hidrochimică a  

resurselor acvatice potabile din r. 

Orhei. 

1. Estimarea unor indici chimici de 

calitate a surselor de ape analizate: 

➢ Determinarea pH-lui; 

➢ Determinarea Eh–ului;  

➢ Dozarea colorimetrică a ionilor de 

Pb2+; 

➢ Evaluarea conţinutului de nitraţi. 

2. Impactul negativ al degradării apei 2. Identificarea calităţii apelor minerale 
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potabile asupra stării mediului şi,în 

special, asupra sănătăţii oamenilor  

datorită modificării compoziţiei bio-

chimice. 

carbogazate din comerţ  (s-au efectuat 

aceleaşi cercetări) 

 

Parametrii principali ce deterimină starea oxido-reducătoare sunt: potenţialul 

redox Eh-ul şi pH-ul şi starea redoxa apei. 

Apa vie are valori negative al Eh-ului, iar apa moartă are valori pozitive. 

Valorile Eh-ului  şi pH-ului pentru apele cercetate sunt prezentate în Tabelul 2.  
 

  Tabelul 2. Valorile pH-ului şi Eh-ului în sursele de apă potabilă analizate. 

 

Conform datelor obţinute, observăm că în apele naturale mediul este uşor 

bazic iar potenţialul redox are valori negative. Apele carbogazate sunt acide, cu 

valori puternic positive ale Eh-ului, astfel constatăm că fac parte din categoria apelor 

necalitative şi cu impact negativ asupra sănătăţii  omului. 

La probele analizate am adăugat Microhidrină (un produs farmaceutic) ce are 

proprietatea de antioxidant, în componenţa chimică a acestuia se conţin ioni de 

hidrogen ,,împachetaţi” care au capacitatea de  a neutraliza radicalii liberi. 

                         Variaţia potenţialului redox din apele potabile carbogazate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinarea metalelor grele (Pb2+) şi a conţinutului de ioni de nitrat ( NO3
-) 

în apa potabilă 
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Una dintre caracteristicile uimitoare ale plumbului este toxicitatea sa extremă. 

Consumul regulat de ordinul miligramelor poate avea consecinţe catastrofale. 

Crampe, slăbiciune, migrene, iritabilitate, pierderea poftei de mâncare, anemia, 

tensiune arterială ridicată şi probleme renale sunt simptomele clasice ale intoxicării 

cu plumb, cunoscută şi sub numele de saturnism. Ele sunt destul de neplăcute, dar 

cel mai insidios aspect al plumbului este că el poate fi devastator pe termen lung, ca 

urmare a unor doze care sunt prea scăzute pentru a cauza simptome vizibile. 

Confuzia mentală şi afectarea judecăţii au fost asociate cu expunerea cronică la doze 

mici de plumb. Determinarea ionilor de plumb din  apa potabilă a fost realizată cu 

reactivul ditizol, proaspăt pregătit. 

Nivelurile de nitraţi din apa potabilă pot fi indicatori ai calităţii apei 

respective. Un nivel ridicat de nitraţi 

poate indica prezenţa şi a altor tipuri 

de contaminatori precum: organisme 

cauzatoare de boli, pesticide sau alte 

componente organice sau neorganice 

ce ar putea cauza diferite probleme de 

sănătate.  

Fertilizatorii cu azot sunt sursa 

numărul 1 de nitraţi din apa potabilă, 

pe când cea de-a doua sursă principală o reprezintă deşeurile umane şi excrementele 

animale. Acestea pot contribui la contaminarea atât a apelor potabile urbane, cât şi 

a celor îmbuteliate.    

Consumul de apă cu nitraţi în concentraţii mari este unul din factorii care 

condiţionează creşterea bruscă a afecţiunilor cronice ale ficatului, maladii ale 

aparatului digestiv şi menţinerea lor în perioada vizată la nivel înalt. Consumul de 

apă cu nivel ridicat de nitraţi poate dăuna capacităţii celulelor de a transporta 

oxigenul prin sânge. 

Pericolul nitraţilor pentru organism constă şi în faptul că, în rezultatul 

diferitelor modificări, aceştia se transformă în nitrozamine şi nitrozamide, care 

posedă proprietăţi cancerigene. 

Determinarea nitraţilor a fost efectuată cu ajutorul reactivului Griss şi cu 

reducător de amestec de metal (pulbere de Zn), care reduc nitraţii până la nitriţi iar 

apariţia culorii roz cu anumite intensităţi ne indică prezenţa nitraţilor în apă. 

Rezultatele obţinute au fost incluse în tabelul 3. 
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Tabelul 3. Conţinutul de nitraţi şi a ionilor de plumb din apa potabilă. 

 

 

Concluzii: 

Factorul principal care reglează reacţiile de oxido-reducere este activitatea 

electronilor sau a aşa numitului proces redox (Eh), între  Eh şi pH există o corelaţie, 

astfel valorile potenţialului redox sunt pozitive când forma oxidată este în cantitate 

mai mare decât cea redusă (mediul acid) şi sunt negative în cazul când forma 

reducătoare este în cantitate mai mare decât cea oxidantă ( mediu alcalin). 

Se menţionează că din toate probele de ape naturale cercetate: fântâna arteziană 

(200 m) din localitatea Peresecina, apele freatice ale fântânelor din loc. Bolohani, 

Pelivan şi Peresecina, izvoarele din Bolohani şi Pelivan, corespunde cerinţelor doar cea 

din fântâna arteziană de la adâncimea de 200 m.    

Conţinutul de ioni de plumb în fântânile din Peresecina şi Bolohani, se explică 

prin faptul că sunt situate în preajma autostrăzilor, deaceea nu sunt calitative şi 

potabile. Apele îmbuteliate minerale-carbogazoase din comerţ: Om, Gura 

Căinarului, Dorna, Izvorul Minunilor, Моршиньска nu corespund cerinţelor, având 

un mediu acid, iar unele şi o concentraţie mai mare de nitraţi cum ar fi Gura 

Căinarului. 
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DETERMINAREA NIVELULUI DE NITRAŢI ÎN LEGUMELE DIN 

 GRADINĂ ŞI CELE DIN MAGAZINE 
 

VENGHEROV Doina,  MÂNZA Alina 

Profesor coordonator: BUSUIOC Anna 

Liceul Teoretic ,,Mihail Sadoveanu” s. Fîrlădeni, r. Căuşeni 
 

Introducere, actualitatea proiectului de cercetare / proiectului STE(A)M. 

       Din cele mai vechi timpuri, oamenii au înţeles importanţa majoră a produselor 

alimentare sănătoase. „Eşti ceea ce mănânci“, - a declarat cu această ocazie 

gânditorii din antichitate, Hipocrate, Galen, Celsus. Ivan Mechnikov credea că 

oamenii pot trăi 120-150 de ani şi îmbătrânirea prematură şi mor din cauza faptului 

că mănâncă iraţional şi produse de slabă calitate. Atenţie la problemele de sănătate 

a crescut semnificativ în ultimii ani. Despre problemele de sănătate ale populaţiei, 

au început să vorbească deschis elevii la diferite trepte de şcolaritate.  

La un moment dat mass-media a ridicat în mod activ problemele cauzate de 

nitraţi, care sunt cuprinse în diferite „daruri“ ale pământului. Nitraţii – săruri ale 

acidului azotic, sunt larg răspândite în mediul înconjurător, în special în apă şi sol. 

Rolul azotului în viaţa plantelor şi animalelor este controversată. Pe de o parte, 

aceasta este una dintre cele mai importante elemente nutritive necesare pentru 

creşterea plantelor (este inclus în compoziţia de proteine, clorofilă şi multe enzime, 

cu un deficit de azot plantele dezvolta lent şi slab, frunzele îşi pierd intensitatea 

culorii verzi, toamna devreme, din pomi fructiferi – extirparea ovarelor), iar pe de 

altă parte – conţinutul ridicat de nitraţi în produsele vegetale afectează nu numai 

calitatea, dar pot provoca intoxicaţii prin consumul. Cu toate acestea, problema nu 

este în sine nitraţilor ci în faptul ce cantitate de nitraţi nimeresc în organismal uman. 

Potrivit raportului de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, este considerat o 

cantitate sigură de 5 mg de nitraţi la 1 kg din greutatea corpului. Adică, un om matur 

poate obţine aproximativ 350 mg de nitrat, fără efecte nocive asupra sănătăţii. Noi 

elevii clasei a X-a suntem interesaţi de problema nitraţilor fiind ca sursă  dăunătoare 

pentru sănătate şi totodată suntem pentru creşterea legumelor la domiciliu fară adaus 

de pesticide şi îngrăşăminte minerale. 

Scopul: Determinarea nivelui  de nitraţi în legumele crescute în gradină şi 

cele  procurate din punctele comerciale. 

Obiectul de cercetare: Nitraţii. Determinarea nitraţilor din morcov, carfof, 
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varză şi sfeclă roşie. 

Obiectivele cercetării: Să studiem  baza teoretică a problemei; Să analizăm 

metodele de cercetare a nitraţilor disponibile din laborator chimie din şcoală; Să 

investigăm  probele propuse de legume (cartofi, morcovi, sfecla, varza); Să efectuăm 

un sondaj de opinie în rândul elevilor din clasele 9-12 pe tema cercetării; Să 

propunem recomandări pentru protejarea organismului de efectele negative ale 

nitraţilor. 

Materialul utilizat în cercetare: cartofi, sfeclă rosie, morcovi, varză. 

Metoda/metodele utilizată/utilizate în cercetare şi elaborarea 

produsului: 

1. Pentru realizarea cercetărilor planificate este nevoie de curăţate de impurităţi 

a legumelor testate, apoi fin tocate, apoi cu ajutorul unui pistil struvite până la suc.  

2. Ca reactiv pentru determinarea ionilor de azotat am folosind o soluţie de 1% 

difenilamină în acid sulfuric concentrat, care a fost adăugat picătură cu picătură la 

probele studiate adică la sucul stors de legume.  

3. Observarea vizuală  de  schimbare a culorii soluţiei.  Albastru pal – un conţinut 

scăzut de ioni nitrat (mai mult de 0,001 mg/l), albastru – medie (peste 1 mg/l), 

albastru intens – mare (mai mult de 100 mg/l). 

Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului: 

În cadrul proiectului de cercetare am planificat determinarea nivelui de nitraţi 

din legumele (sfeclă roşie, cartofi, morcovi, varză) crescute acasă şi cele din reţelele 

comerciale. În acest acop am utilizat difinilamina li acisul sulfuric concentrate. Pe 

lîngă aceasta am hotorît să realizăm un sondaj de opinie în rândul elevilor din clasele 

9-12 pe tema cercetării, astfeş colegilor am adresat 3 intrebări: Ce ştiţi despre nitraţi? 

Unde se pot găsi nitraţi? Care sunt beneficiile  şi efectele negative ale nitrat? 

Rezultatele obţinute (table, grafice, imagini) 

 

 

 
  

Fig. 1. Răspunsurile 

elevilor ”Ce sunt 

nitraţii?” 

Fig. 2. Unde se  pot găsi 

nitraţii? 

 

Fig. 3. Care sunt 

beneficiile  şi efectele 

negative ale nitrat? 
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În rezultatul cercetarii am determinat că: că legumele cumpărate din magazine 

sunt cunitraţi  chiar cu mult peste norma admisibilă în comparaţie cu cele din propria 

gradină.; lider în conţinutul de nitraţi dovedit sfeclă roşie  şi  ”cicanul” varzei 

concentraţia ionilor de nitraţi care depăşeşte nivelul maxim admis; probele de 

morcovi şi cartofi din magazin conţin o cantitate mică de nitrat. În rezultatul 

sondajului de opinia am obţinut următoarele rezultate la întrebările adresate 

(Figurele 1-3). 

Este îmbucurator faptul ca colegii noştrii cunosc ce sunt nitaţii (Figura1) cele 

mai bune răspunsuri le-am obţinut de la elevii claselor liceale. 

        Din rezultatele obţinute (Figura 2) putem determina că 58% din elev cunosc că 

nitraţiii se găsesc în fructe şi legume. 23% dintere elevi susţin că niraţii se găsec şi 

în alate produse alimentare, 10% manţionează căsunt în sol şi 9% în apă. 

        Respondenţii noştri (Figura 3) au afirmat majoritatea adică 76% că nitaţii au 

efecte negative asupra sănătăţii, ştiu că nu trebuie sa consumăm fructe şi legume 

bogate în nitraţi. 13% susţin ca sunt folositori plantelor, dar sunt şi cei care nu ştiu 

despre efectele negative nici pozitive ale nitraţilor. 

Concluzii 

Nitraţii sunt compuşi ai azotului care apar în mod natural în sol, dar care pot fi, de 

asemenea, răspândiţi prin fertilizare. Plantele utilizează azotul conţinut în nitraţi 

pentru propriul lor metabolism şi pentru a produce proteine. Nitratul este extras din 

sol prin rădăcini şi este distribuit în întreaga planta. Cele mai multe surse de exces 

de nitraţi provin din activitatea umană datorită activităţilor agricole , deşeurilor sau 

poluării industriale şi astfel se produce un dezechilibru. Pentru a stimula creşterea 

plantelor se folosesc îngrăşăminte organice naturale si îngraşămintele sintetice 

azotoase care conţin nitraţi. 
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pH-UL ŞI IMPORTANŢA LUI ACTIVITATEA COTIDIANĂ 

 

ZEYNALOV Andreia, ILI Ana, COLIBABA Elena, JELAMSCHI Emanuela,  

TCACIUC Olga, BUI Gia-Bao-Quang  

Profesor coordonator: GODOROJA Rita, doctor în pedagogie 

Liceul de Limbi Moderne şi Management, Chişinău 

 

Introducere, actualitatea proiectului de cercetare.  

Proiectul este realizat conform Curriculumului nou la Chimie pentru clasa a X-

a (2019) şi abordează problema cunoaşterii conceptului de scală pH, importanţei şi 

utilizării lui. Investigarea teoretică şi experimentală a pH-ului soluţiilor este 

importantă pentru  protecţia vieţii şi sănătăţii noastre, precum şi a mediului, pentru 

evitarea schimbărilor climatice. Am ales această temă, deoarece conceptul de pH are 

o largă utilizare în viaţa cotidiană, dar în curriculum este puţin evidenţiată 

importanţa lui pentru lumea înconjurătoare şi rolul lui în viaţa cotidiană.  

Scopul proiectului este de a propune o carte digitală cu 100 de întrebări 

interesante despre pH, experimente şi jocuri didactice, create de echipă, utile pentru 

alţi elevi în studierea interactivă a acestui concept, atât în liceu, cât şi în gimnaziu.   

Obiectul de cercetare. Conceptul de scală pH şi importanţa lui în viaţa 

cotidiană. 

Obiectivele cercetării. 

1. Să elaborăm, în baza analizei literaturii de specialitate, o carte digitală, interactivă, 

despre conceptul de scală pH şi importanţa lui în natură, în organismul uman, în 

alimentaţie, în cosmetică,  pentru menţinerea sănătăţii şi protecţiei mediului.   

2. Să identificăm experimental pH-ul soluţiilor utilizate frecvent în viaţa cotidiană, 

cu ajutorul indicatorului universal. 

3 Să investigăm pH-ul produselor cosmetice, alimentare, farmaceutice, utilizate de 

noi în viaţa cotidiană. 

4. Să creăm resurse digitale interactive pentru învăţarea cu interes a conceptului de 

pH în clasa a 10-a. 

Materialul utilizat în cercetare: produse cosmetice, alimentare, farmaceutice, 

utilizate în viaţa cotidiană; indicator universal. 

Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului, metodele utilizate 

în cercetare şi creaţie pentru elaborarea produsului. 
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În cadrul proiectului am analizat rolul pH-ului pentru: organismul uman; 

industria farmaceutică, cosmetică, agricolă şi alimentară, calitatea apei, protecţia 

mediului. Pe parcurs am cercetat şi am selectat mai multe surse pe care le-am folosit 

pentru crearea unor modalităţi interactive de studiere a pH-ului în diverse domenii 

menţionate mai sus. Am realizat o carte digitală, care conţine 100 de întrebări şi 

răspunsuri despre pH. La sfârşitul cărţii sunt incluse rezultatele experimentale şi 

jocurile didactice (quizz-uri, crossworduri), care vor promova învăţarea calitativă şi 

cercetarea mai aprofundată a subiectului propus. 

Concluzii. pH-ul are un rol extrem de important în viaţa cotidiană, în special 

în menţinerea sănătăţii. 

Aspectul inovativ. Crearea unei cărţi digitale interactive despre importanţa şi 

valoarea pH-ului în produsele utilizate în activitatea cotidiană este reprezintă o 

activitate originală de învăţare şi de informare a consumatorilor, de protecţie a 

sănătăţii şi mediului. Cartea digitală conţine: jocuri interactive, crossworduri, quiz-

uri şi experimente în cadrul cărora am utilizat produse de folosinţă zilnică. 

 

Bibliografie. 
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3. pH of Pharmaceutical Systems 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z89jq6f/revision/2
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/ph-and-water?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.pharmamirror.com/knowledge-base/pharmaceutical-dictionary/ph-of-pharmaceutical-systems/

