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THE BEIT PROJECT - PARTENERIAT 
DE SUCCES 
 

Autor 
director, prof. dr. Carmen Botez 

 
Proiectul European „The Beit” are ca 

scop transformarea siturilor de patrimoniu ale 
unor orașe din Europa în platforme 
educaționale pentru dialog și dezbatere, făcând 
legătura între istoria orașului și problemele 
contemporane. Proiectul a fost lansat la Paris 
în 2011, lucrând la început pe siturile de 
patrimoniu urban legate de istoria locală a 
evreilor. De atunci și-a lărgit domeniul de 
aplicare pentru a revizui memoria siturilor de 
patrimoniu în general. Până în prezent, 
proiectul a fost implementat în Paris, Roma, 
Bruxelles, Ixelles, Berlin, Londra, Lodz, 
Marsilia, Sofia, București, Tanger, Skopie, 
Nisa și Atena.  

Dorim să realizăm o școală deschisă în 

mijlocul orașului, o școală nomadă care 
transformă spațiile urbane în locuri profunde 
de învățare și inter-relaționare. 

 
 

Anul acesta, proiectul 
s-a constituit într-un parteneriat educațional 

care a reunit grupuri de elevi de la liceu și 
gimnaziu din 4 unități de învățământ din Iași 

(Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Colegiul 
Național „Emil Racovița", Colegiul „Richard 
Wumbrand”, Școala „Varlaam Mitropolitul"), 
în perioada 17 februarie – 03 martie 2020, în 
mijlocul siturilor de patrimoniu urban. Astfel, 
câte două grupuri din școli diferite s-au 
regrupat în echipe de 2 elevi care au construit 
împreună un loc de studiu temporar.  

Acest proces dinamic care a avut loc pe 
parcursul a două zile, a permis fiecărui grup 
(10-15 elevi din fiecare școală) să dezvolte 
abilități legate de următoarele domenii: Istorie, 
Geografie, Educație Civică, Arte, Științe și 
Tehnologie. Construirea propriei „case de 
studiu” a fost prima activitate comună a celor 
doi elevi care interacționau pentru prima dată. 
Dialogul inițiat între cei doi elevi a fost urmat 
de implicarea întregului grup și de contribuția 
oamenilor noi, întâlniți pe străzile din centrul 

orașului. 
Dialogul are 
menirea de 
a inspira 
copiii și 
tinerii să se 
asculte 
reciproc, să 
înțeleagă și 
să dezbată 
despre 
diferite 
interpretări 
până ating 
un scop 

comun. Elevii au 
fost instruiți privind elementele de bază ale 
limbajului cinematografic prin utilizarea unor 
camere mici în timpul mai multor activități 
(filmările site-urilor de patrimoniu și interviuri 
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cu rezidenții locali). După sesiunile și 
atelierele de editare care au avut loc față în 
față, prezentare finală online, din data de 6 
aprilie 2020, le-a permis elevilor să își prezinte 
munca audio-vizuală unui public larg, 
rezidenți locali și invitați, lideri locali implicați 
în educație, patrimoniu și dezvoltare urbană, 
familiei și colegilor lor. Baza metodologică a 
activităților se bazează pe procesul în patru 
faze denumit IVAC (Investigație, Viziune, 
Acțiune, Schimbare), adaptându-l în același 
timp la realitățile specifice ale proiectului, în 
funcție de orașul în care s-a desfășurat.  

În cadrul proiectului a participat un 
număr de 60 de elevi din clasele a IX-a de la 
Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” împreună cu 
domnii profesori diriginți. Impactul a fost unul 
deosebit de benefic în procesul educațional al 
autocunoașterii și inter-relaționării, al 
conștientizării dialogului în contextul 
explorării mediului urban din punct de vedere 
istoric și cultural. Coordonatorul local, 
Mariana Pricope,  a adresat mulțumiri atât 
părinților și elevilor din clasele a IX-a de la 
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași, cât și 
diriginților acestor clase, pentru încredere și 
implicare în activitățile proiectului. 

Prezentare video finală  https:// www. 
youtube .com/watch?v=HU73DO8BLL8 

Prezentări video ale elevilor https:// 
network. thebeit project.org/ 
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ROMANIAN SECONDARY EDUCATION 
PROJECT (R.O.S.E) 

 
Acord de grant nr. 

SGL/RI/183/27.06.2017 
 

Autor          
prof.dr. Tamara Slătineanu 

 
În urma depunerii scrisorii de intenţie 

în luna iulie, 2016 şi a subproiectului cu titlul 
ŞCOALA PERFORMANTĂ A ELEVILOR 
PRIN REZULTATE (S.P.E.R.), Colegiul 
Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi a primit 
aprobarea grantului în iunie 2017, urmând să 
implementeze subproiectul S.P.E.R. începând 
cu luna august 2017.  

Proiectul S.P.E.R. are ca obiectiv 
general îmbunătăţirea competenţelor 
curriculare, profesionale şi personale ale 
elevilor aparţinând unor grupuri 
dezavantajate, prin  implicarea lor în activităţi 
pedagogice, de dezvoltare profesională şi 
personală cu scopul creşterii motivaţiei pentru 
învăţare,  reducerea absenteismului, a ratei de 
abandon şi creşterea promovabilităţii la 
examenele finale. 

Obiective specifice: 
OS1. Dezvoltarea competenţelor  

curriculare şi a competenţelor de a învăţa să 
înveţi, ale unui grup de 120 elevi (minimum 
30 de elevi din clasa a XII-a - anual) din GT 
prin activităţi remediale disciplinare, pe grupe 
de nivel, desfăşurate în decursul a 30 de ore 
anual, utilizând strategii didactice activ-
participative și metode moderne de învățare 
centrate pe elev; 

OS2. Dezvoltarea competenţelor de 
specialitate pentru rezolvarea problemelor 
teoretice și practice, specifice specializării 
absolvite, necesare la elaborarea proiectului de 
absolvire a unui număr de 200 de elevi din 
clasa a XII-a (50 de elevi/an) prin activităţi 
specifice disciplinelor tehnologice, pe grupe de 
nivel, 30 de ore anual; 

OS3. Formarea  abilităţilor necesare 
pentru dezvoltarea personală şi managementul 
carierei a unui număr de 150 de elevi din clasa 
a XI-a, pe parcursul celor patru ani de proiect, 
prin activităţi de consiliere adaptate nevoilor 

elevilor, în scopul creşterii ratei de absolvire şi 
de inserţie în învăţământul terţiar; 

OS4.Aprofundarea şi aplicarea 
noţiunilor teoretice parcurse în cadrul 
activităţilor de consiliere şi formare 
profesională, pentru un grup de 200 de elevi 
din GT, prin activităţi extracurriculare de tipul 
excursiei tematice desfaşurate pe parcursul a 3 
zile/an de proiect; 

Grup ţintă: minimum 350 de elevi din 
clasele a XI-a şi a XII-a, în perioada 2017-
2021. 

Activităţi propuse: 
A1 – Pregătirea remedială a elevilor 

pentru examenul de bacalaureat; 
A2- Pregătirea suplimentară a elevilor 

pentru examenul de certificare a calificării 
profesionale, nivel 4; 

A3 - Orientare şcolară şi dezvoltare 
personală; 

A4- Organizarea unor excursii tematice 
pentru elevi. 

Stadiul actual al subproiectului 
S.P.E.R. 

În anul școlar 2019-2020, activitățile 
proiectului s-au desfășurat conform 
calendarului stabilit de echipa de management 
a proiectului. Astfel, 91 de elevi de clasa a 
XII-a au beneficiat de pregătire remedială 
pentru examenul de bacalaureat și/sau de 
pregătire suplimentară pentru examenul de 
certificare a calificării de nivel 4, iar 30 de 
elevi de clasa a XI-a au fost implicați în 
activități de consiliere. Până în prima decadă a 
lunii martie, conform contractului de achiziție 
a serviciului de catering, elevii au beneficiat de 
o masă caldă la prânz, în ziua desfășurării 
activității, în cadrul proiectului.  

Rezultatul completării chestionarului 
de satisfacție atât pentru elevii din grupul țintă, 
cât și pentru profesori colaboratori a evidențiat 
motivație, entuziasm și implicare, deoarece 
obiectivele proiectului se aliniază în mod 
fericit cu finalitățile educației din școala 
noastră.  

Din data de 11 martie 2020, odată cu 
suspendarea activităților școlare și 
extracurriculare, în contextul pandemiei cu 
COVID19, în funcție de posibilitățile tehnice 
de conectare online, o parte dintre elevii din 
grupul țintă au desfășurat activitățile în cadrul 
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proiectului, utilizând diverse platforme sau 
modalități de lucru la distanță, menținând 
astfel legătura cu cei 11 profesorii 
colaboratori. În al treilea an de implementare, 

activitățile proiectului cu elevii, s-au finalizat 
în data de 21 mai 2020.  

Echipa de management a proiectului a 
participat la multiple întâlniri cu monitorul 
extern (inspector prof. Alla Apopei) pe 
probleme de gestionare tehnico-financiară și 
cu mentorul extern (lector universitar dr. 
Monica Turturean) pe probleme de relaționare 
cu grupul țintă de elevi, de aplicare a celor mai 
potrivite metode și mijloace didactice pe tot 
parcursul anului III de implementare. 

 Echipa de profesori colaboratori pe 
discipline, Limba și literatura română - prof. 
Iuliana Ciobanu, prof. Mihaela Moldovan, 
prof. Cristina Moșu, Matematică - prof. 
Carmen Anton, prof. Luciana Lazur, prof. 
Florin Tansanu, Biologie - prof. Ana Bologa, 
Fizică- prof. Elena Melnig, Chimie - prof. 
Tamara Slătineanu, Tehnice – prof. Andreia 
Amarandei, prof. Maria Bacalu, prof. Livia 
Chiru, prof. Cristina Coromelci, prof. 
Laurențiu Săndulache, Consiliere – prof. 
Lavinia Clim, prof. Cristina Dobre, prof. 
Violanda Morărașu.  

Echipa de management a proiectului 
din anul III de implementare:  

Coordonator - prof.dr. Tamara 
Slătineanu,  

Responsabil financiar-economist 
Claudia Asavei,  

Responsabil cu achizițiile și grupul 
țintă - prof. dr. Cristina Coromelci.  
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DE LA EDUCAȚIA ÎN CLASĂ LA 
EDUCAȚIA ONLINE CU GOOGLE 
CLASSROOM ÎN CONTEXTUL COVID-
19 

 
Autor 

ing. Andreia Nicoleta Amarandei 
  

În contextul întreruperii cursurilor pe 
fondul crizei epidemiologice, sistemul de 
educație traversează o etapă în care activitatea 
profesorului din sala de clasă, s-a transformat 
în activitate online, iar pentru mulți, acest 
lucru a devenit o reală provocare. Odată cu 
intrarea României în starea de urgență și cu 
prelungirea acesteia, data la care elevii s-ar 
putea întoarce la școală a devenit și ea incertă.  

Activitatea zilnică a profesorului s-a 
schimbat. Acesta trebuie să-și schimbe modul 
de predare, astfel încât să fie adaptat noului 
context, trebuie să ia în considerare ce 
instrumentele are la dispoziție în pregătirea 
lecțiilor și a materialelor didactice, dar și ce 
instrumente are la dispoziție pentru 
desfășurarea efectivă a orelor și comunicării cu 
elevii. 

 O sarcină grea este pusă pe umerii 
profesorilor și diriginților de clasă. Chiar dacă 
profesorul are bune abilități digitale, iar mulți 
copii au la dispoziție telefoane smart, tablete și 
laptopuri, sarcina de a realiza un proces 
educațional calitativ și eficient nu este deloc 
ușoară. Astfel, pregătirea pentru lecție, 
adaptarea mesajelor și conținuturilor, 
selectarea instrumentelor potrivite pentru 
clase, colaborarea cu părinții și nu în ultimul 
rând menținerea interesului elevilor pe 
parcursul orei online,  toate acestea necesită 
timp, pregătire, răbdare și devotament din 
partea profesorilor [1] . 

 Un rol important îl are și implicarea 
părinților care au rolul de a facilita dialogul 
dintre copil și profesor. Un astfel de dialog nu 
a fost practicat până acum sau a fost practicat 
doar cu unii profesori sau doar în unele 

instituții de învățământ. Off-line sau online, 
indiferent de distanța socială, elevul are nevoie 
în primul rând de încurajare, de conștientizarea 
faptului că este necesară schimbarea regulilor 
și a modului de gândire pentru a ne adapta 
noului context. 

 Tehnologia vine cu dezavantajele sale. 
Dispozitivele se strică fără avertisment, 
calitatea conexiunii la internet și problemele 
din funcționarea platformelor online pot 
transforma ora într-un dezastru, mai ales 
atunci când profesorul acoperă informații 
importante sau când elevii sunt la un punct 
crucial în cursurile lor. Într-o sală de clasă 
fizică, este deseori mai ușor să încurajezi elevii 
să se concentreze pe sarcina de lucru și să nu 
se distragă. Atunci când lucrează din propriile 
case, este posibil să existe alte lucruri care să 
le atragă atenția elevilor de la lecție și de la 
mesajul profesorului [2].  

 În continuare, voi prezenta câteva 
activități ce pot fi desfășurate pe platforma 
online Google Classroom din pachetul G Suite 
for Education, astfel încât accesului elevului la 
informație să fie cât mai rapid iar orele să fie 
desfășurate cât mai eficient.  

 Platforma Google Classrom împreună 
cu restul de aplicații din G Suite for Education 
permite crearea, colectarea și notarea temelor 
precum și evaluarea elevilor în mediul online. 
Cu aplicații precum Google Calendar putem 
planifica activități și întâlniri online cu elevii 
prin Google Meet, putem crea și planifica 
evaluarea cunoștințelor elevilor folosind 
Google Forms. 

 Pe pagina principală Google Classroom 
(de la adresa https://classroom.google.com/) 
profesorul poate vedea toate clasele la care 
predă sub forma de carduri interactive (Fig 1) 
cât și în lista (Fig 2) din ce poate fi accesată 
din meniul din stânga sus evidențiat in Fig 1-1. 
Tot din această pagină putem accesa și 
aplicațiile Google Calendar și Google Forms 
(Fig 1-2). 

https://classroom.google.com/
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 Pentru a facilita accesul la 
resursele educaționale al 
elevilor profesorii trebuie 
să-și creeze în secțiunea 
Classwork o intrare de tip 
Topic ca în Fig 3. Astfel 
informația ce urmează să fie 
prezentată elevilor va fi bine 
structurată, fiind mai ușor 
de găsit atât de elevi cât și 
de părinții care vor să 
verifice activitatea copilului 
lor. Tot în același meniu din 
Fig 3 avem posibilitatea de 
a crea teme, teste precum și 

posibilitate de a adăuga materiale didactice 
pentru elevi. De asemenea, de aici se poate 
accesa și calendarul clasei și putem porni o 

întâlnire online pe Google Meet. 

Adăugarea unei teme (Assignment) la 
secțiunea asociată materiei pe care o predăm la 
clasă se poate face ca în Fig.4. : putem 
introduce titlul temei (1), adăuga materiale 
didactice -inclusiv un chestionar creat cu 
ajutorul Google Forms (2), putem preciza un 
termen de rezolvare (3), secțiunea (Topic) la 
care o adăugam (4) și la final o publica 
folosind butonul Assign (5). 

Pentru a crea un test grilă sau a un chestionar 
pentru elevi, este de preferat crearea lui întâi în 
Google Forms și apoi, când este gata, să-l  

Fig 4: Adăugare unei teme 

publicam în secțiunea corespunzătoare 
materiei pe care o predăm la clasă (Fig 5). 

 Pentru exemplificare, am ales 
realizarea chestionarului de colectare a 
informațiilor privind accesul la internet al 
elevilor, chestionar pe care fiecare elev îl 
completează cu datele personale. Astfel, spre 
deosebire de creare unui fișier Excel și 
partajarea acestuia prin intermediul Google 
Drive cu toți elevii și profesorii din școală, 
formularul asigură atât colectarea corectă a 
datelor cât și confidențialitatea acestora - 
singura persoană care are acces la toate 
aceste informații este profesorul care l-a 
creat. 

 

 Pe ecranul de editare al chestionarului 
se observă următoarele: secțiunea de editare a 
întrebărilor (1), de vizualizare a răspunsurilor 
(2), o listă verticală cu butoane (3) și butonul 
de setări (4). 

Din lista verticală cu butoane puteți să (în 
ordine) [3]: 

Fig 2: Clasele în Google Classroom 

Fig 7: Ecranul de editare a chestionarului 

Fig 5: Adăugarea unui Topic nou 

i 

 

     

 

1 
2 

Fig 3: Lista claselor în 
Google Classroom 

Fig 6: Ecranul de lucru Google Forms 

1 2 
3 

4 
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• Adăugați o nouă întrebare 
• Importați întrebări dintr-un alt formular 
• Adăugați un titlu/subtitlu și o descriere 
• Adăugați o imagine (integrat cu căutare 

Google de imagini) 
• Adăugați un videoclip (integrat cu 

YouTube) 
• Adăugați o secțiune 

Pentru alege tipul de întrebare pe care doriți să 
o puneți [3]: 

• Răspuns scurt; 
• Paragraf – un răspuns mai lung, de 

exemplu un text/eseu; 
• Răspunsuri multiple – elevii aleg una 

dintre mai multe variante; 
• Casete de selectare – elevii aleg mai 

multe variante simultan; 
• Dropdown – elevii aleg o variantă 

dintr-un meniu care se deschide; 
• Încărcați fișiere; 
• Scară liniară – elevii aleg una dintre un 

număr de variante poziționate sub 
formă de axă; 

• Grilă cu mai multe variante – elevii 
aleg o opțiune dintr-o grilă de variante 
cu un număr stabilit de rânduri și 
coloane; 

• Casetă de selectare sub formă de grilă 
– elevii aleg mai multe opțiuni dintr-o 
grilă de variante cu un număr stabilit 
de rânduri și coloane; 

• Data – elevii aleg o dată; 
• Ora – elevii aleg o oră; 

Pentru fiecare întrebare, se poate modifica 
numele acesteia și opțiunile de răspuns . 

 

Un exemplu de întrebare cu mai multe variante 
de răspuns  este prezentată în figura 
următoare: 

 

 

Pentru a ne asigura că fiecare răspuns este 
completat de către elev, la fiecare întrebare 
trebuie să activăm, butonul Required (Fig 10) 

 

Înainte de a trimite chestionarul elevilor, mai 
sunt necesare câteva configurări: 

• Colectarea adresei de email (util pentru 
a identifica persoana care a răspuns); 

• posibilitatea de  a trimite o copie a 
răspunsului persoanei care îl 
completează; 

• restricționare accesului doar pentru 
membrii organizației. Limitarea la un 
singur răspuns (combinat cu 
restricționarea la membrii organizației 

Fig 8: Alegerea tipului de întrebare 

Fig 9: Întrebare cu mai multe variante de răspuns 
de tip Dropdown 

Fig 10: Întrebarea de tip Dropdown 
așa cum va fi văzută de elev 

Fig 11: Marcarea unei întrebări ca fiind obligatorie 
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pentru a ne asigura că răspund doar 
persoanele autorizate și nu există  
posibilitatea de a răspunde de mai 
multe ori și din surse externe și 
anonime); 

• Afișarea răspunsurilor 

 

 După ce ați terminat de configurat 
chestionarul, intrați pe classroom.google.com 
și alegeți clasa pentru care ați făcut testul (Fig 
1). Apăsați pe Activitate la curs (Assignment), 
apoi pe Creați, Temă. Din opțiunea Adăugați 
(Fig 4 -2) selectați apoi Google Drive. Din 
secțiunea My Drive, selectați chestionarul și 
adăugați-l (Fig 12).  

 

După completarea răspunsurilor de către elevi, 
în secțiunea de răspunsuri (Fig 13) a 
chestionarului găsim: răspunsurile ca Rezumat 
(1), pe fiecare întrebare (2) sau pe fiecare elev 
(3), exportul răspunsurilor într-un fișier Excel 
(4) și posibilitate de a accepta sau nu 
răspunsuri (5). 

Pentru fiecare întrebare aveți posibilitatea de a 
vedea ce răspunsuri a ales/scris. 

Pentru un test grilă, apăsăm pe Individual și 
după ce selectăm adresa de e-mail a elevului 
din listă putem salva sau tipări răspunsurile 
(Fig 14). 

 

 În încheiere, constatăm că atât mediile 
de predare on-line cât și off-line oferă o serie 
de beneficii și provocări, iar alegerea celei mai 
bune metode de a preda în mediul online poate 
fi o adevărată provocare atât pentru profesori 
cât și pentru elevi. Profesorii ar trebui să ia în 
considerare  implementarea mai multor 
tehnologii pentru a îmbunătăți procesul de 
învățare, iar tehnologia va continua să devină 
un instrument de învățare mai esențial, 
indiferent dacă profesorul se simte confortabil 
sau nu în acest sens.  

 Deși platforma online Google 
Classroom din pachetul G Suite for Education 
este ușor de utilizat, efortul inițial al 
profesorilor este unul considerabil. Cu astfel 
de tehnologii profesorii pot să-și eficientizeze 
timpul, să-și restructureze modul de organizare 
a lecțiilor și pot comunica în timp real cu 
elevii.  

 Data incertă la care ne vom putea 
întoarce la școală și măsurile care vor trebui 
luate la revenirea elevilor în sala de clasă, fac 
ca utilizarea unor astfel de platforme în să 

Fig 12: Configurarea chestionarului 

Fig 15: Răspunsurile individuale 

Fig 13: Selectarea chestionarului din Google Drive 

Fig 14: Răspunsurile la chestionar 

1 
2 3 

4 

5 

https://classroom.google.com/
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devină o parte integrantă a procesului 
educațional. Utilizarea acestor aplicații permit 
crearea, colectarea și notarea temelor în 
mediul online. Profesorii pot vedea chiar 
înainte să ajungă în sala de clasă cine și-a 
terminat tema și pot oferi feedback direct 
fiecărui elev în parte, pot posta anunțuri și 
întrebări. Pentru elevi, cu ajutorul platformelor 
online, temele devin mult mai interesante și 
mai plăcute deoarece au posibilitatea să 
utilizeze și să aplice cunoștințele despre aceste 
tehnologii și în afara orelor cu specific TIC. 
Vor putea să acceseze printr-un singur click 
toate informațiile și materialele aferente 
materiilor studiate în școală. Comunicarea la 
clasă devine mai eficientă și în același timp, se 
extinde și în afara orelor cu un real avantaj 
pentru profesori, elevi și părinți.  
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CONCEPTE DE ETICĂ ȘI 
INTEGRITATE 

 
   prof.dr.  Tudori Tatiana 

 
„Toți se plâng de memoria lor,  dar 

nimeni nu se plânge de propria judecată.” 
   (François de la Rochefoucauld).  
Valorile morale, în sensul cel mai 

comun, reprezintă standarde ale binelui pe care 
ni le asumăm, la nivel individual sau social. 
Ele configurează spațiul în care vom oferi 
răspunsul la întrebări de tipul: „ce fel de 
persoane sau de societate vrem să fim?” Axul 
în jurul căruia gravitează moralitatea este 
constituit din obiceiuri sau cutume ce constau 
dintr-o serie de norme nescrise, venite dintr-o 
tradiție imemorială și transmise mai departe de 
la o generație la alta. Ele reglementează 
comportamentele legate de marile rituri ale 
vieții omului, nașterea, căsătoria, moartea și 
deopotrivă, totalitatea relațiilor dintre oamenii 
care trăiesc într-o comunitate. „Obiceiurile pot 
fi privite ca o specie a deprinderilor. O 
deprindere este în esență o regularitate în 
comportamentul unui individ, o dispoziție sau 
o tendință de a face lucruri asemănătoare sau 
în circumstanțe repetabile. Deprinderile se 
dobândesc, nu sunt înnăscute. Obiceiurile pot 
fi privite ca deprinderi sociale. Ele reprezintă 
tipare de comportament pentru membrii unei 
comunități.”1 Normele morale sunt exprimate 
în sfaturi sau maxime de înțelepciune 
populară, fiind însoțite de pedepse blânde, cum 
ar fi observația etică, certarea ori 
marginalizarea.  

Morala reprezintă totalitatea 
convingerilor, atitudinilor, viziunilor, 
deprinderilor, emoțiilor reflectate în principii 
și norme menite să reguleze comportamentul 
individului în parte și a relațiilor sociale, în 
dependență de așa categorii ca binele, răul, 
justiția și datoria. 

Norma morală reprezintă un 
instrument de constrângere morală, de 
protejare: un model prescriptiv acceptat şi 

 
1 Georg Henrich von Wright, Normă și acțiune (Studiu 
logic), Traducere, postfață și note de Drăgan Stoianovici 
și Sorin Vieru, București, Editura Științifică și 
Enciclopedică, 1982, p. 25. 

recunoscut de membrii societăţii: un standard, 
etalon de comportament social.  

Normele, în general, se elaborează 
neorganizat (neinstituţionalizat), spontan, difuz  
(cutume, obiceiuri, tradiţii) sau organizat 
(instituţionalizat): de către organizaţii, instituţii, 
agenţii specializate. Normele, având ca scop 
reglementarea normativă şi integrarea socială, 
creează un sistem de drepturi şi obligaţii, 
interdicţii în diferite contexte sociale, asigură 
cadrul normativ pentru ordinea juridică şi cea 
socială, permit rezolvarea şi evitarea 
conflictelor, indică ceea ce ar trebui să fie într-
o societate (nu ceea ce este), nu stabilesc 
reguli normative, ci constituie o „zonă” în 
cadrul căreia sunt permise şi limite de variaţie. 
Normele morale fac parte din categoria 
normelor sociale, alături de cele politice, 
juridice, administrative etc. Specificul lor este 
acela că ele prescriu modul dezirabil de 
conduită al oamenilor în raport cu semenii lor, 
ca oameni, şi se impun prin forţa opiniei 
publice şi a propriei conştiinţe. Orice demers 
teoretic în sfera moralităţii are consistenţă în 
măsura în care parcurge traseul realitate-
valoare-normă-comportament moral. Datoria 
este una dintre categoriile fundamentale ale 
eticii şi desemnează conceperea de către 
personalitate a necesităţii imperioase a 
îndeplinirii a ceea ce porunceşte idealul moral, 
a ceea ce reiese din idealul moral. Datoria 
omului este de a urma calea virtuţii, de a face 
bine altor oameni în dependenţă de 
posibilităţile sale, de a nu permite ca în sine să 
existe vicii, de a se opune răului. Tema 
datoriei este la fel de veche precum filosofia 
despre om şi, cum este firesc, o descoperim în 
gândirea filosofică antică, începând cu 
Socrate. Analizând determinaţiile virtuţii 
(arete) stabilite de Socrate, intuim în acestea 
respectul purtat de filosof faţă de acele calităţi 
umane care îl fac receptiv la obligaţii: 
respectul legii, bărbăţia, dreptatea, curajul, 
justeţea, binele etc. Datoria, în concepţia lui 
Kant, este „nume mare şi sublim” al unei 
determinaţii a conştiinţei aflate dincolo de 
lumea empirică şi care se opune acesteia, prin 
modul în care ordonează voinţa umană. Kant 
formulează imperativul practic al datoriei 
astfel: acţionează astfel ca să întrebuinţezi 
omenirea atât în persoana ta, cât şi în persoana 



ŞCOALA 

11 
 

oricărui altuia totdeauna în acelaşi timp ca 
scop, niciodată însă numai ca mijloc”. 2 
Trebuie făcută distincția între două paliere de 
construcție a unei teorii morale. Un prim palier 
ar fi cel al „eticii teoretice” sau „formale”, care 
își propune analizarea limbajului moral și al 
logicii conceptelor etice. Cel de-al doilea 
palier al eticii cuprinde acea parte a unei teorii 
etice care are rol normativ asupra 
comportamentului nostru. Simpla înțelegere a 
conceptelor fundamentale ale eticii, precum și 
înțelegerea raporturilor logice formale dintre 
ele nu presupune un caracter normativ, ci doar 
unul prescriptiv. Este de reţinut aprecierea lui 
Traian Gânju, potrivit căreia „datoria morală, 
prin natura conţinutului său, nu este 
compatibilă cu obligaţia, nu suportă rigorile 
constrângerii, ale fatalităţii. Întotdeauna se 
exprimă şi rămâne un act de libertate izvorând 
din necesităţi interioare”. 3  Pe fondul 
preocupărilor teoretico-filosofice de 
cristalizare a unei linii de luptă împotriva 
tradiţionalismului şi conservatorismului 
cultural şi moral, s-a născut în gândirea etică 
de la începutul secolului al XIX-lea 
„deontologia”, o ştiinţă nouă a moralei, pusă 
să sintetizeze o nouă viziune asupra eticului, 
ancorată cât mai deplin în cadrele de cercetare 
de tip utilitarist. Pusă în operă de J. Bentham, 
concepţia „deontologiei” 4  a fost ulterior 
amendată substanţial de contemporani sau 
succesori până când, odată cu consolidarea 
marilor linii de cercetare ale filosofiei 
contemporane, tema a fost relativ neglijată, 
trecută în umbra arhitecturilor filosofice 
construite pe linia unor tematizări de mare 
fineţe de natură logică, epistemologică, 
interdisciplinară.  

 
2 Didier Julia, Dicţionar de filosofie, Editura Univers 
Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p.415. 
3 Traian Gânju, Discurs despre morală, Editura Junimea, 
Iaşi, 1981, p.50. 
4  Teorie etică menită a servi drept bază a moralei; 
concepţie conform căreia unele acte sunt moralmente 
obligatorii, indiferent de consecinţele lor. Deşi termenul 
a fost folosit ca titlu al unei lucrări considerate a fi a lui 
Bentham, etica deontologică poate fi pusă în contrast cu 
orice fel de utilitarism, care în mod necesar este 
întotdeauna teleologic. / Antony Flew, Dicţionar de 
filosofie şi logică, Editura “Humanitas”, 1996 
 

Deontologia   poate   fi   definită   ca   
știința   despre   obligații, datorii.  Domeniile   
care   îi   sunt subordonate   vizează   datoria,  
obligațiile,  regulile,   normele,   regulile   și   
obligațiile profesionale.   Dicționarul  lui   
Miriam  Webster  definește   termenul  
deontologie   ca   „teoria  sau  studiul 
obligațiilor   morale”,  în   timp  ce  
Enciclopedia  Stanford   de  filosofie  online  
precizează   că  termenul deontologie derivă 
din cuvintele grecești datorie (deon) și știință 
(studiul) lui logos. Deontologia se încadrează 
în domeniile teoriilor morale care ghidează și 
evaluează alegerile pe care ar trebui să le 
facem (teorii deontice) în contrast cu teoriile 
despre virtute care ghidează și evaluează ce fel 
de persoană (în termeni de trăsături de 
caracter) suntem și ar trebui să fim.” 
Deontologia este ştiinţa care studiază regulile 
sau normele ce conturează sau desăvârşesc 
comportamentul profesional al angajatului. 
Este interesată mai puţin în aplicarea unei 
sancţiuni, ci mai degrabă de respectarea legii, 
se leagă, de noţiunea de responsabilitate. 
Comportamentul deontologic se regăseşte 
reglementat în Coduri, ca instrumente 
concentrate care cumulează toate aşteptările pe 
care societatea le are cu privire la conduita 
profesională a angajatului din domeniul de 
referinţă. Impunerea deontologiei ca segment 
specializat al normativităţii morale este cerută 
în zilele noastre de creşterea 
interdependenţelor dintre colectivităţile 
umane, de complexitatea mereu sporită a 
actului de decizie în raport cu subiecţi de 
autoritate tot mai bine instruiţi, cu o 
personalitate tot mai complexă.  

Etica este o ştiinţă filozofică ce 
studiază morala ca pe una din cele mai 
importante laturi ale existenţei umane şi 
sociale. În acelaşi timp etica este şi o 
disciplină ştiinţifică, deoarece în cadrul ei sunt 
elucidate două grupe de  probleme:  probleme 
teoretice propriu-zise ce se referă la natura şi 
esenţa moralei, probleme ce ţin de modul în 
care ar trebui să procedeze omul, după ce 
principii şi norme să se conducă în viaţă. 
Cuvântul etică provine din grecescul ethos și 
scoate în evidență caracterul și modul de viață 
al indivizilor, conform spuselor lui Platon și 
Aristotel. Din punct de vedere pedagogic și 



ŞCOALA 

12 
 

didactic, etica și integritatea sunt doua valori 
importante care sunt puse în discuție cu scopul 
de a determina schimbări în modul de viață, a 
modela comportamente pozitiv-sociale ale 
persoanelor. 

Etica cercetării ştiinţifice este 
ansamblul de valori, principii, reguli morale, 
metode, drepturi, responsabilități ale 
persoanei, menit să influenţeze conduita 
cercetătorilor, să-i responsabilizeze prin 
avantaje şi sancţiuni adecvate şi totodată să 
protejeze subiecţii cercetării de abuzuri, să 
apere cetăţenii de posibilele efecte nocive ale 
cercetării ştiinţifice. Rostul regulilor morale 
ale cercetării este să ajute cercetătorii să ia 
decizii morale în situaţii dilematice în limitele 
profesiunii lor, să evite să-şi dăuneze unii 
altora şi subiecţilor cercetaţi.  

Integritatea este un concept consistent 
al unor acțiuni, valori, metode, măsuri, 
principii, așteptări și morală, este o alegere 
personală, un angajament intransigent și 
consecvent previzibil pentru a onora valori și 
principii morale, etice, spirituale și artistice. În 
etică, integritatea este considerată de mulți 
oameni ca fiind onestitatea, veridicitatea sau 
acuratețea acțiunilor cuiva. Integritatea stă în 
opoziție cu ipocrizia, fiind in conflict cu 
aceasta. Integritatea în etică nu poate fi 
similară cu binele, ci numai cu principiile 
raţionale. Ea cere curaj, moralitate, 
responsabilitate, asumare şi voinţă. Integritatea 
este universală experienţei umane: poate fi 
considerată etalonul unui individ, al unei 
organizaţii sau agenţii, al unei instituţii, 
discipline sau chiar al unei întregi naţiuni. 
Integritatea este unitatea de măsură pentru 
încredere, competenţă şi profesionalism. În 
adâncul fiecărei fiinţe umane există o abilitate 
subconştientă de a interpreta comportamentul 
şi evenimentele ca o marcă a integrităţii sau ca 
o încălcare a acesteia.  

Principiile etice fundamentale 
formează împreună un cadru general pentru 
conduita etică în domeniul public profesional; 
în cadrul acestora integritatea este, de fapt, 
principiul de bază al conduitei profesionale, 
deoarece fără integritate nimeni nu se poate 
baza pe activitatea profesională în cadrul unei 
instituții, conduita integră este un factor de 
acțiune deosebit de important pentru încredere 

și constituie componenta cheie a riscului de 
integritate. 
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NOILE TEHNOLOGII 
INFORMAȚIONALE ȘI DE 
COMUNICARE (NTIC)  ȘI 
IMPLICAȚIILE LOR ASUPRA 
MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL 

Autor 
prof. Anton Carmen-Daniela 

 
The evolution of technology and its 

integration in all the sectors of activity of the 
society has led to the request of the education 
system to meet the new demands and 
challenges for the school, for its actors, but 
also for those responsible for their formation. 
The integration of NICT in education 
represents a broad and complex process, which 
entails both the need to develop coherent 
measures regarding the provision of NICT 
resources in the institution, as well as the 
existence of specific conventions that support 
and promote their use in instructional-
educational activities. The use of NICT in 
education represents a bridge to change, to 
meet the needs expressed by the generation of 
digital native students, while also promoting 
the quality and interactivity of the 
instructional-educational act, but not without 
assuming a permanent and sustained concern 
for the training of the teaching staff and for the 
provision of services. technology support and 
maintenance required. The use of personal 
resources or made available within school 
institutions allows the formation of working 
skills and skills that facilitate the development 
and subsequent integration of the adult in the 
society. 
Keywords: 

Noile tehnologii informaționale și de 
comunicare (NTIC) și implicațiile lor 
asupra managementului educațional 

Inițiativa „Education & Training 2010" a 
Comisiei Europene pentru educație și formare 
a condus la implementarea Cadrului a opt 
competențe cheie, urmărind realizarea 
obiectivelor strategice. Printre cele opt 
competențe cheie stabilite la nivel european 
regăsim atât competențele matematice, cât și 
pe cele științifice și tehnologice. 

Legea educației naționale adoptată în 
ianuarie 2011 stabilește faptul că, în țara 
noastră, curriculumul național pentru 
învățământul primar, gimnazial și liceal se 
axează pe 8 domenii de competențe-cheie care 
determină profilul de formare a elevului. 
Printre cele opt competențe cheie regăsim atât 
competențele de bază de matematică, științe 
și tehnologie, cât și competențele de utilizare 
a tehnologiei informației ca instrument de 
învățare și cunoaștere.  

Tehnologia Informaţiei şi Comunicării 
sprijină instituţiile educaţionale în centrarea pe 
scopul esenţial al instruirii şi pe aspectele 
pedagogice. Se constată existența unei cereri 
tot mai mari de educaţie asistată de calculator, 
pe fondul unei nevoi tot mai mari de a ţine 
pasul cu schimbările rapide la nivelul 
profilului de competenţe cerute de piaţa 
muncii. Se impune astfel o fundamentare 
solidă a platformelor de e-learning utilizate și 
elaborarea altora, pentru a întâmpina noile 
provocări ale societăţii bazate pe cunoaştere, 
respectând perceptele didacticii contemporane. 
În aceeaşi măsură, dinamica pieţei muncii şi 
cererea în creştere a competenţelor de TIC în 
toate domeniile de activitate fac din aplicarea 
tehnologiei în educaţie un domeniu prioritar.  

Integrarea NTIC în educație reprezintă un 
proces amplu și complex, care antrenează atât 
necesitatea dezvoltării unor măsuri coerente 
privind asigurarea resurselor NTIC în 
instituție, cât și existența unor convenții 
specifice care să susțină și să promoveze 
utilizarea acestora în activitățile instructiv-
educative. Utilizarea NTIC în educație 
reprezintă o punte spre schimbare, spre a 
răspunde nevoilor manifestate de generația de 
elevi nativi digitali, favorizând totodată 
calitatea și interactivitatea actului instructiv-
educativ, dar nu fără a presupune o preocupare 
permanentă și susținută pentru pregătirea 
personalului didactic și pentru asigurarea 
serviciilor necesare de sprijin și mentenanță a 
tehnologiei. Utilizarea resurselor personale sau 
puse la dispoziție în cadrul instituțiilor școlare 
permite formarea de priceperi și deprinderi de 
lucru ce facilitează dezvoltarea și integrarea 
ulterioară a adultului în societate. 

Integrarea noilor tehnologii la disciplina 
matematică este esenţială deoarece dezvoltă 



ŞCOALA 

14 
 

capacitatea de a utiliza resursele (calculatoare, 
software de simulare, Internet) pentru activităţi 
de colaborare şi învăţare la distanţă, pentru 
crearea de noi resurse necesare învăţării. 
Utilizarea NTIC poate extinde domeniul de 
aplicare a problemelor, apropiindu-se de 
realitatea ştiinţifică, poate scurta etapele pur 
tehnice, durata efectuării calculelor 
matematice, punând accentul pe raţionament. 
Internetul devine un instrument în sprijinul 
învăţării matematicii, permite comunicarea, 
partajarea și publicarea de noțiuni, rezultate.  

În momentul de față se observă nevoia 
accentuată de organizare a învăţării, de 
articulare a formelor ei cu ajutorul noilor 
mijloace, de accentuare a interesului în 
favoarea perspectivelor pedagogice. Simpla 
prezență a resurselor tehnologice, prin 
mijloacele noi aduse la nivelul școlilor și al 
claselor nu garantează și valorificarea 
potențialului educativ al acestora, așa cum, 
nici accesul elevilor la o paletă largă de noi 
tehnologii, personale sau ale școlii, nu-i 
determină să le folosească din proprie 
inițiativă în scop educativ, al dezvoltării 
personale. Utilizarea internetului şi a 
tehnologiilor moderne reprezintă una din cele 
mai complexe forme de integrare a educaţiei 
informale în educaţia formală. 

Contribuind la eficienţa studiului 
matematicii, utilizarea NTIC în procesul de 
predare–învățare-evaluare realizează 
diversificarea strategiilor didactice, permițând 
elevului accesul la informaţii structurate variat, 
prezentate în diferite modalități de vizualizare. 

Oportunități ale utilizării NTIC pentru 
disciplina Matematică: 

 
 toate școlile au fost dotate cu rețele de 
calculatoare și softuri educaționale; 
 un număr mare de cadre didactice au 
absolvit cursuri de inițiere în TIC ; 
 introducerea studiului obligatoriu al 
discipli-nei TIC începând cu clasa a V-a; 
 disponibilitatea profesorilor și a elevilor 
pentru utilizarea tehnologiilor moderne în 
orice activitate. 
 

Avantaje ale utilizării NTIC pentru 
disciplina Matematică: 

 

 valorificând competențele NTIC 
acumulate, elevii pot fi direcționați spre o 
învățare creativă a matematicii; 
 fiind un partener activ în procesul de 

învățare, fiecare elev lucrează în ritm propriu 
și astfel învățarea devine individualizată; 
 este sporită motivaţia şi favorizată 

învăţarea; 
 crește eficiența instruirii; 
 favorizează participarea activă a 

fiecărui elev în toate etapele procesului de 
predare-învăţare-evaluare; 
 elevii sunt încurajați să exploreze 

conținuturi noi, să își dezvolte imaginația; 
 posibilitatea modelării, justificării şi 

ilustrării unor concepte abstracte, ilustrări ale 
graficelor greu realizabile, ale calculelor ce 
necesită volum mare de timp, vizualizarea 
proprietăţilor unor funcţii reprezentate grafic 
etc.; 
 realizarea recapitulărilor, sintezelor şi a 

schemelor atractive, animate care să conducă 
la reţinerea mai rapidă a informaţiei esenţiale; 
 dezvoltarea capacităților de 

generalizare, respectiv particularizare a unei 
probleme studiate; 
 diminuarea stărilor emoţionale, a 

timidităţii sau a emotivităţii elevului; 
 activitatea elevului poate fi 

monitorizată pe tot parcursul lecției; 
 asigurarea unui feedback permanent, 

profesorul putând reproiecta activitatea în 
funcţie de secvenţa anterioară; 
 accentul va cădea pe auto-instruire, 

profesorul intervenind și sprijinind elevii ori 
de câte ori aceștia solicită; 
 profesorul își păstrează rolul de arhitect 

al demersului didactic, softurile utilizate și 
materialele didactice în format electronic fiind 
alese și inserate în activităţile de predare-
învăţare-evaluare în concordanță cu 
competențele corespunzătoare disciplinei 
predate; 
 evaluarea cu ajutorul mijloacelor NTIC 

conduce la aprecierea obiectivă a rezultatelor 
şi a progreselor obţinute de fiecare elev; 
 rezultatele evaluării pot fi gestionate și 

interpretate prin utilizarea unor softuri 
specializate; 
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 prelucrarea rapidă a datelor, efectuarea 
calculelor, afişarea rezultatelor, realizarea 
graficelor, tabelelor, prezentărilor; 
 asigurarea pregătirii elevilor pentru o 

societate bazată pe conceptul de învăţare pe tot 
parcursul vieţii. 

 
Limite ale utilizării NTIC pentru 

disciplina Matematică: 
 utilizarea la întâmplare, fără un obiectiv 
precis, la un moment nepotrivit, a 
calculatorului în timpul lecţiei duce la 
plictiseală, monotonie, chiar și la ineficienţa 
învăţării; 
 neparticiparea unor elevi la lecţie poate 
conduce la nerealizarea obiectivelor lecţiei sau 
poate compromite utilizarea tehnologiilor 
moderne în procesul de predare-învăţare-
evaluare; 
 utilizarea în exces a calculatorului poate 
duce la pierderea abilitaţilor practice de calcul 
şi de investigare a realităţii, de argumentare și 
contra-argumentare; 
 individualizarea excesivă a învăţării 
diminuează dialogul elev-profesor; 
 segmentarea în exces a materiei; 
 competiţia pierde caracterul general, 
privirea de ansamblu a unui elev în raport cu 
colectivul, transformându-se într-o competiție 
punctuală; 
 competențele de tastare rapidă și navigare 
ale elevilor le devansează deseori pe cele ale 
profesorilor putând deveni o limită dacă 
profesorul nu le valorifică; 
 utilizarea tehnologiilor moderne în procesul 
de învăţământ este îngreunată de: 
 lipsa unor softuri de foarte bună 

calitate; 
 imposibilitatea adaptării unor softuri la 

curriculumul naţional; 
 costurile foarte ridicate; 
 lipsa unui personal specializat; 
 rezistenţa la schimbare a cadrelor 

didactice, a elevilor, a părinţilor. 
 

Educaţia nu presupune doar dezvoltare 
intelectuală, ci și pregătirea pentru integrarea 
pozitivă și creatoare în societate, respectiv pe 
piața muncii. 

Profesorul decide când, unde și cum vor fi 
utilizate noile tehnologii pentru optimizarea 

procesului instructiv-educativ. Profesorul își 
păstrează rolul de formator de valori și 
atitudini, de susținere a dezvoltării personale și 
de șlefuire a personalității elevului, 
reprezentând în continuare un partener creativ 
în câmpul conversațiilor euristice. 

Utilizarea resurselor NTIC în 
desfășurarea activităților educative este 
influențată și de particularităţile regiunii de 
dezvoltare în care se află instituția școlară – 
prin veniturile populaţiei, prezenţa unor 
contexte favorabile unei mai ample prezenţe a 
noilor tehnologii, solicitarea dar și prezenţa 
unei infrastructuri adecvate – și, inevitabil, de 
specializările profesorilor. 
 Un context favorabil utilizării NTIC în 
cadrul activităților didactice presupune 
îndeplinirea a cel puțin trei condiții: accesul la 
resurse NTIC la nivel de clasă, deținerea unor 
competențe digitale în vederea utilizării lor și 
disponibilitatea personalului didactic pentru 
folosirea acestora în actul educativ. Totuși, 
dotarea instituțiilor școlare cu tehnologie nu 
înseamnă în mod obligatoriu și utilizarea ei 
necondiționată în actul didactic și nici nu 
presupune implicarea fiecărui elev în 
manipularea propriu-zisă a ei, din varii motive: 
resurse insuficiente pentru a acoperi necesarul 
unei clase întregi de elevi, costuri cu 
mentenanța aparaturii și altele, dar asta nu 
înseamnă că nu putem solicita elevii și nu îi 
putem învăța să-și folosească propriile resurse 
tehnologice (telefoane inteligente, tablete și 
altele) în scop instructiv, pentru îndeplinirea 
unor sarcini didactice, fie ele individuale sau 
de grup. 
 

Competenţe necesare cadrului didactic 
pentru integrarea NTIC 

 
 Introducerea N.T.I.C. în şcoala îşi 
propune să asigure un sprijin eficient pentru 
implementarea curriculum-ului la toate 
disciplinele. N.T.I.C. îşi propune atât 
transmiterea atractivă a cunoştinţelor, cât şi 
generarea de noi cunoştinţe şi evaluarea lor 
într-un proces educaţional fundamentat pe 
descoperire şi creativitate. Competenţele 
N.T.I.C. pot fi dezvoltate prin activităţi 
specifice cu suportul noilor tehnologii, 
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realizate în cadrul lecţiilor la disciplina 
matematică. 
 N.T.I.C. vine în sprijinul profesorului 
de matematică cu o varietate de metode 
caracterizate de interactivitate, participare, 
cooperare, comunicare, metode menite să 
faciliteze înţelegerea noţiunilor, conceptelor şi 
fenomenelor matematice. Gradul de asimilare 
şi înţelegere a noţiunilor este net superior celui 
dintr-un demers pedagogic clasic, elevul fiind 
actorul principal în procesul de educaţie, 
accentul fiind pus pe dezvoltarea gândirii 
logice şi creative. 
 
Competenţele NTIC necesare profesorului 

de matematică sunt: 
 

● capacitatea de a utiliza sisteme de calcul 
conectate eventual în reţea;  
● capacitatea de a utiliza produse program 
utile în învăţământul preuniversitar;  
● capacitatea de a construi demersuri didactice 
interactive prin adecvarea strategiilor didactice 
și a mijloacelor informatice la conţinuturile 
programei de matematică; 
● capacitatea de a evalua și selecta informațiile 
în funcție de acuratețea și validitatea lor; 
● capacitatea de a selecta sursele de 
informație; 
● capacitatea de a adecva demersurile 
didactice la particularităţile de vârstă/ 
specificului dezvoltării intelectuale a 
colectivului de elevi și a competențelor TIC 
dobândite de elevi;  
● capacitatea de proiectare şi de realizare a 
demersului didactic trans-, inter- şi 
multidisciplinar; 
● capacitatea de proiectare şi de realizare a 
evaluării competenţelor dobândite de elevi cu 
ajutorul tehnologiilor moderne; 
● capacitatea de a construi un climat educativ 
interactiv, de cooperare, stimulativ cu scopul 
creşterii eficienţei rezultatelor activităţilor 
didactice; 
● capacitatea de a identifica cele mai noi 
informații din domeniul matematicii (noi 
descoperiri științifice, softuri de specialitate 
din cea mai nouă generație etc.); 
● folosirea mijloacelor moderne de 
comunicare în vederea transmiterii 
informațiilor adecvat la auditoriu; 

● însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru 
autoperfecţionare în utilizarea echipamentelor 
electronice și a softurilor; 
● utilizarea competentă a documentelor şcolare 
reglatoare. 
 

Concomitent cu rapida dezvoltare a 
sistemelor hardware și software, profesorul 
trebuie să posede cunoștințele de bază în 
domeniu, să nu fie numai utilizator de 
programe oferite pentru diverse secvențe de 
lecții, ci și creator de produse informatice, 
adaptate disciplinei, stilului de organizare a 
instruirii, nivelului clasei etc. 

Pentru toate acestea însă se impune 
colaborarea, includerea sa într-o echipă 
complexă alături de psihopedagog, 
informatician, analist. 

Rolul profesorului se modifică sub două 
aspecte majore: 

- în pregătirea lecției, prin realizarea 
logică a conținutului, selectarea obiectivelor 
operaționale, revederea strategiei de predare, 
reconceperea proiectării, participarea în echipă 
la elaborarea și adaptarea programelor pentru 
calculator; 

- în coordonarea utilizării programelor în 
învățarea independentă în clasă, în rezolvarea 
situațiilor apărute aici, în armonizarea 
strategiilor de predare și învățare cu cele ale 
programului, în echilibrarea elementelor 
lecției. 

 
De asemenea există și pericolul utilizării a 

NTIC abuzive, în cadrul procesului de 
predare-învățare-evaluare, care poate duce la 
efecte contrarii: negarantarea eficienței 
învățării totale, astfel saturarea elevului cu 
programe informatice, monotonia în utilizarea 
aceluiași tip de soft, izolarea elevului în fața 
calculatorului, neparticiparea unor elevi la 
învățare în cazul lucrului în grup la un 
calculator, eliminarea realizării obiectivelor 
educative din lecția clasică, necombinarea 
adecvată cu alte mijloace de învățământ 
necesare. 
 În fond, calculatorul este un mijloc de 
învățământ, evoluat, dar care se supune 
criteriilor psihopedagogice, metodice de 
utilizare în activitatea didactică. 
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„PREDAREA LIMBII FRANCEZE CA 
LIMBĂ STRĂINĂ ASTĂZI „ -O  
CĂLĂTORIE ÎNAPOI ÎN TIMP PE 
PODURILE SENEI 

Autor 
prof. Damaschin Irina-Elena  

 
În legătură cu acest subiect, vă voi 

povesti despre un curs de pregătire pe care l-
am urmat timp de aproximativ două luni, de la 
mijlocul lunii octombrie, până la sfârșitul lunii 
noiembrie, pe platforma online a CAVILAM 
Alliance Française de Vichy, 
https://mooc.cavilam.com/. 

CAVILAM - Centrul de Abordări ale 
Limbilor Moderne și ale Mass-media, o 
instituție privată de învățământ superior, este o 
asociație care a fost creată în 1964 de 
universitățile din Clermont-Ferrand și orașul 
Vichy. Prin platforma sa, CAVILAM oferă 
certificări pentru profesioniștii din educație în 
urma unei instruiri on-line.  

Programul de formare „Predarea 
limbii franceze ca limbă străină astăzi” s-a 
desfășurat modular sub forma unor capsule 
video, cu grile de evaluare pentru „Parcursul 
de descoperire” și un proiect de evaluare de 
către participanții la curs în „Parcursul 
avansat”. Pentru proiectul de evaluare, ca parte 
a cursului avansat, participanții au avut de 
proiectat o secvență didactică având ca 
document suport unul dintre cele 22 propuse 
de către formatori în modulul « Construire une 
séquence pédagogique ». Eu, de exemplu, am 
ales un document suport pentru a exploata 
competența „a asculta“ la ora de limba 
franceză, astfel încât elevii să fie antrenați 
pentru a-și forma comportamentul de 
ascultător al unei limbi străine, pentru a 
înțelege un mesaj transmis oral. 

 

• Titlul documentului : « Locuitorii din 
Pont Notre-Dame » (Les habitants du Pont 
Notre-Dame).  

• URL : http://gensdelaseine.com/fr/11-les-
habitants-du-pont-notre-dame/   
 

 
 

Public-țintă: adolescenți din ciclul liceal 
superior  

Nivel prevăzut în  programă: B1 pentru 
competențele de producere și B2 pentru 
competențele de receptare ; 

Durata secvenței: 90 de minute din care 
profesorul alocă 3 minute pentru a lansa 
legătura către site-ul indicat ; 

Obiective comunicative : 

• Descrieți o pictură a Podului Notre 
Dame – „Turnirul marinarilor", pictată 
de Nicolas Raguenet) 

• Vorbiți despre tipurile de comerț și 
spații de locuit; 

Obiective lingvistice : 

• Localizați în timp (trecut – prezent - 
viitor, viitorul anterior); 

• Descrie o situație folosind imperfectul ; 
Obiective socio-culturale: 

• Descoperiți istoria Senei prin podurile 
și meșterii săi; 

• Prezentați activitatea unui comerciant 
din secolul al XVIII-lea; 
 

 
Când deschidem linkul 

http://gensdelaseine.com/fr/11-les-habitants -
du-pont-notre-dame/,  privirea ni se oprește pe 
o pânză pictată de Jean-Baptiste Nicolas 
Raguenet, al cărei titlu este „Turnirul 

https://mooc.cavilam.com/
http://gensdelaseine.com/fr/11-les-habitants-du-pont-notre-dame/
http://gensdelaseine.com/fr/11-les-habitants-du-pont-notre-dame/
http://gensdelaseine.com/fr/11-les-habitants%20-du-pont-notre-dame/
http://gensdelaseine.com/fr/11-les-habitants%20-du-pont-notre-dame/
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marinarilor („La joute des mariniers”). „La 
joute” (lupta peste apă) este un termen folosit 
pentru a descrie un sport regional jucat, chiar 
în prezent, mai ales pe coasta Atlanticului. 

 
Pe pânza lui Raguenet, vom vedea clădiri, 

bărci și bărbați care stau în picioare și în 
poziție șezând. De asemenea, la ferestre în 
plan secund se zăresc personaje care participă 
la un fel de competiție sportivă pe Sena, 
fluviul care traversează Parisul. În plus, 
albastrul apare pe tricolorul francez - albastru, 
alb, roșu, ca unul dintre simbolurile Republicii 
Franceze. Aceasta înseamnă că fluviul, ca 
entitate, și-a protejat mult timp și încă 
veghează asupra locuitorilor Parisului.  

În acest document sonor, naratorul după ce 
ne prezintă Podul Notre-Dame, ne face 
cunoștință cu locuitorii caselor cu cinci nivele 
ale podului. Cei mai bogați locuiau la etajele 
inferioare, iar la etajul cinci puteau închiria 
camere meșterii și spălătoresele. La parter se 
găseau buticuri de lux ocupate de postăvari, 
bijutieri și pictori. Astfel facem cunoștință cu 
dl. Gersaint, negustor bijutier care ne va 
întâmpina cu încredere în luxosul său magazin 
și ne va oferi toate felurile de obiecte inutile, 
noi și pline de gust: bijuterii, oglinzi, tablouri 
pentru birou, figurine grotești, vopseluri și 
porțelan japonez, scoici și alte piese de istorie 
naturală - pietricele, agate și, în general, orice 
marfă curioasă și străină.  

Așadar, vă sugerez să accesați chiar voi 
linkul: http://gensdelaseine.com/fr/ecouter/, 
pentru a asculta, la alegere, una sau mai multe 
din cele nouăsprezece povești care doresc să 
reînvie secolul luminilor, ilustrând într-un mod 
balzacian, „felii de viață”, prin mai multe 
călătorii anacronice pe malurile Senei. 

Bibliografie: 

„Locuitorii din Pont Notre-Dame” in 
Gens de la Seine (Oamenii Senei), parcurs 

sonor de 19 povești, proiect ce face parte din 
colecția de povești sonore Gens de Paris 
produsă în 2016 cu sprijinul Primăriei din 
Paris, CNRS (Centrul Național de Cercetare 
Științifică), EHESS (Școala de Studii 
Superioare în Științe Sociale), CVT 
(Consorțiul de Îmbunătățire Tematică) și 
Alianța Athena și Roger - Viollet / Parisul în 
Imagini; document audio consultabil la adresa 
http://gensdelaseine.com/fr/ecouter/ 

 

 

 

 

 

 

  

http://gensdelaseine.com/fr/ecouter/
http://gensdelaseine.com/fr/ecouter/
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ROLUL EDUCAŢIEI RELIGIOASE 
PENTRU DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

 
Autor: 

prof. Leonte Mariana Liliana 

Studiul religiei în şcoală are o 
multitudine de argumente. În primul rând, dar 
nu ca prim argument, sentimentul religios este 
înnăscut omului încă de la crearea sa. 
 Un prim argument pentru orice 
persoană răuvoitoare şi împotriva studiului 
religiei în şcoală, este acela că, urmărind firul 
istoriei, poate descoperi că primele instituţii de 
cultură au apărut în mănăstiri. Primele 
tiparniţe au fost instalate în chiliile 
mănăstirilor, ca să nu mai vorbim de faptul că 
ierarhii Bisericii, pe lângă misiunea pastorală, 
au avut în vedere şi activităţile caritabile. Ei au 
înfiinţat în mănăstiri instituţii de asistenţă 
socială şi primele spitale pentru bolnavi. De 
asemeni, persoanele fără adăpost erau primite 
în azile construite tot prin grija ierarhilor. Tot 
oamenii Bisericii au înfiinţat primele orfelinate 
pentru tineri ai căror părinţi muriseră în război. 
 Spre deosebire de alte obiecte de 
învăţământ, religia este o disciplină şcolară 
care lucrează cu sufletul copilului, nu numai 
cu raţiunea lui. Un al doilea argument este 
acela că religia îi întăreşte elevului principiile 
sănătoase şi morale de viaţă şi îl învaţă să fie 
consecvent în ierahizarea valorilor personale. 
S-ar crede că profesorul de religie este doar un 
pedagog, însă uneori, mai ales, profesoara de 
religie devine pentru elevi ca o a doua mamă 
deoarece continuă educaţia primită de elevi în 
familie. 
 Un al treilea argument este cel stabilit 
recent de sociologi, şi anume că studiul religiei 
în şcoli  întăreşte moralitatea membrilor unei 
comunităţi şi, implicit, scade numărul 
infracţiunilor din societate. Încă de la 
începutul secolului al XX-lea, pedagogii 
creştini, printre care, F. W. Foerster au vorbit 
despre Hristos ca ,,pedagogul suprem’’, 
apreciind că nu există educaţie fără Hristos. 
 Un al patrulea argument, şi poate cel 
mai important este acela că studiul religiei, 
moştenite de atâtea generaţii, şi continuându-
se educaţia religioasă în şcoli, perpetuează în 

mod consecvent credinţa în religia respectivă 
pentru poporul deschis spre cunoaşterea lui 
Dumnezeu în şcoală. Astfel, credinţa nu se 
pierde, ci se tranmite din generaţie în 
generaţie, căci nu este suficientă numai 
educaţia religioasă în familie. 
 1. Prin educaţia religioasă desfăşurată 
în şcoală se urmăreşte explicarea obiectului, a 
scopului şi a împrejurărilor unei fapte, pentru 
ca elevii să poată distinge fapta morală de 
fapta imorală. Când tânărului pe care-l educăm 
îi cultivăm conştiinţa binelui şi răului, îl 
ajutăm să distingă fapta bună de fapta rea, el 
devine conştient că are de respectat nişte 
norme morale şi îndatoriri faţă de semenii săi. 
Omul este liber să acţioneze într-o societate 
liberă, dar educat în spiritul cuvântului 
Evangheliei şi al învăţăturii lui Hristos îşi va 
putea manifesta personalitatea sa în 
conformitate cu preceptele biblice5. 

2. Lecţiile de religie îmbină educaţia 
individuală cu cea de grup. Domnul 
Dumnezeu a zis : ,, Nu este bine să fie omul 
singur: să-i facem ajutor potrivit pentru el” 
(Facerea 2, 18). Omul a fost creat să trăiască în 
colectivitate, profilul său moral conturându-se, 
dezvoltându-se şi manifestându-se în societate. 
Omul nu se poate manifesta în izolare 
individuală, iar acest lucru trebuie cultivat de 
profesorul de religie. Calităţile de fiinţă socială 
nu se pot dezvolta decât prin educaţia şi 
activitatea în grup. Iubirea de aproapele, 
ajutorul reciproc, milostenia, bunătatea, mila, 
blândeţea, recunoştinţa, cinstea, dreptatea sunt 
însuşiri pe care le capătă în colectivitate. 

3. Educaţia religioasă urmăreşte nu 
numai informativul, cât mai ales formativul.  

Nu este suficient ca profesorul de 
religie să le explice elevilor săi, în mod 
teoretic, ce înseamnă să fii un bun creştin; 
rolul său constă în a-i învăţa pe elevi să se 
comporte ca atare, oferindu-le el însuşi un 
model de urmat. Profesorul de religie este 
exemplul demn de urmat, el este cel care 
înfăptuieşte fapte morale în orice ocazie şi tot 
el este cel care trebuie să ajute la formarea 

 
5  Pr. Prof. Dumitru Călugăr, Catehetica, ediţia a IV-a 
îngrijită şi postfaţată de Pr. Prof. Dr. S. Şebu, Editura 
Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005, pag. 58 
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deprinderilor şi obişnuinţelor morale, la 
formarea unei conduite demne, civilizate.  

4. Cultivarea darurilor divine. Potrivit 
parabolei biblice, a talanţilor, fiecare om a 
primit daruri pentru a le înmulţi prin munca 
râvnitoare. Profesorul de religie are greaua 
misiune de a-i explica fiecărui elev în parte 
darul primit de la Dumnezeu: unul este bun la 
muzică, altul la desen (sau pictură) , unul este 
bun meseriaş etc. Datoria fiecăruia este de a 
munci, de a se strădui ca prin dăruire să 
valorifice toate aceste daruri, valenţele 
pozitive ale personalităţii. 

Copiii vor înţelege că nu numai cu 
ajutorul lui Dumnezeu pot birui şi, la rândul 
lor, pot bucura pe cei din jur prin darurile 
primite. Râvna în cultivarea darurilor primite 
se îmbină cu respectul faţă de trup şi suflet şi 
smerenia în educaţia religioasă. În Sfânta 
Scriptură se spune ,,Mai ales este numele bun 
decât bogăţie multă (Solomon, XXII, I); 
conştiinţa cinstirii de sine, aceasta va deveni o 
stavilă împotriva păcatelor şi un îndemn pentru 
virtute. 

5. Principiul unităţii, continuităţii şi 
consecvenţei în educaţia religioasă. 
a) Unitatea exprimă necesitatea de a asigura 
îmbinarea concepţiei religioase cu ceilalţi 
factori educaţionali, cu familia şi şcoala, într-
un sistem de educaţie care să manifeste prin 
coerenţă, omogenitate şi forţă. 

b) Continuitatea exprimă necesitatea de 
a asigura caracterul durabil, neîntrerupt, 
permanent al educaţiei religioase, oferind 
posibilitatea elevilor de a obţine rezultatele 
pozitive pe care le doresc. Continuitatea 
presupune realizarea educaţiei religioase, în 
raport cu stadiile caracteristice 
particularităţilor de vârstă şi cu ritmul 
dezvoltării individuale. 

c) Consecvenţa exprimă necesitatea de 
a asigura desfăşurarea educaţiei religioase în 
conformitate cu preceptele biblice, care şi-au 
vădit trăinicia multimilenară. Învăţătura Sfintei 
Scripturi este astăzi la fel de actuală ca în 
timpul Mântuitorului. Tot ceea ce Iisus Hristos 
ne-a învăţat s-a păstrat nealterat în Biserică.  

Cât priveşte problemele sociale şi 
filantropice legate de credincioşii din parohii, 
acestea prezintă deosebită importanţă şi ele 
trebuie rezolvate nu numai de parohie sau 

preot, ci în colaborare cu toţi factorii de 
răspundere din societate. Îngrijirea bolnavilor 
şi a bătrânilor, a orfanilor şi a celor părăsiţi, a 
copiilor străzii nu poate fi lăsată numai în grija 
preotului, dar nici nu se poate gândi ca un 
păstor de suflete poate rămâne indiferent faţă 
de aceste probleme, chiar dacă starea de 
sărăcie în care se află şi Biserica nu ne permite 
o opera de anvergură în această privinţă. 
Acolo, însă, unde posibilităţile materiale 
permit, ea trebuie făcută cu toată 
responsabilitatea6.  
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socială şi de caritate ?, în Tradiție și înnoire în slujirea 
liturgică, vol. II, Gaații, 2001, p.458-464). 

 



ŞCOALA 

22 
 

INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ ŞI 
TEORIA INTELIGENŢELOR 
MULTIPLE 

Autor: 
prof. Cişman  Amelia 

Liceul Tehnologic ,,D. Leonida’’ Iaşi 
 
Instruirea diferenţiată la clasă este în 

strânsă legătură cu teoria inteligenţelor 
multiple. Niciunul dintre noi, ca pedagogi nu 
poate afirma că deţine supremaţia în arta 
predării la clasă, oricât de informaţi sau 
formaţi am fi în cursuri sau proiecte pe această 
temă. Acest lucru deoarece zi de zi, viaţa ne 
pune în faţă exemple noi, inedite la catedră. 
 Încep acest material prin relatarea unei 
situaţii de la un curs de perfecţionare pe care l-
am urmat în luna februarie a acestui an, şi 
unde, formatoarea ne-a povestit despre o 
experienţă personală din copilărie în care 
bunica îi atrăgea atenţia asupra unui gest 
banal, pentru un copil, dar ,,sancţionat’’ ad 
litteram de către adulţi: arătatul cu degetul. De 
la această întâmplare, m-am gândit şi meditez 
încă asupra unui fapt: ,,Este bine sau nu să 
inhibăm inteligenţa emoţională a unui copil?’’ 
Sau să sancţionăm creativitatea lui, indiferent 
sub ce formă şi-o exprimă, dacă nu redă 
cuvânt cu cuvânt informaţiile predate de noi la 
clasă? Iar aceste întrebări mă duc cu gândul la 
exemple concrete întâlnite de mine ca părinte, 
atunci când învăţătoarea i-a scăzut calificativul 
copilului meu pentru că nu a rezolvat o 
problemă aşa cum îşi dorea ea, bineînţeles, 
fără să le ofere vreun model, deşi a ajuns, prin 
metodele lui la rezultatul corect. 
 De aceea, la prima vedere, când vorbim 
de instruirea diferenţiată, am putea înţelege o 
oarecare formă de discriminare a elevilor la 
clasă. Dar nu este deloc aşa. Vorbim de teoria 
inteligenţelor multiple care valorifică ,,zestrea 
genetică’’ şi informaţiile, precum şi 
creativitatea elevului într-unul sau mai multe 
domenii. 
 Teoria inteligenţelor multiple a fost 
prezentată în premieră de profesorul Howard 
Gardner de la Universitatea Harvard, în 1983. 
Pe Howard Gardner l-a intrigat faptul că unii 
copii, consideraţi inteligenţi, nu au rezultate 
bune la şcoală. De multe ori, se ajunge la 

concluzia că unii elevi sunt deştepţi, iar alţii 
nu. În general, se apreciază că este deştept cel 
care are note bune sau un punctaj mai mare la 
testele de inteligenţă. Despre aceştia se crede 
ca sunt “născuţi inteligenţi". În funcţie de acest 
criteriu ne aşteptăm la următoarele situaţii: 

- dacă un copil e inteligent = rezultate 
bune; 

- dacă are inteligenţa medie = 
rezultatele pot fi satisfăcătoare; 

- dacă are inteligenţa scăzută = slabe 
speranţe... 

 Istoria culturii universale consemnează 
numele unor persoane celebre care au reuşit să 
se afirme în diverse domenii, chiar dacă se 
spune că au avut unele dificultăţi la şcoală! 
Printre aceştia: Einstein, Churchill, Darwin, 
Mozart, Freud, Picasso. 

Întrebarea care se impune în această 
situaţie: se poate vorbi de inteligenţă în cazul 
unor astfel de personalităţi? Suntem tentaţi să-i 
considerăm inteligenţi pe cei care sunt buni la 
matematică sau la literatură, iar despre ceilalţi 
să spunem că sunt talentaţi. Gardner a fost 
preocupat de această diferenţă. Să fii creativ, 
să contribui la dezvoltarea societăţii înseamnă 
mai mult decât sa fii bun la matematică. Dacă 
vom susţine că personalităţi ca cele mai sus 
amintite sunt talente, aprecierea va fi corectă, 
pentru că ele sunt astfel considerate la fel de 
importante, dar dacă vom aprecia că doar una 
sau două sunt inteligente, iar pe celelalte le 
vom numi talente, atunci s-ar putea ajunge la 
concluzia că ele nu sunt egale ca importanţă. 

Conform teoriei lui Gardner, fiecare 
persoană are diferite tipuri de inteligenţă.  

Iata care sunt cele 9 categorii de 
inteligenţe multiple identificate de Gardner:  
 Inteligenţa lingvistică caracterizată prin 
deprinderi verbale, cum ar fi vorbirea şi 
scrierea. Oamenii inteligenţi din punct de 
vedere lingvistic înţeleg mai bine lumea prin 
intermediul cuvintelor vorbite şi scrise. 
Acestora le face plăcere să citească, au un 
limbaj expresiv, le plac ghicitorile şi jocurile 
de cuvinte, sunt interesaţi de limbile străine, 
memorează uşor şi iau notiţe la cursuri. Ei îi 
amuză pe alţii, îi învaţă, îşi susţin argumentele 
şi sunt persuasivi prin intermediul cuvintelor 
vorbite. Sunt maeştri ai conversaţiilor, cititori 
pasionaţi, scriu foarte corect şi sunt artişti ai 
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înţelegerii tuturor lucrurilor care au legatură cu 
cuvintele. 
 Inteligenţa logico-matematică. Oamenii 
inteligenţi din punct de vedere matematic şi 
logic înţeleg cel mai bine lumea prin cauze şi 
efecte. Lor le place ca obiectele să fie curate şi 
în ordine şi sunt frustraţi de oamenii 
dezorganizaţi. Ei urmează instrucţiunile pas cu 
pas; colectează informaţii şi le folosesc pentru 
rezolvarea problemelor. Adesea, pot face rapid 
calcule mintal. Le plac jocurile şi problemele 
care necesită raţionamente. Au înclinaţii 
extraordinare pentru raţionament, ordine, 
gândire în termeni de cauză şi efect, crearea 
ipotezelor, căutarea regularităţilor specifice 
modelelor şi au o viziune esenţialmente 
raţională asupra vieţii. Cine sunt ei? Oameni 
de ştiinţă, contabili, matematicieni, 
programatori… Albert Einstein, Marie Curie, 
Isaac Newton… 
 Inteligenţa spaţială. Oamenii cu 
inteligenţă a imaginilor înţeleg lumea cel mai 
bine prin intermediul vizualizării şi orientării 
spaţiale. Lor le face plăcere sa demonteze 
obiectele şi apoi să le monteze la loc, să se 
joace cu puzzle-uri tridimensionale. Amintirile 
lor sunt bazate pe imagini vizuale; ei înţeleg 
foarte bine hărţile şi planurile desenate. Ei 
identifică, modifică şi transformă diferitele 
aspecte ale lumii spaţiale, vizuale. Au o 
sensibilitate extremă faţă de detaliile vizuale, 
imaginile percepute de ei sunt vii, îşi 
reprezintă ideile grafic, prin desene şi schiţe, şi 
se pot orienta foarte uşor într-o lume 
tridimensională. Ei pot fi arhitecţi, fotografi, 
artişti, piloţi, ingineri mecanici... 
 Inteligenţa kinestetica a corpului. 
Oamenii inteligenţi din punct de vedere fizic 
înţeleg cel mai bine lumea prin intermediul 
aspectelor concrete. Lor le plac mişcarea fizică 
şi experienţele tactile. Cred că animalele şi 
mediul fizic sunt importante. Le place să 
studieze biologia şi problemele ecologice. Se 
descurcă bine la scrierea scrisorilor şi la 
calcule şi le place să proiecteze jocuri noi. Ei 
îşi pot controla uşor mişcările trupului şi sunt 
foarte îndemânatici. Cos sau ţes bine, sunt 
bucătari pricepuţi, tâmplari buni şi buni 
creatori de modele. Le place să alerge, să 
meargă în excursii cu cortul, să înoate, să 
schieze, să danseze. Ei pot fi atleţi, mecanici, 

chirurgi... Nadia Comăneci, Michael Jordan, 
Michele Kwan,... 
 Inteligenţa muzicală. Oamenii 
inteligenţi din punct de vedere muzical înţeleg 
cel mai bine lumea prin ritmuri şi melodii. Ei 
observă rapid şabloanele, urmează uşor un 
ritm; le plac diferite stiluri muzicale. Ei 
fredonează şi interpretează melodii, cântate din 
voce sau la un instrument; le este greu să se 
concentreze dacă se aude muzica; le place 
ritmul poeziilor. Ei percep, apreciază şi 
creează diferite ritmuri şi melodii. Au ureche 
muzicală, cântă bine, pot ţine ritmul cu muzica 
şi recunosc uşor diferite fragmente muzicale. 
Ei pot fi compozitori, poeţi, pianişti, staruri ale 
muzicii rock… Mozart, Elton John, Billie 
Holliday,… 
 Inteligenţa naturalistă. Oamenii 
inteligenţi din punct de vedere al mediului 
înţeleg cel mai bine lumea prin intermediul 
mediului lor. Le place să lucreze şi să-şi 
petreacă timpul în aer liber. Le place să 
grupeze obiecte ierarhic. Cred că natura, 
problemele ecologice şi animalele sunt 
importante. Cine sunt ei? Naturişti, fermieri, 
ecologi… Charles Darwin, Jane Goodall …  
 Inteligenţa interpersonală şi empatia - a 
gândi despre alte persoane şi a le înţelege. A fi 
capabil de empatie, a recunoaşte diferenţe 
dintre oameni şi a aprecia modul lor de 
gândire, fiind sensibil la motivele, intenţiile şi 
stările lor. Ei pot să fie conducători, sunt 
psihologi sau buni vânzători, se pricep la 
motivare, manipulare…Mahatma Gandhi, 
Cesar Chavez,… 
 Inteligenţa intrapersonală.  Persoanele 
inteligente din punct de vedere intrapersonal 
înţeleg cel mai bine lumea din propriul (deci 
unicul) lor punct de vedere. Sunt extremi de 
conştienţi de propriile convingeri, sentimente 
şi motivaţii. Le place să ştie de ce fac un 
anumit lucru. Îşi pot evalua foarte corect 
aptitudinile şi punctele slabe şi le plac 
provocările. Cine sunt ei? Avocaţi, teologi, 
întreprinzători… Sigmund Freud, Jesse 
Jackson, Bill Gates,… 
 Inteligenţa existenţială. Gardner este 
convins că e vorba de o modalitate de 
cunoaştere, dar nu a stabilit localizarea ei pe 
creier. De aceea, aceasta inteligenţă nu este 
complet definită încă. O astfel de inteligenţă 
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au filosofii, cei care îşi pun întrebări despre 
sensul fericirii, despre începutul Universului 
etc. Probabil că şi spiritualitatea aparţine 
acestui tip de inteligenţă. 

De ce este important să cunoaştem 
tipul de inteligenţă al oamenilor, al elevilor din 
perspectiva procesului instructiv- educaţional? 
 Practica pedagogică ne-a demonstrat că 
stilul de învăţare al elevilor este distinct, fiind 
categoric influenţat de dominanta intelectuală 
pe care aceştia o posedă. 
 Educatorul trebuie sa înţeleagă că toate 
tipurile de inteligenţă au acelaşi grad de 
importanţă, toti elevii posedă fiecare din aceste 
inteligenţe într-o anumită măsură. Ceea ce îi 
diferenţiază este gradul lor de dezvoltare şi 
natura unică a combinării lor. El trebuie să 
recunoască şi să educe o gamă largă de talente 
si abilităţi ale elevilor. 
 O condiţie obligatorie pentru stabilirea 
strategiilor didactice de diferenţiere şi 
individualizare prin prisma aplicării teoriei 
inteligenţelor multiple la clasă, este 
cunoaşterea profilului de inteligenţă al 
elevilor. Anumite inteligenţe sunt mai bine 
dezvoltate (sunt „tari”), altele mai puţin (sunt 
„slabe”). Activând mai multe tipuri de 
inteligenţă, predarea poate facilita o înţelegere 
profundă a materialului, consolidarea şi 
evaluarea realizându-se în moduri foarte 
variate. 

În predarea diferenţiată, spre deosebire 
de predarea tradiţională, diferenţele dintre 
elevi sunt studiate ca o bază pentru proiectare, 
evidenţiindu-se concentrarea pe forme 
multiple de inteligenţă, astfel încât elevii sunt 
frecvent ghidaţi să facă alegeri bazate pe 
interese. 
 Se folosesc frecvent sarcini cu mai 
multe opţiuni, furnizându-se materiale 
multiple. 
 Disponibilitatea, interesele şi profilul 
de învăţare al elevilor conturează predarea. De 
asemenea, educatorul facilitează formarea 
capacităţilor de învăţare independente. 
 Elevii îi ajută pe colegi şi pe educator 
să rezolve problemele, punându-se accent pe 
lucrul în echipe, astfel încât, lucrând împreună, 
stabilesc obiectivele de învăţare individual, dar 
şi pentru întreaga clasă. 

 Evaluarea este continuă şi diagnostică 
pentru a se înţelege cum să se facă predarea pe 
măsura nevoilor elevilor, elevii fiind evaluaţi 
pe mai multe căi. 
 În instruirea diferenţiată, trebuie să se 
ţină seama de unele principii cheie: 
 1. Cadrul didactic focalizează 
esenţialul. În general se uită mai mult decât se 
memorează, deci pentru o învăţare eficientă 
trebuie să se accentueze ceea ce este 
important. 
 2. Educatorul trebuie sa recunoască 
diferenţele dintre elevi. În graba de a asigura 
nevoile educaţionale fundamentale, cadrul 
didactic uită diferenţele specifice dintre ei. 
 3. Evaluarea şi instruirea sunt 
inseparabile. Evaluarea trebuie să fie continuă 
şi mai ales formativă, nu doar sumativă, finală. 
Pentru aceasta trebuie purtate discuţii, ţinute 
jurnale, portofolii, inventare de capacităţi şi 
aplicate chestionare de interes. 
 4. Cadrul didactic schimbă conţinutul, 
procesul şi produsul. 
 Conţinutul înseamnă ceea ce 
educatorul vrea ca elevii să înveţe, materialele 
şi strategiile pe care le utilizează. Elevii slabi 
au nevoie de ajutorul învăţătorului 
(profesorului) pentru a-şi identifica lacunele în 
învăţare. Elevii buni au nevoie să poată sări la 
nivelul superior al capacităţii lor, să lucreze cu 
produse abstracte şi situaţii deschise, 
complexe. Unii au nevoie de verbalizare 
deosebită, alţii doresc să scrie, unii lucrează 
singuri, alţii se simt mai bine în grup. Unii 
lucrează o parte dintr-un întreg, alţii au nevoie 
de reprezentări iniţiale, unii sunt logici, 
analitici, alţii sunt creativi etc. Educatorul 
trebuie să ţină seama de toţi aceşti factori 
atunci când stabileşte procesul, care este suma 
activităţilor proiectate să folosească 
deprinderile cheie ale elevilor precum şi 
produsul, care este cel mai bun mijloc pentru 
a demonstra ceea ce s-a învăţat. 
 5. Toţi elevii trebuie să participe la 
propria lor educaţie. Cadrul didactic nu poate 
să nu respecte diferenţele dintre elevi. Într-o 
clasă diferenţiată educatorul respectă nivelul 
de pregătire al fiecărui elev, aşteaptă creşterea 
de la toţi elevii, oferă tuturor şansa să 
cerceteze şi să exerseze prin dificultăţi 
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crescătoare, oferă sarcini interesante, 
importante. 
 6. Cadrul didactic şi elevii colaborează 
în învăţare. Ei planifică împreună, stabilesc 
obiective, monitorizează progresul, stabilesc 
succesele şi eşecurile.  
 7. Cadrul didactic echilibrează normele 
individuale şi de grup.   

În proiectarea unei lecţii bazate pe 
teoria inteligenţelor multiple cadrul didactic 
poate porni de la următorul set de întrebări: 

 
Cum pot introduce numere, calcule, 

logica clasificării sau deprinderi de gândire 
critică? (inteligenţa logico-matematică) . 

Cum pot să folosesc cuvântul scris sau 
vorbit? (inteligenţa lingvistică) . 

Cum pot evoca sentimente şi amintiri 
personale? (inteligenţa intrapersonală). 

Cum pot motiva elevii să coopereze în 
învăţare? (inteligenţa interpersonală) 

Cum pot aduce natura şi sistemul în 
oră? (inteligenţa naturistă). 

Cum pot mişca trupul şi mâinile 
elevilor? (inteligenţa kinestezică). 

Cum pot să folosesc materialele vizuale 
sau culoarea? (inteligenţa spaţială). 
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 ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRA-
ŞCOLARE ÎN FORMAREA ELEVULUI 

 
Autor: 

prof. Rusu Doina Daniela 
                           Şcoala Gimnazială Golăieşti 

 

Alături de familie, şcoala reprezintă un 
factor important în formarea tânărului de 
mâine. Cea mai importantă este educaţia 
primită în familie, dar nu trebuie ignorată nici 
educaţia din cadrul şcolii, mai ales în cazurile 
în care în familie, copilul nu poate fi educat în 
spiritul bunei-credinţe şi a bunei-cuviinţe în 
relaţia cu ceilalţi. 
Comunitatea influenţează caracterul şi 
educaţia individului pentru că viaţa socială e 
condiţionată de cea individuală. Foerster arată 
în continuare: „Cu cât cultura noastră va veni 
de la abstract la concret, de la societate la om 
cu atât mai mult se va recunoaşte în ce înalt 
grad toate problemele de însănătoşire socială 
sunt în ultimă instanţă probleme de educaţie"1. 
Actualmente, majoritatea pedagogilor sunt de 
acord cu ideea că pe spiritualizarea individului 
se întemeiază întreaga spiritualizare a 
societăţii. 
Individul furnizează societăţii opinii, aspiraţii, 
limbaj, idei pentru că „ideea" se naşte mai întâi 
în mintea unui individ, şi apoi se socializează, 
iar o teorie, un adevăr, o formulă sunt mai întâi 
creaţii individuale şi apoi devin sociale. 
Foerster se opune ideii socialiste că 
perfecţionarea legislaţiei sau reformele juridice 
ar promova cultura şi binele între oameni. 
„Acestea - spune el - sunt simple cadre 
artificiale care nu pot rodi. Căci le lipseşte 
sufletul necesar"2. „Sufletul" acestei societăţi 
este individul. 
Omul este sau mai degrabă devine permanent 
o personalitate activă, datorită actului formativ 
pe care societatea, comunitatea îl exercită 
asupra sa, iar în acest sens este elocventă 
remarca sociologului Petre Andrei care arăta: 
„Oamenii mari sunt de fapt expresia unei epoci 
anumite, ei poartă semnul timpului, în care 
trăiesc şi-1 imprimă mai departe tuturor 
formelor de manifestare socială"3. 
 Profesorul îi oferă elevului 
oportunităţile de a se implica activ în cadrul 

actului educativ, iar în afara şcolii, elevul are 
posibilitatea de a participa la diverse 
concursuri sau manifestări cultural-artistice 
unde îşi poate manifesta talentul şi 
originalitatea şi poate fi recompensat pentru 
abilităţile practice. 
 Activitatea extracurriculară 
completează procesul educativ, iar, în unele 
cazuri reprezintă situaţii de relaxare pentru 
elevi sau forme de recompense pentru 
activitatea lor şcolară. Acţiunile 
extracurriculare desfăşurate de şcoală şi/sau în 
parteneriat cu alte instituţii oferă elevilor 
acumularea de informaţii conexe celor din 
cadrul şcolii. Astfel, şcoala în colaborare cu 
instituţiile din media poate organiza activităţi 
educative cu grupuri sau formaţii de elevi, 
serbări sau jocuri de rol, piese de teatru care 
pot fi transmise la radio sau pot fi televizate. 
Impactul activităţilor desfăşurate în cadrul 
instituţiilor media este foarte important, atât 
pentru cadrele didactice, cât şi pentru colegii 
elevilor, dar nu în ultimul rând pentru părinţii 
elevilor. 
 Un alt tip de activitate extracurriculară 
se poate desfăşura în cadrul muzeelor, unde 
profesorul de istorie îşi poate propune 
aniversare anumitor evenimente naţionale sau 
poate regiza jocuri de rol pe diverse teme 
conform Programei şcolare, şi nu numai. 
 Tot în muzee, se pot desfăşura activităţi 
literare, concursuri de creaţie şi interpretare 
poetică. Profesorul de limba română poate 
stabili întâlniri ale elevilor cu scriitori sau 
poeţi, şi se pot defăşura dezbateri interactive 
pe diverse teme sau evenimente legate de viaţa 
şi activitatea poeţilor sau scriitorilor. 
 Profesorul de religie îşi poate defăşura 
activitatea extracurriculară în cadrul Bisericii, 
ca o extensie a cursului şcolar. Clasa de elevi 
poate participa la slujbele religioase în zilele 
de sărbătoare, fiind însoţită de profesorul de 
religie, şi, în acelaşi timp, pot fi organizate şi 
întâlniri cu preotul paroh al şcolii care poate 
ţine elevilor cateheze sau le poate face o 
descriere a locaşului sfânt, arătându-le 
semnificaţia obiectelor sfinte.  
 Profesorul de biologie poate petrece o 
fumoasă zi de cercetare în cadrul naturii, 
arătându-le elevilor cum pulsează viaţa în 
fiecare plantă din jurul lor, cum păsările se 
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bucură de copacii înfloriţi într-o zi de 
primăvară, cum peştii din lac înoată de bucurie 
în apa curată sau curăţată dintr-o grădină sau 
dintr-un parc de agrement. 
 Activităţile extracurriculare dintr-o sală 
de teatru sau participarea profesorilor 
împreună cu elevii la o operă, la dramatizarea 
unei lucrări cunoscute de la obiectele 
umaniste, precum şi audiţia muzicii clasice 
îmbogăţesc conţinutul de informaţii al elevilor. 
Tinerii asociază teoria cu jocul de rol sau fac 
comparaţii între operele literare şi sentimentele 
expuse de compozitor în cadrul unei simfonii. 
 Prin acest gen de activitate 
extracurriculară, se deschide orizontul de 
cunoaştere al elevilor, iar aceştia devin mult 
mai receptivi faţă de cunoştinţele predate la 
şcoală. Elevul devine mai bun cu cei din jurul 
său. Ca profesori cu oarecare experienţă la 
clasă, noi am observat aceste lucruri. 
Îndeosebi, atitudinile şi comportamentele 
observabile ale elevilor după participarea la 
activităţile extracurriculare au fost cu succes 
evaluate şi au primit un răspuns pozitiv după 
efectuarea testelor şi a rapoartelor de analiză la 
nivelul planului de asistenţă psihopedagogică 
în şcoli. 
 Actualmente, cele mai importante 
activităţi extracurriculare se pot desfăşura în 
şcoli sau înafara şcolilor pe teme precum 
prevenirea consumului de droguri în rândul 
tinerilor, prevenirea consumului de alcool, dar 
şi riscurile la cere se expune tinerii în cazul în 
care îşi încep viaţa intimă. De asemenea, o 
problemă la fel de delicată şi foarte des 
întâlnită în cadrul grupurilor de tineri este şi 
practica avortului, îndeosebi la vârsta fragedă 
a copilăriei. În Iaşi, conform statisticii 
întocmite de Asociaţia ,,Primul Pas’’4, există 
cel puţin 5 cazuri de eleve cu vârsta cuprinsă 
între 12 şi 13 ani care ar fi la al treilea avort. 
 Toate aceste activităţi extracurriculare, 
fie că îşi au punctul de plecare în informaţiile 
din Programa Şcolară, fie că sunt la nivel de 
Proiecte sau se ocupă cu informarea şi/sau 
formarea tinerilor pe diverse problematici 
(transmiterea virusului HIV/SIDA, viaţa 
sexuală înainte de căsătorie, consumul de 
alcool sau de droguri, practica avortului, 
traficul de fiinţe umane etc.) nu numai că 
reprezintă în primul rând o informare corectă 

despre anumite fenomene care se petrec în 
societatea noastră, dar constituie semnale de 
sensibilizare a comunităţii locale despre 
problemele cu care se confruntă tinerii şi 
poate, uneori oferă soluţii pertinente în 
rezolvarea lor de către părinţii elevilor5 sau alţi 
actori sociali. 
 
NOTE BIBLIOGRAFICE: 
 1. S. Şt.  Bârsănescu, F. W Foerster,., Sinteză 
doctrinară, Iaşi, 1926, p. 49. 
2. Idem, p. 19. 
3. Vasile Fetescu,  Preocupări pedagogice, 
Editura "Spiru Haret", Iaşi, 1995, p. 10. 
4. Asociaţia ,,Primul Pas’’, statistică 2002 
5. Vasile Fetescu, Preocupări pedagogice, 
Editura "Spiru Haret", Iaşi, 1995, p. 5. 
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Sfânta Evanghelie după Sfântul 

Apostol şi Evanghelist Ioan este una dintre 
cele mai profunde scrieri din istoria literaturii 
religioase şi laice. Minunile săvârşite de Iisus 
Hristos sub forma vindecărilor, a hrănirii 
mulţimii în pustie sau învierile din morţi au 
lăsat loc meditaţiei şi încununează frumuseţea 
religiei creştine. 

Vindecările sunt semnul prezenţei 
împărăţiei lui Dumnezeu în lume, începutul 
vindecării de păcat. Vindecările Lui au 
caracter profetic, ele sunt inaugurarea, 
anticiparea vindecării finale. Învierea de obşte 
reprezintă vindecarea definitivă, vindecarea de 
moarte.  

Boala cea mai profundă a sufletului 
este păcatul, despărţirea de Dumnezeu. Păcatul 
este o cădere din comuniunea cu Dumnezeu. 
Mântuitorul Iisus mai întâi iartă sufletul, îl 
eliberează de păcate, şi apoi vindecarea se 
arată în trup. Când boala persistă, ea devine un 
mijloc pedagogic de căutare a vindecării, a lui 
Dumnezeu, căutare pentru iertarea de păcate. 
„Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi 
Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin 
Mine" (Ioan 14,6). „Căci Dumnezeu aşa a 
iubit lumea încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut 
L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci 
să aibă viaţă veşnică" (Ioan 3,16). Cine crede 
în Iisus va avea viaţă veşnică.  

Omul nu e numai bios, viaţă biologică, 
ci viaţă în totalitatea sa, zoe, viaţă spirituală, 
viaţă trăită în comuniune. Iisus este învierea şi 
viaţa (zoe). Viaţa din belşug este viaţa veşnică. 
Vindecarea trupească nu este ultimul scop al 
vieţii. Credinţa în vindecarea lui Iisus vizează 
mântuirea, lucrând aici, în sănătate şi boală, 
pentru viaţa veşnică. Apostolii, ca şi Iisus, 
când redau sănătatea vieţii trecătoare, o fac tot 
ca un gest profetic. Ucenicii vindecă în numele 
lui Iisus, ei sunt slujitorii care au primit darul 
vindecării, dar nu sunt ei izvorul ei, ci 
Mântuitorul Care dă viaţa: „Eu sunt Învierea 
şi Viaţa" (Ioan 11, 25).  

Uneori, apostolii nu reuşesc să vindece: „acest 
neam de demoni iese numai cu post şi 
rugăciune"; este adesea nevoie de starea de 
smerenie, de dependenţă faţă de puterea lui 
Dumnezeu. Biserica luată în ansamblu trebuie 
să participe la lucrarea lui Iisus în lume. 
Vindecarea apare ca urmare a rugăciunii 
întregii comunităţi. Sunt persoane care au 
primit darul vindecării nu pentru ei înşişi sau 
ca să câştige bani, ci ca prin ei să se manifeste 
iubirea vindecătoare a lui Iisus. În timpul 
sfinţilor apostoli puterea vindecătoare este 
evidentă, ea devine o prezenţă liturgică şi 
sacramentală. Mântuitorul Iisus e prezent în 
Biserica Sa, care este trupul Său7.  

În relaţia cu elevii săi, profesorul de 
religie este asemenea Mântuitorului Hristos 
sau Sfinţilor Apostoli. De multe ori, profesorul 
de religie îşi depăşeşete misiunea sa la catedră 
şi devine duhovnicul elevului. 

Pe copiii care merg la primele lecţii 
dascălii nu îi îngreunează cu multe sarcini de 
la început, nici nu le spun o singură dată un 
lucru. Ci, câte puţin şi de mai multe ori, fac să 
răsune în urechile lor aceleaşi lucruri, ca să 
întimpărească uşor în mintea lor cele pe care 
le spun şi ca nu cumva, împovărându-i cu 
mulţimea învăţăturilor şi cu greautatea 
amintirii lor, să îi facă mai puţin primitori faţă 
de învăţăturile predate, dându-le o oarecare 
stare de letargie din pricina greutăţii8. 

Interpretând afirmaţiile Sfântului Ioan 
Gură de Aur, putem spune că profesorul de 
religie trebuie să se axeze în lecţiile predate pe 
latura formativă a elevului pentru a ,,construi 
caractere puternice’’9 pentru societate. 

Metodele de învăţământ pe care le 
întâlnim în Sfânta Evanghelie după Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Ioan le putem aplica cu 
succes la clasa de elevi.  

Între metodele expozitive din Sfânta 
Evanghelie după Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan, explicaţia apare de mai 
multe ori : ,,Iisus le-a zis : <<Mâncarea Mea 

 
7 Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Evanghelia 
după Ioan, Omilia a IV-a, în ,,Studii Teologice’’, seria a 
III-a , anul II, nr. 4, octombrie-decembrie 2006, 
Bucureşti  , p. 50. 
8 Cf. Ibidem , p. 160. 
9  Cf. Şt. Bârsănescu,  F. W.  Foerster – sinteză 
doctrinară, Bucureşti, 1925, p. 3. 



ŞCOALA 

29 
 

este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi 
să săvârşesc lucrul Lui>>’’ (Ioan 4, 34) sau în 
capitolul al V-lea, unde Mântuitorul vorbeşte 
despre puterea Sa dumnezeiască şi iubirea 
Tatălui faţă de Fiul Său : ,,Că Tatăl iubeşte pe 
Fiul şi-I arată toate câte face El şi lucruri mai 
mari decât acestea va arăta Lui, ca voi să vă 
miraţi’’ (Ioan 5, 20). Explicaţia poate fi 
folosită de profesorul de religie în toate 
tipurile de lecţii la toate nivelurile de 
învăţământ.  

Conversaţia  o întâlnim în capitolul al 
III-lea al Sfintei Evanghelii după Sfântul  
Apostol şi Evanghelist Ioan în episodul 
convorbirii lui Iisus cu femeia samarineancă : 
,,Răspuns-a Iisus şi i-a zis : <<Adevărat, 
adevărat zic ţie : De nu se va naşte cineva de 
sus, nu va putea să vadă Împărăţia lui 
Dumnezeu>>’’ (Ioan 3, 3), dar şi în alte 
capitole: ,,El le-a răspuns <<Cel ce m-a făcut 
sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul tău şi 
umblă>>’’ (Vindecarea slăbănogului, Ioan 5, 
11). Această metodă poate fi folosită cu succes 
la clasă la toate tipurile de lecţii la toate 
nivelurile de învăţământ.  

Argumentarea este metoda prin care se 
formează şi se întăresc convingerile despre 
adevărurile religioase şi se înlătură susţinerile 
greşite 10 . Această metodă o întâlnim în 
capitolul al V-lea al Sfintei Evanghelii după 
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan: 
,,Cercetaţi Scripturile, că socotesc că în ele 
aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care 
mărturisesc despre Mine’’ (Ioan 5, 39), dar şi 
în capitolul XII, episodul intrării Domnului în 
Ierusalim: ,,Nu te teme, fiica Sionului! Iată 
Împăratul tău vine, şezând pe mânzul 
asinei!>>’’ (Ioan 12, 15). Argumentarea poate 
fi folosită cu succes la lecţiile mixte de istorie 
bisericească, de liturgică sau de spiritualitate la 
clasele de nivel liceal. 

Prelegerea este metoda didactică 
întâlnită în Sfânta Evanghelie după Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Ioan la capitolul al XV-
lea în care Mântuitorul Îl compară pe 
Judecătorul cel Drept cu viţa cea adevărată şi 
pe cei care moştenesc Împărăţia lui Dumnezeu 

 
10  Cf. Lect. Dr. Carmen-Maria Bolocan, Metode de 
învăţământ folosite de Sfântul Ioan Gură de Aur – o 
perspectivă sintetică în ,,Teologie şi viaţă’’, nr. 1-6, 
2004, p. 97. 

cu mlădiţele viţei, iar pe Tatăl ceresc cu 
lucrătorul viei (Ioan 15, 1-6). În alt loc, 
Mântuitorul spune că cunoaşterea lui 
Dumnezeu înseamnă dobândirea vieţii veşnice 
sau moştenirea Împărăţiei lui Dumnezeu: ,,Şi 
aceasta este viaţa veşnic: Să Te cunoască pe 
Tine, singurul şi adevăratul Dumnezeu, şi pe 
Iisus Hristos pe Care L-ai trimis’’ (Ioan 17, 3). 
Prelegerea poate fi folosită cu succes la lecţiile 
de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe la 
lecţiile de liturgică, dogmatică şi spiritualitate 
ortodoxă la nivelul liceal. 

Problematizarea o întâlnim în Sfânta 
Evanghelie după Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan la capitolul al V-lea: ,,Cum 
puteţi voi să credeţi, când primiţi slava care 
vine de la unicul Dumnezeu nu o căutaţi?’’ 
(Ioan 5, 44), dar şi în capitolul 14 în care 
Mântuitorul vorbeşte despre moştenirea 
Împărăţiei lui Dumnezeu de către cei care-L 
Iubesc pe Dumnezeu: ,,Iisus a răspuns şi i-a 
zis:<<Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi 
cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom 
veni la el şi vom face locaş la el>>’’ (Ioan 14, 
23). Înafara metodei  problematizării, Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Ioan ilustrează în acest 
pasaj şi dogma Sfintei Treimi, arătând că nu 
un Dumnezeu singur, ci Dumnezeu întreit îi va 
primi pe cei drepţi în Împărăţia Sa. 
Problematizarea poate fi folosită la clasă în 
toate tipurile de lecţii, îndeosebi la cele de 
recapitulare a cunoştinţelor, la capitolele de 
morală creştină la nivelul gimnazial şi cel 
liceal. 

Ca metode de comunicare scrisă, în 
Sfânta Evanghelie după Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan Mântuitorul Hristos 
recomandă lectura textului biblic: ,,Cercetaţi 
Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă 
veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc 
despre Mine’’ (Ioan 5, 39). La clasă, 
profesorul de religie foloseşte Sfânta Scriptură 
ca mijloc de învăţământ mai ales la lecţiile de 
însuşire de noi cunoştinţe la capitolele de 
dogmatică, dar şi manualul de religie11.  

Rugăciunea este metoda poate cea mai 
întâlnită nu numai la Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan, ci în toate Sfintele 
Evanghelii. În Sfânta Evanghelie după Sfântul 

 
11 Cf. Pr. Arhimandrit Teofil Pârâian, Op. cit., p. 90. 
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Apostol şi Evanghelist Ioan, întâlnim două 
episoade dramatice de intonare a rugăciunii de 
către Iisus Hristos către Tatăl ceresc: 
rugăciunea lui Iisus pentru Sine (Ioan 17) şi 
rugăciunea dinaintea morţii Sale: ,,Deci după 
ce a luat oţetul, Iisus a zis: <<Săvârşitu-S-a. 
Şi plecându-Şi capul, Şi-a dat duhul’’ (Ioan 
19, 30). La orele de religie, profesorul rosteşte 
rugăciunea împreună cu elevii înainte şi la 
sfârşitul orelor de religie, dar poate folosi cu 
succes această metodă de învăţământ şi la 
lecţiile de predare-învăţare la capitolele de 
liturgică şi spiritualitate ortodoxă12. 
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CUANTICĂ ŞI POEZIA 
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Mihai Eminescu l-a depășit cu 20 de 

ani pe Albert Einstein în prezentarea teoriei 
relativității. Poezia “La Steaua”, scrisă de 
Eminescu în data de 1 decembrie 1886, 
prezintă elemente de relativitate pe care 
celebrul fizician le-a sistematizat abia în 
1905. 

Preocupări științifice despre 
enigmele Universului au fost apanajul 
cititorilor în stele, ale magilor străvechi cu 
mult înainte de Eminescu, dar românul poet 
de geniu, e special deoarece a zidit cu înaltă 
măiestrie în creaţia literară înțelepciuni 
străvechi pe temeiul înțelepciunii 
Zamolxiene a strămoșilor noștri geto-daci, 
înțelepciuni păstrate în sanscrită, limbă din 
care ştia 2500 de cuvinte, pe care le-a 
îngemănat într-o concepție cosmogonică 
originală. 

Orice român trebuie să ştie că 
Eminescu a fost un cunoscător meticulos al 
demersului umanităţii către începuturile 
sacre, şi avem ca model Manuscrisele sale 
de la Academia Română şi din Biblioteca 
Centrală Universitară de la Iaşi, multe 
necunoscute încă. 

 Dacă fizicienii fac filozofie de 
înaltă clasă, vom urmări creaţiile geniale 
eminesciene de înaltă ştiinţă, decodare a 
mitologiei în creaţia literară de geniu. 
Înţelepciunea străveche e codată în 
mitologia geto-dacă, arhetip pentru 
basmele, datinile şi obiceiurile străvechi din 
toată lumea. 

Mihai Eminescu iese pe poarta 
„Răsăririi din Raiul Daciei Edenice”, pe 
care o regăsim în metaforele sale, dar şi în 
cuvintele pline de tâlc ale strămoşilor geto-
daci, pe Vatra Vechii Europe, unde trăieşte 
azi poporul român, cum dau verdictul 
savanți ai lumii în domeniu. 

Există argumente puternice să 
susţinem că ştiinţa şi spiritualitatea pot 
clădi un model de Univers inteligent, 

conştient de sine, ca în creaţiile literare ale 
lui Eminescu, precum „Scrisoarea I”, 
„Luceafărul”, „Sărmanul Dionis”, 
„Ondina”, „Memento-mori”, „Muşatin şi 
Codru”etc. 

Mihai Eminescu e pionier al 
electrodinamicii cuantice şi nu numai, 
pentru că: a folosit primul, cuvântul 
„Quantă” - particulă de lumină, aspaţială şi 
atemporală, a demonstrat prin studiu că 
întregul Univers e o vastă expansiune 
energetică, a introdus evaluarea luminii în 
Ani-lumină, a demonstrat lumii că 
Mitologia geto-dacă e tezaur de 
înţelepciune primordială, a exprimat 
influenţa gândirii subconştiente asupra 
cunoaşterii, a folosit denumirea de 
„Hiperyon” pentru Luceafăr, Quantă 
specială ce răsare din genuni cu o întreagă 
lume, cunoscut în fizica cuantică cu numele 
de Boson, particulă divină cu numele 
savantului indian Satyendranath Bose. 

Luceafărul e „Magul călător printre 
stele,ce face Totul în Universul necreat de 
el. Eminescu deschide drumul Teoriei 
relativităţii şi trecerea în infinitate pe „Căi 
de mii de ani ce treceau/ În tot atâtea clipe”. 
Observă cum crearea şi anihilarea de 
particule este esenţa cuantică a câmpurilor, 
aşa cum afirmă și fizica cuantică. Aduce în 
atenţie Energia Neagră, nedectabilă încă în 
Univers (96% din acesta), prezentând cum 
lumea evoluează înapoi, spre prima cauză,  
„că prin transformare substanţa se întoarce 
ca Cercul în sine”. Omul e fiinţă spirituală 
infinită în Universul multidimensional. 
Omenirea își are izvorul în lumina primei 
cauze, componentă sacră prin Fecioara 
sacră. Substratul convertirii este masă şi 
reprezintă o constantă. În mijlocul creaţiei 
întregi e un Atom, un punct matematic în 
care se lovesc şi se concentrează toate 
puterile lumii care constituie Sistema 
cosmică (manuscris nr. 2257 din 1868). 

La Eminescu apare Limita 
singularităţii numită de ştiinţă Zidul lui 
Plank - cu care era contemporan. 
Călăuzeşte singurătăţi de mişcătoare valuri, 
arătând că fiecare cuantă e unică şi 
specifică. Singularitatea din mecanica 
cuantică este specifică unei anumite cuante 
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ce nu poate ocupa aceeaşi stare cuantică cu 
nici o alta. Nimicul ce ascunde Totul, e 
prima secundă după Big-Bang. Universul 
era un ocean de lumină, un câmp Higg, 
calculat de ştiinţa fizico-matematică. Din 
acest câmp se desprinde prima şi singura 
particulă. Luceafărul e un tip special de 
particulă, în tangenţă cu energiile iubirii, 
specific umane. 

Totul poate fi matematizat în Teoria 
ecuaţiunii universale – scrie Mihai 
Eminescu cu mult înainte de Einstein şi 
consemnează că limba universală e o limbă 
de formule. A exprimat primul ideea că 
Luceafărul este o Nuieluşă fermecată – 
Bagheta lui Brahma – ce semnifică răsărirea 
unei întregi lumi, dovedind că numai creaţia 
poetică de geniu e o supremă aproximare 
cuantică a lumii... O lume, ca 
nelumea...cum spunea tot Eminescu. 

Existenţa e formată din gheme de 
lumină – intuind teoria cuantică a 
superstringurilor fondată de savantul Jakyro 
Nambu, ce recunoaşte rolul metaforelor 
poetice, ce n-au graniţe spațiale ori 
temporale. Orice accelerare de mişcare sau 
timp sporeşte spaţiul în cosmogonie. Face 
cunoscut lumii Temeiul Relativităţii 
cuantice şi scrie o formulă aproape de cea 
scrisă de Einstein. Când unul dintre termeni 
scade, altul creşte proporţional 𝐸𝐸 =
𝑚𝑚𝑐𝑐2, deoarece mintea descoperă 
probabilităţi ce devin realitate când sunt 
studiate şi apoi redevin probabilitate. 

Progresul e zvârcolirea tangentei în 
spirală, scrie Eminescu. Religia este 
raportul omului spre infinit ca o tangentă a 
Luminii din Lumină. 

Particula desprinsă, prima şi singura 
ce creează, are un tip de masă apropiat de 
om – iată Steaua Luceafărului, o particulă 
divină ce exprimă tangenţialitatea dintre 
elementele Universale şi Pământene. 

Energiile iubirii sunt speciale 
întrucât pot păstra legătura vibraţională cu 
Luceafărul şi acesta e special făcând 
trimitere la vibraţiile iubirii specific umane. 

În creaţia sa se recunosc elemente 
cheie ale fizicii cuantice precum Teoria 
cuantică a Superstringurilor, Universul 

Oglindă – Universuri Paralele – Energia 
Neagră etc. 

Luceafărul trece din Universul 
Material în cel Antimaterial spune Mihai 
Eminescu în 1880. Trece printr-un câmp de 
văpăi de energie - particulele ce confirmă 
masa (vezi Scrisoarea I). Această particulă 
e prima şi singura ce nu poate fi 
dezintegrată fiindcă ar pieri întreg 
Universul: “A lui suflet e-o scântee /Din 
luciri de curcubee”, spunea Eminescu în 
„Muşatin şi Codrul ”. Motivaţia supremă a 
dorinţei de a accesa energiile iubirii era să 
fie creator fierbinte. 

Particula numită de Eminescu 
„Luceafăr”, s-a dovedit a fi atât de specială 
în călătoria sa deoarece dezvăluie în avans 
descoperiri ale fizicii cuantice: Zidul lui 
Plank, Podul Rozen – Einstein, Găurile 
negre, Ghemele de lumină – 
superstringurile, Singurătatea cuantică etc. 
Găseşte Luceafărul drumul pe scurtătură, 
dar şi calea de întoarcere, din adânc 
necunoscut. Această particulă specială 
învinge forţele „Ce-l sorb adânc cu fiorii 
cruzi/ Ai golurilor crude”. Demiurgul îl 
trimite la locul său ştiut din cer, pentru că 
ordinea Universală nu poate fi corectată.  

Demersul Luceafărului este un 
depozit de iniţieri cuantice, străvechi, 
actuale şi de viitor. 

În „Scrisoarea I”, ca și în 
„Luceafărul”, punctul ce se mişcă crează şi 
autocrează, are masă de repaus. Luceafărul 
porneşte „sorbit de-al haosului văi”, cale 
accesibilă numai acestuia. Se întoarce din „ 
adânc necunoscut ” tot utilizând speciala 
cale a Podului Rozen – Einstein: „Vedea 
ca-n ziua cea dintâi/ Nascând în cale-i stele/ 
Cum izvorau lumine”. E însingurat în 
misiunea sa cuantică, e special Luceafărul, 
e o particulă divină diferită de Magul 
călător fără de Stea, e creator tangenţial, 
căutându-şi o nouă identitate. Luceafărul 
iese din Câmpul dosit în Energia Neagră şi 
conferă masă unor particule speciale şi 
despre ce să fie vorba dacă nu despre 
atracţia sa în vibraţiile iubirii specific 
umane. 

Nu e o cutezanţă să înţelegi că 
Mihai Eminescu a deschis calea înţelegerii 
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către începuturile sacre. Luceafărul se 
întoarce din „a haosului văi ”, pe o cale „de 
adânc necunoscut”. Are o imensă „Sete de 
Repaos”, în zona Răsăririi întrucât are masă 
prezentă în mişcare energetică. 

Câmpul Higgs, ştim noi astăzi, 
generează particule ce conferă masă. Dacă 
ar pieri Luceafărul născut cu-o-ntreagă 
lume, ar pieri şi eternul întreg al 
Universului. Demiurgul îi precizează 
acestea Luceafărului cu o întrebare fără 
răspuns: „Cum vrei puterea mea s-o neg 
/Lumină din Lumină” problematică regăsită 
atât în ştiinţă, cât şi în religie. Iată de ce 
moartea pentru Luceafăr nu se poate: 
fiindcă ar nărui Universul uman. E particula 
în Adevăr Divin, scăldat în foc de soare. 

Vestimentaţia Luceafărului 
dezvăluie Ere existenţiale din care vine cu 
greu. Întâi e un mândru tânăr, cu păr de aur 
moale „Ce ţine-n mână un toiag/ Încununat 
cu trestii”. Aduce în prim-plan sursele de 
carbon şi rolul clorofilei în întreţinerea 
vieţii pe pământ. În mlaştină creşte trestia şi 
e locul de carbonizare al copacilor, rezerve 
de energie terestră. Carbonul e suportul 
vieţii pe Terra cum atestă ştiinţa modernă. 
A doua înfăţişare îl prezintă cu negre viţe 
de păr şi pe cap cu o coroană arzătoare 
”Venea plutind în adevăr/ Scăldat în foc de 
soare”, sugerând că adevărul e unic şi poate 
fi cunoscut. Coroana era aşa de lucitoare 
încât părul său bălai părea negru, luminat 
din spațiu, poate de un soare negru, de a 
cărui existență Mihai Eminescu ştia... Căci 
Energia neagră nu este încă descoperită 
decât în proporţie de 4%. Giulgiul este 
negru şi “Câte secrete-s în negura codării 
din subconştient”. Ochii lucesc adânc, 
himeric ca două patimi pline de-ntuneric, de 
necunoscut. Dezvăluie mai mult, „Că 
soarele e tatăl meu /Iar noaptea-mi este 
muma”, în sensul codat. Luceafărul ştie că 
se descompune, dar se şi recompune că-şi 
păstrează forma, lăsând o pecete. 

În „Luceafărul” eminescian fata 
plânge când porneşte Luceafărul, intuind că 
la întoarcere va fi altul. Luceafărul rămâne 
nemuritor, distant şi rece, poziţie de 
maturitate a înţelegerii divine. Fata de 

Împărat e conştientă de leg[tura cu 
Luceafărul, ca parte a Eternului Întreg. 

Mihai Eminescu este autorul unei 
teorii genetice universale originale, bazată 
pe o amplă cunoaştere a mitologiei geto-
dacice străvechi, pe cunoaşterea 
concepţiilor filozofice din Antichitate şi 
până în vremea sa, cunoaşterea iniţierilor 
păstrate în limba sanscrită originară din 
Carpaţi, exprimată cu genialitate literar-
metaforică. 
 Mircea Eliade aprecia că studiul mitologiei 
a ajuns ştiinţă după un secol de la Mihai 
Eminescu. 
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Muzica este energie. Fizica a 

demonstrat că materia însăși este o formă 
de energie. Așa și muzica este o energie 
care are o lungime de undă și o frecvenţă. 
În acest fel, aceasta interacţionează direct 
cu celelalte câmpuri energetice pe care le 
întâlnește. 
  Ne putem întreba, în cazul acesta, ce 
efecte poate avea muzica asupra omului și 
diferitelor boli și afecţiuni? Care sunt 
elementele care caracterizează muzica și 
justifică efectele acesteia asupra 
organismului? 
  Orice tip de muzică are o influenţă diferită 
în funcţie de tipologie. Fiecare melodie este 
caracterizată de cinci elemente: ritm, ton, 
linie melodică, armonie și timbru. 
– Ritmul este cel mai puternic și are efecte 
imediate: ritmul muzicii poate activa și 
stimula corpul nostru făcând să crească 
activitatea cardiacă, temperatura corporală 
sau dimpotrivă, le poate calma. Viaţa 
noastră are ritmuri diferite extrem de 
complexe ce sunt rezultate din alternanţa de 
emoţii și sentimente. Toate aceste stări sunt 
extrem de sensibile la muzică și ritmul său. 
În momentul în care ascultaţi, de pildă, 
sunet de tobe puteţi să experimentaţi pe 
propria voastră piele și inimă puterea 
ritmului. 
– Tonul: fiecare sunet are o frecvenţă 
specifică vibraţională. Fiecare vibraţie are o 
influenţă aparte asupra psihicului și 
fizicului nostru. 
– Linia melodică: reprezintă combinaţia de 
ritm și tonuri, combinaţie care face ca 
fiecare melodie în parte să exprime o 
anumită emoţie. 
–  Armonia: reprezintă produsul final ale 
diferitelor note și instrumente. Rezultatul 
final poate fi armonios sau dizarmonios 
având asupra noastră influenţe diferite. 

–  Timbrul: este reprezentat preponderent 
de către vocea umană. 
   Unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de 
știinţă care a descris legătura dinte notele 
muzicale, numere și influenţa planetelor 
asupra omului a fost Pitagora, dar izvorul 
acestei știinţe sacre se află în vechile temple 
de mistere ale iniţiaţilor egipteni. 
Meloterapia ca știinţă bazată pe principii 
solide există încă din cele mai vechi 
timpuri. Astăzi ea este destul de bine 
expusă de principiile psihanalizei moderne. 
Repetivitatea armoniilor sonore creează 
stări modificate ale conștiinţei. Este vorba 
în special de muzica pură, armonioasă, 
elevată. O muzică zgomotoasă gen rock, 
metal sau jazz induce chiar stări negative, 
depresie, angoasă pentru că rezonează cu 
energii de joasă frecvenţă. Amerindienii 
aveau așa numitele dansuri sfinte cu 
ajutorul cărora vindecau bolnavii prin 
modulaţii melodice repetate. La triburile 
africane vracii vindecau de asemenea în 
ritmul magic al tobelor. 

În Tibet sunetele scoase de clopote, 
mici trompete ori tobe speciale erau folosite 
pentru vindecarea migrenelor, a bolilor 
psihice ori dezechilibrelor metabolice. 
Cercetări mai ample au demonstrat că 
fiecare notă muzicală are o frecvenţă 
specifică de vibraţie care influenţează 
anumite zone ale corpului uman ori 
determină anumite reflexe în organism (în 
acest sens medicina holistică recomandă 
ascultarea unei muzici în care predomină 
nota vindecătoare). 
   DO - este folosită în circulaţie proastă, 
anemie, afecţiuni ale sângelui, paralizie, 
dificultăţi de urinare, melancolie, umflarea 
gleznelor, răcirea picioarelor. Guvernează 
colonul, gâtul, genunchii și nasul. 
   RE - este folosită în astm, bronșită, gută, 
pietre la vezica biliară, obezitate, 
purificarea toxinelor, letargie și apatie. 
Guvernează sânii, organele sexuale, 
perineul, picioarele și limba. 
   MI - este folosit în constipaţie, indigestie, 
flatulenţă, afecţiuni ale ficatului, 
gastrointestinale, tuse, dureri de cap, piele, 
apatie, plictiseală. Guvernează capul, ochii, 
plexul solar, zona ombilicală. 
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   FA - este folosită în guturai, alergii, 
răceli, traume, șocuri, colici, epuizare, 
ulcere, iritabilitate, tensiune mărită, piele 
uscată. Guvernează rinichii, glandele 
suprarenale, umerii, pieptul, colonul și 
gambele. 
   SOL - este folosit în laringită, amigdalită, 
inflamaţii ale gâtului, afecţiuni oculare, boli 
de piele, mâncărimi, vomă, spasme 
musculare, febră, stimulează centrul atenţiei 
și calmul. Guvernează saliva, părul și 
sistemul reproducător. 
   LA - este folosită în toate afecţiunile 
nervoase, convulsii, oboseli, dereglări ale 
echilibrului, sângerări, dificultăţi 
respiratorii, umflături, paralizie, pecingine, 
acţionează pe osul sacru la baza coloanei. 
   SI - este folosită în întreg corpul, dar cu 
deosebire în dezechilibrul glandelor, 
nevralgii, deficienţe imunitare, 
metabolismul vitaminelor ori dereglări 
nervoase. 
   Efectele meloterapiei asupra organismului 
și psihicului uman sunt fascinante, deoarece 
muzica ne influențează chiar înainte să ne 
naștem, puiul de om învățând încă din 
perioada prenatală să reacţioneze la muzică 
şi la elementele ei de ritm, dinamică, 
melodie. Trăim de la început într-o lume a 
sunetelor, care fac parte din viaţa noastră – 
bătăile inimii mamei, zgomotele înăbuşite 
ale lumii exterioare. Copilul este pus foarte 
devreme în contact cu sunetele, limbajul 
apărând mult mai târziu. Muzica, sub forma 
inițialǎ a cântecelor de leagăn, îi propune 
copilului un sistem de ordonare a sunetelor, 
lalațiunea specificǎ bebeluşilor devine un 
fel de joc cu sunetele, o încercare 
inofensivǎ a copilului de a stăpâni aceastǎ 
lume complicatǎ a sunetelor. Muzica poate 
constitui pentru copil un sistem organizat, 
ordonat, care îi poate oferi siguranțǎ şi 
securitate, spre deosebire de sunetele 
neorganizate care îl pot agresa şi care-i dau 
o senzație de haos. 
   Meloterapia constă în utilizarea muzicii 
sau a elementelor ei muzicale: sunet, ritm, 
melodie, armonie de către meloterapeut şi 
client într-un proces conceput să faciliteze 
şi să promoveze comunicarea, relaţionarea, 
învăţarea, mobilizarea, exprimarea şi 

organizarea fizică, emoţională, mentală, 
socială şi cognitivă a persoanei. 
   Multe persoane au o anumită stare 
emoțională sub influența muzicii, care poate 
să le schimbe chiar și tonalitatea și 
capacitatea de vorbire. Vocea umană poate 
da informații multiple legate de vitalitatea 
fiecărei persoane în parte, producând forme 
de undă ce conțin informații de 
frecvență/amplitudine, care sunt corelate cu 
stările de sănătate psihică și emoțională și 
echilibrul general al vorbitorului. 
   În ceea ce priveşte efectele fiziologice, 
organele corpului uman pot intra în 
rezonanţǎ cu anumite sunete determinate, 
asemenea coardelor care încep sǎ vibreze 
imediat ce simt vibraţia unui alt corp sonor, 
ca urmare a fenomenului de rezonanţǎ. 
Acest lucru s-a dovedit atât în cazul 
infrasunetelor sau al zgomotelor, cât şi în 
cazul anumitor frecvenţe ale sunetelor, 
uneori independent de intensitatea emisiei. 
Acesta este şi principiul identitǎţii între 
organele corpului uman şi anumite sunete, 
principiu care se aplică în acupuncturǎ. 
Când suntem relaxaţi, pulsul este liniştit. 
Însă dacă ne este frică, ne doare ceva sau 
suntem stresaţi, ritmul cardiac se modifică. 
Efectuând diferite teste, medicii au 
descoperit că nivelul hormonilor stresului, 
adrenalina şi cortizonul pot fi coborâte cu 
20% cu ajutorul unei muzici romantice. În 
plus, muzica trezeşte spiritul de libertate, 
conştiinţa, alungă pesimismul şi 
melancolia, calmează şi înlătura insomnia. 
Insomnii, stări anxioase, spasmofilie, 
tendinţe suicidare pot fi ameliorate cu 
ajutorul muzicii, dacă este audiată muzica 
potrivită și există dorința de vindecare. 
   Studiile au confirmat ideea că la baza 
vindecării prin sunet şi muzică se află 
rezonanţa.  Principiul acustic al rezonanţei 
nu se aplică numai instrumentelor muzicale, 
ci şi trupului omenesc. Conţinutul ridicat de 
apă al ţesuturilor din corpul uman 
favorizează conducerea sunetului, iar 
efectul general este asemănător unui mesaj 
profund, la nivel atomic şi molecular. 
Datorită acestui fapt, fiinţa umană poate fi 
comparată cu un instrument muzical extrem 
de complex, unic şi fin acordat. Fiecare 
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atom, moleculă, celulă, ţesut şi organ al 
corpului transmite în permanenţă 
frecvențele corespunzătoare vieţii fizice, 
emoţionale, mentale şi spirituale. Pentru 
toate aceste niveluri ale existenţei, vocea 
umană constituie un indicator al stării de 
sănătate al trupului. 
   
   Muzica, în totalitatea ei, ca medicament 
se adresează fiinţei, sunetele muzicale 
aducându-ne diferite stări: bucurie, tristeţe 
melancolie. Poate aduce echilibru sau 
dezechilibru, acesta din urmă fiind cauzat 
de audiţia abuzivă a unei muzici 
defavorabile, distructive. Tensiunea, pulsul, 
respiraţia sau sensibilitatea la durere sunt 
influenţate de ritm sau de anumite lungimi 
de undă. La nivel micromolecular, mişcarea 
vibratorie este produsă de mişcarea 
atomilor şi moleculelor ce alcătuiesc acea 
structură. La nivel macromolecular, 
mişcarea vibratorie produce energie 
cinetică, care poate fi ordonată sau haotică, 
slabă sau puternică. 
   Terapia cu sunete este un domeniu nou, 
care oferă tehnici simple ce pot fi aplicate la 
nivelul fiecărei persoane. Efectele sunetelor 
asupra organismelor vii și în general asupra 
ființei umane sunt foarte importante, 
deoarece zilnic ne confruntăm cu o imersie 
într-un câmp sonor (mai mult sau mai puțin 
poluant), care se schimbă în funcție de locul 
și momentul zilei. Cercetătorii studiază 
efectele legate de frecvență, sunet, lumină, 
culoare, privite în ansamblu sau 
independent. În același timp, sunt studiate 
și condițiile în care efectele devin negative. 
Cunoașterea în ansamblu a efectelor 
pozitive și chiar a unor posibile efecte 
negative duce la o mai bună și mai rapidă 
înțelegere a fenomenelor. 
   Sunt situații în care în organism avem un 
dezechilibru de vitamine și minerale, iar 
aceste dezechilibre pot să afecteze starea 
normală de sănătate. Se pot manifesta la 
anumite persoane și în anumite stări și 
situații, deficiențe pe anumite “frecvențe” – 
fiind necesară o refacere a balanței normale 
de sunete și frecvențe pentru a readuce 
organismul la echilibru și o stare normală 
de sănătate. Experiențele recente indică 

faptul că una din cele mai puternice căi de a 
interacționa cu acest gen de deficiențe sau 
dezechilibre este oferirea frecvențelor lipsă 
la octave foarte joase ce corespund 
frecvențelor undelor cerebrale. Astfel, 
organismul este ușor ajutat să se 
“autovindece” și prin imersie sonoră de 
joasă frecvență să-și activeze centrii de 
control din creier care se vor ocupa ulterior 
de vindecare. 
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POLUANŢII PRODUŞI DE 
MOTOARELE UTILIZATE ÎN 
TRANSPORTURILE RUTIERE 

Autor: 
prof. Curelariu Liliana 

 
Transporturile rutiere realizate cu 

autovehicule echipate cu motoare cu ardere 
internă au o contribuţie însemnată asupra 
poluării mediului înconjurător, afectând 
practic toate ecosistemele.       

Efectele cele mai periculoase ale 
poluării produse de motoarele cu ardere 
internă se manifestă la nivelul atmosferei 
prin emisiile de gaze nocive, care vor 
produce poluarea chimică a aerului. 

Compuşii care se formează în gazele 
de evacuare contribuie la poluarea aerului, 
atât global cât şi local, direct sau indirect, 
prin reacţii chimice în atmosfera. 
Schimbarea compoziţiei locale a atmosferei 
poate produce efecte asupra stării de 
sănătate a populaţiei, cum ar fi cele produse 
de emisia de CO, particule şi ozon. La 
nivelul întregii planete, creşterea 
concentraţiei de gaze care produc efectul de 
seră conduce la încălzirea globală, cu 
consecinţe imprevizibile asupra mediului şi 
a vieţii. 

Aceste grupe de substanţe, produse 
de motoarele cu ardere internă, produc 
efecte negative asupra sănătăţii oamenilor, 
asupra vegetaţiei şi asupra mediului 
înconjurător. Principalele substanţe 
dăunătoare, produse de motoarele cu ardere 
internă sunt:  

Hidrocarburile (HC) 
În această categorie intră produsele 

gazoase ale arderii incomplete şi 
componentele din combustibil care se pot 
vaporiza. S-au identificat circa 400 de 
compuşi individuali în gazele de evacuare, 
care reprezintă majoritatea claselor de 
compuşi organici, incluzând hidrocarburi 
alifatice saturate şi nesaturate, hidrocarburi 
aromatice şi compuşi policiclici, compuşi 
oxigenaţi cum sunt aldehidele, cetonele, 
alcoolii, eterii, acizii şi esterii, precum şi 
azotaţi, sulfaţi şi compuşi organometalici. 

Compuşii emişi includ mulţi dintre 
compuşii existenţi in combustibil şi care au 
trecut neschimbaţi prin motor. Există 
diferenţe în compoziţia hidrocarburilor din 
gazele de evacuare ale m.a.s. (motor pe 
benzină) şi m.a.c.(motor pe motorină); 
m.a.c. conţin o proporţie mai mare de 
hidrocarburi cu masă moleculară mare. 

S-a observat că prin combustia a 
unui singur compus – izooctanul (C8H18, 
2,2,4-trimetilpentan) - au rezultat 11 
hidrocarburi distincte, demonstrând 
complexitatea produşilor organici ai arderii 
amestecurilor de combustibili cum sunt 
motorinele. 

Hidrocarburile, privite ca un 
amsamblu numeros de compuşi chimici, 
considerate ca substanţe primare care 
rezultă din procesul nemijlocit de schimb 
de gaze şi de ardere în m.a.i., au nocivitate 
foarte diversă, cuprinzând componenţi 
netoxici, cum ar fi metanul, dar şi 
componenţi foarte toxici, cum ar fi 4-
hidroxidifenilul. Unele sunt iritante şi au 
efecte reduse, în timp ce altele pot avea 
consecinţe toxicologice grave, cum ar fi 
disfuncţionalitatea sistemului nervos central 
şi a căilor respiratorii, sau efecte 
cancerigene. Ca substanţe poluante 
secundare care rezultă prin interacţiunea 
dintre substanţele primare sau dintre acestea 
şi aer în anumite condiţii de umiditate, 
temperatură şi radiaţia solară, HC sunt un 
factor important în formarea smogului 
fotochimic. 

Smogul fotochimic, specific unor 
zone cu circulaţie verticală redusă a aerului 
şi insolaţie puternică, se produce în urma a 
circa 13 reacţii, la care participă peste 200 
de compuși. Mecanismul acestor reacţii nu 
se cunoaşte, ceea ce nu a permis 
reproducerea sa în laborator. Smogul uscat 
sau fotochimic se instalează brusc, 
reducând vizibilitatea la zero şi este 
dăunător mai ales pentru persoanele cu 
suferinţe cardio-respiratorii. 
    Oxizii de azot (NOx), se formează prin 
reacţia oxigenului atmosferic cu azotul la 
temperaturi şi presiuni foarte mari, specifice 
camerei de ardere. Pe măsură ce creşte 
temperatura, creşte şi ponderea oxizilor de 
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azot în gazele de evacuare. Dintre diverşii 
oxizi, NO este constituentul principal în 
gazele de evacuare este prezentă şi o 
anumită cantitate de dioxid de azot, NO2 
cantitate ce sporeşte la ieşirea NO în 
atmosferă, prin oxidarea lui suplimentară. 
NO2 este considerat în general, ca cel mai 
important în sănătatea omului, astfel că 
statisticile asupra riscurilor de îmbolnăvire 
şi asupra concentraţiilor, precum şi normele 
şi standardele, sunt exprimate adesea cu 
referire la NO2 şi nu la categoria mai 
generală a NOx.  Dioxidul de azot este 
astfel considerat dăunător, având efecte 
toxice moderate prin inhalarea de către om, 
producând disfuncţii pulmonare, afecţiuni 
respiratorii acute, iritarea ochilor şi în 
general a mucoaselor, ca substanţă primară; 
ca substanţă secundară, efectele dăunătoare 
pe care le produc asupra mediului, NO2 şi 
restul NOx, includ ploile acide, cu 
consecinţe nefaste asupra vegetaţiei. NOx 
sunt esenţiali la formarea ozonului. Când 
NO2 este supus radiaţiei ultraviolete solare, 
un atom de oxigen se separă de moleculă, 
iar dacă el se combină cu o moleculă de 
oxigen (O2), se formează ozonul (O3). 
Emisiile de NOx constituie al doilea 
component ca pondere, care contribuie la 
producerea efectului de seră, după CO2 şi, 
de asemenea, cu o contribuţie importantă la 
formarea smogului fotochimic.  

Monoxidul de carbon, este un gaz 
incolor, inodor şi insipid, care este puţin 
mai dens decât aerul; este un compus relativ 
stabil şi participă în mică măsură la reacţiile 
chimice atmosferice. CO este un produs 
intermediar prin care trec toţi compuşii 
carbonului când sunt oxidaţi. În lipsa unei 
suficiente cantităţi de oxigen, CO produs în 
timpul arderii este imediat oxidat, 
obţinându-se dioxid de carbon. Acest lucru 
nu se întâmplă în cazul funcţionării 
motorului în regim de mers în gol sau în 
decelare. În condiţii obişnuite de 
funcţionare, motoarele diesel produc 
cantităţi mici de monoxid de carbon, 
comparativ cu motoarele cu benzină. 
Afinitatea CO de a se combina cu 
hemoglobina este de 220 de ori mai mare 
decât pentru oxigen, rezultând 

carboxihemoglobina, ceea ce produce, chiar 
şi pentru doze mici, afecţiuni ale sistemului 
nervos, respirator şi cardiovascular. Reacţia 
este reversibilă şi expunerea intoxicaţilor 
timp de câteva ore la aer curat, duce la 
eliminarea gazului din corp. Intoxicaţia cu 
CO duce la dureri de cap, oboseală, ameţeli, 
tulburări de vedere, irascibilitate, palpitaţii, 
vomă, leşin, coma și chiar moarte. 

Particulele, reprezintă un amestec 
de substanţe organice şi anorganice 
prezente în atmosferă atât în stare lichidă, 
cât şi solidă şi care provin din gazele arse. 

Există o îngrijorare crescândă 
asupra efectelor pe care le produc 
particulele asupra sănătăţii. S-au făcut 
cercetări asupra fracţiunii de particule; 
carbonul nu este toxic, dar proprietăţile sale 
fizice pot afecta funcţia celulară a 
plămânilor. Particulele de carbon emise de 
motoarele Diesel sunt foarte mici şi 
penetrează adânc în plămâni, unde se 
acumulează. În timp, acumularea 
carbonului poate întârzia mecanismul de 
curăţare pulmonară. 

Compuşii cu sulf - Petrolul 
nerafinat conţine o fracţiune de compuşi cu 
sulf; deoarece aceştia sunt concentraţi în 
fracţiunile grele, există în cantităţi mai mari 
în motorină decât în benzină. Cantitatea de 
sulf din motorină depinde de ţiţeiul din care 
este extrasă motorina şi de măsura în care 
aceasta este tratată pentru reducerea 
sulfului. Când combustibilul este ars, 
majoritatea sulfului se transformă în dioxid 
de sulf, iar o cantitate mică (2%) este 
oxidată până la trioxid de sulf, care se 
combină cu apa şi cu alţi compuşi ai gazelor 
de evacuare, formând acidul sulfuric şi 
sulfaţii, ce contribuie la emisia totală de 
particule. Transporturile rutiere reprezintă 
un contribuant minor la emisia de compuşi 
de sulf, iar presiunea de a reduce cantitatea 
de sulf din motorină izvorăşte mai mult din 
necesitatea de a limita dioxidul de sulf. 
Deoarece limitele emisiei de particule sunt 
din ce în ce mai mici, producătorii de 
motoare pot utiliza aplicarea unor sisteme 
de post-tratare a gazelor arse, în scopul 
respectării reglementărilor.  
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Dioxidul de carbon, CO2, nu 
joacă un rol important în producerea 
ozonului şi nu este toxic; el contribuie la 
producerea efectului de seră, în proporţie de 
50%, deoarece absoarbe energia radiată de 
pe suprafaţa terestră. Cu toate că nu este o 
noxă, dioxidul de carbon, este considerat ca 
poluantul cel mai periculos al planetei 
noastre, perturbând clima, topind gheţurile 
eterne şi icebergurile prin efectul de seră pe 
care îl produce. S-a calculat că 
automobilele introduc în atmosferă circa 4 
tone de dioxid de carbon pe an pe km2. Fără 
a se ţine seama de dioxidul de carbon în 
procesul de fotosinteză şi de acţiunea 
clorofilei plantelor, se poate arata că numai 
respiraţia omului introduce anual 300 kg 
CO2 pe locuitor, ceea ce pentru o densitate 
de 100 de locuitori pe km2 duce la 30 tone 
pe an. Aceasta înseamnă că în limitele 
valorilor acceptate, automobilul produce o 
emisie de dioxid de carbon de 12% ceea ce 
nu poate fi considerat actualmente o 
calamitate, dar poate deveni, date fiind 
tendinţele tot mai accentuate de motorizare. 

Toate generaţiile trebuie să ţină 
cont de dimensiunile resurselor naturale 
ale Planetei, care sunt limitate. Astfel în 
ultimii ani, unele din automobilele pe bază 
de combustibil au început să fie înlocuite cu 
automobilele electrice. Oamenii au găsit 
întotdeauna mijloacele și resursele 
necesare, pentru a reduce agresivitatea 
asupra mediului înconjurător, păstrând 
calitatea vieţii pe Terra. 
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CROMOTERAPIA 
 

Autor: 
profesor Ed. vizuală : Călin Isabela 

 
         O ipotetică lume în alb şi negru ar 
transforma nu numai percepţia, ci şi modul 
nostru de a fi, de a ne manifesta în acţiunile 
noastre.  
        Este demonstrat ştiinţific faptul că 
lumina şi culorile au efecte diferite asupra 
afectivităţii indivizilor. Reacţiile şi 
atitudinile faţă de anumite tonuri de culoare 
sunt cauzate de puterea pe care culorile o 
"exercită" asupra psihicului nostru: ele ne 
pot calma, relaxa sau vindeca, sau ne pot 
face trişti, pot induce o stare de nervozitate.  
         Cromoterapia sau colorterapia 
foloseşte calitatea subtil-vibraţională a 
culorilor în scopuri terapeutice. Ȋncă din 
Evul Mediu, vindecătorii şi vrăjitorii 
recurgeau adesea la cromoterapie ca la un 
mijloc de combatere ale diverselor maladii. 
Astăzi, cercetătorii recunosc efectele 
puternice ale culorilor asupra psihicului 
uman, iar prin intermediul psihicului, 
asupra dispoziţiei şi sănătăţii şi a activităţii 
biologice a organismului. 
Astfel, s-a constatat că în melancolia de 
toamnă, când omul îşi pierde interesul faţă 
de tot şi îi este somn în permanenţă, cauzele 
sunt lipsa de lumină solară şi a culorilor 
deschise. 
Psihicul nostru, când suntem privaţi de o 
mare parte dintre excitanţii cromatici cu 
care ne-am obişnuit în timpul verii, 
transmite mai puţine impulsuri de comandă 
sistemului endocrin, care emite mai puţini 
hormoni care stimulează procesele vitale 
din organism. 
        Din cauza faptului că sistemul 
imunitar funcţionează la jumătate din 
capacitatea sa, se reduce la jumătate 
rezistenţa organismului şi se agravează 
bolile cronice. 

Absenţa luminii solare poate fi într-o 
oarecare măsura completată cu lumina 
artificială. Ȋncăperea în care ne petrecem 
majoritatea timpului toamna trebuie să fie 
bine iluminată, nici nu trebuie să ne treacă 
prin cap să stăm în semiobscuritate. 
Dimpotrivă, este de preferat culoarea albă, 
apropiată de lumina solară. 
Impresia culorilor asupra psihicului uman 
este: 
    Culoarea roşie este considerată de marele 
vindecător al Antichităţii, Avicena, 
principalul remediu împotriva melancoliei 
de toamnă. Astfel, roşul este asociat cu 
energia şi puterea; ca urmare, îl binedispune 
pe om. 
Alungă tristeţea şi emoţiile negative, are 
efecte stimulatoare asupra organelor interne 
şi a muşchilor, în special cei ai picioarelor. 
De aceea, când vii seara acasă este bine să-
ţi pui ceva roşu pe tine, o cămaşă sau o 
rochie ori să porţi un batic roşu. 
      De asemenea, este indicat ca faţa de 
masă masa de la bucătărie să fie de culoare 
roşie, să foloseşti o ceaşcă de culoare roşie 
sau să achiziţionaţi cratiţe, tigăi, ceainice 
etc. de această culoare.     Pe masa de lucru, 
la birou sau în camera noastră ar fi bine să 
avem ceva de culoarea roşie: o mapă, flori, 
o pictură în armonie cu mediul înconjurător 
şi atunci vom simţi cum imediat ne revine 
buna dispoziţie, calmul şi ne creşte tonusul. 
       Roşul este un stimulator general: 
excită, irită, provoacă, mobilizează, incită la 
acţiune. Ȋn acelaşi timp, este şi un foarte 
bun stimulator intelectual, însufleţind, 
activând şi facilitând asociaţiile de idei. 
Privind roşul aprins al florilor ne creşte 
presiunea sanguină şi ni se activează 
respiraţia, având senzaţia de căldură. 
      Culoarea orange (portocaliu) are efectul 
înviorător, completat de cel de însănătoşire 
care este extrem de util în tratarea 
dereglărilor aparatului digestiv, a bolilor de 
inimă, precum şi a disfuncţiilor sistemului 
endocrin. Are efecte asupra rinichilor şi a 
vezicii urinare. 
Purtarea hainelor de nuanţa portocalie în 
casa te ajută sa scapi de tristeţe şi de 
spaime, previne căderile nervoase şi ajută la 
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creşterea poftei de mâncare, care dispare de 
cele mai multe ori în perioada toamnei. 
      Culoarea verde este benefică pentru 
vedere, pentru sistemul nervos şi epidermă. 
Verdele este un minunat vindecător, care 
ajută organismul să elimine toxinele şi să 
scape de constipaţie. Aceasta culoare mai 
este considerată culoarea recoltei, 
contribuind la buna circulaţie a limfei în 
organism, eliminarea sucului gastric şi a 
transpiraţiei. Ȋn acelaşi timp, întăreşte 
sistemul nervos central, stimulează 
activitatea cerebrală, percepţia informaţiilor 
şi o gândire coerentă şi precisă. Când în 
cameră există obiecte de culoare verde 
deschis, atunci în dispoziţia persoanelor 
aflate în acest loc se simte o notă de veselie.  
     Din toată gama de culori cea mai 
armonioasă este verdele, care contribuie la 
soluţionarea unor probleme destul de 
dificile. Totodată, acţiunea sa favorabilă 
măreşte funcţiile inimii şi ale plămânilor. 
De aceea, oamenii se simt confortabil când 
în încăpere există pete de culoare verde, 
chiar dacă ele nu sunt foarte mari sau foarte 
deschise - acestea oricum au efect odihnitor 
asupra ochiului. 
Verdele plantelor este relaxant si dătător de 
speranţă, dând senzaţia de prospeţime şi 
sentimentul nutriţiei asigurate. Totodată, 
facilitează deconectarea nervoasă. Ȋn plan 
fiziologic, scade presiunea sanguină şi 
dilată vasele capilare. 
      Culoarea albastră are efectul curativ 
extrem de puternic, care calmează stresul şi 
emoţiile, scade tensiunea arterială, 
micşorează durerile în cazul sciaticii şi al 
ulcerului la stomac. Daca un bolnav de 
pneumonie priveşte îndelung un obiect de 
culoare albastră, atunci acesta se vindecă 
mult mai repede. Multa lume care suferă de 
insomnie nu ştie că dacă se citeşte la o 
lampă cu abajur albastru, somnul nu va 
întârzia să apară. Efectul va fi acelaşi dacă 
în camera în care dormim punem un covor 
de culoare albastră sau bleu. Trebuie să 
facem în aşa fel ca toamna la birou şi acasă 
ochiul nostru să se bucure de întreaga gamă 
de culori. Veţi vedea atunci că melancolia 
de toamnă va rămâne doar o stare... poetică. 

Florile albastre oferă linişte interioară şi 
generează o plăcută ambianţă afectivă şi 
meditativă, care îndeamnă la calm şi 
reverie. Ȋn schimb, utilizate în exces, 
conduc la depresie, dând senzaţia de 
nostalgie. 
     Culorile hainelor pot avea efect asupra 
sănătăţii, iar cromoterapia este folosită 
involuntar de oameni, prin hainele pe care 
le poartă. De aceea este foarte important să 
fim atenţi la culorile pe care le purtăm şi cu 
care ne înconjurăm. 
Astfel, putem beneficia de efectele 
cromoterapiei, dacă suntem atenţi la hainele 
pe care le purtăm. Ȋn funcţie nu numai de 
tendinţele modei, ci şi de stările cu care ne 
confruntăm predominant, ne putem efectiv 
alege îmbrăcămintea în funcţie de 
proprietăţile culorilor respective. Urmând 
necesităţile pe care dorim să le satisfacem 
sau rezolvarea unor probleme de sănătate ne 
vom alege îmbrăcămintea în funcţie de 
culorile care ne sunt folositoare. Acest lucru 
este foarte uşor de realizat de către oricine, 
evitând culorile cu efecte nefaste. 
     Hainele albe au o notă de prospeţime, 
pace şi echilibru. Cele de culoare roşie sunt 
benefice pentru persoanele cu tensiunea 
scăzuta, lipsite de energie. Veşmintele de 
culoare albastră au efect liniştitor, protector. 
     Galbenul din vestimentaţie are efect 
asupra ficatului, stimulând funcţia hepatică. 
Este culoarea altruismului şi detaşării de 
lucruri materiale. 
Fiind situat la mijlocul spectrului, verdele 
este culoarea echilibrului, a armoniei, 
hainele de culoare verde având un efect 
minunat asupra echilibrului nostru interior. 
Culori şi simboluri 
      Negrul este non-culoarea formală şi 
convenţională, aflată în antiteză cu verdele, 
care este culoarea vieţii. De obicei, negrul 
este asociat cu moartea şi durerea provocată 
de aceasta, dar, în unele ţări cum ar fi în 
China - ritualul morţii este simbolizat de 
culoarea albă. 
Albul simbolizează Luna, prin urmare 
feminitatea şi puritatea. 
Roşul este culoarea pasiunii şi a 
optimismului, care intensifică activitatea de 
orice fel, fiind considerată culoarea cea mai 
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puternică. Ea induce vitalitate, curaj şi 
încredere în sine. Dar poate simboliza şi 
agresiunea sau pericolul. Unele culturi o 
asociază cu masculinitatea. De exemplu, 
vechii egipteni îşi pictau statuile ce 
reprezentau femei în alb, iar statuile ce 
reprezentau bărbaţi în maro (considerat a fi 
un ton de roşu). 
Rozul, format din alb şi roşu, este o culoare 
feminină ca şi albul, inducând confort şi 
relaxare. 
Portocaliul reprezintă ambiţia, fiind o 
culoare rece prin comparaţie cu roşul. 
Energia portocaliului ne face mai veseli şi 
ne creşte pofta de viaţă. Aceasta culoare 
este folosită ca mijloc terapeutic pentru a 
elimina stările de anxietate şi pentru a 
introduce o notă de culoare în mediile terne, 
mohorâte. 
Galbenul este considerat culoarea pozitivă 
prin excelenţă, fiind cel mai aproape de 
lumina pură şi strălucire. Este culoarea ce 
aduce oamenii laolaltă, o culoare socială şi 
în acelaşi timp culoarea oamenilor 
inteligenţi. Energia culorii galben ne ajută 
să gândim mai clar şi ne stimulează 
interesul şi curiozitatea. Este folosit în 
cromoterapie pentru a îndepărta stările de 
stres şi depresie. 
Verdele simbolizează viaţa, creşterea şi 
renaşterea, fiind culoarea vegetaţiei ce ne 
înconjoară pretutindeni. Este culoarea 
echilibrului şi a autocontrolului. 
Chiar dacă în anumite culturi albastrul a 
fost privit ca fiind culoarea cea mai 
apropiată de negru şi tonurile închise, o 
nuanţă negativă prin urmare, albastrul 
desemnează personalităţile idealiste şi 
aduce linişte în suflet. Are un efect relaxant 
asupra sistemului nervos şi este 
recomandată folosirea lui ca agent 
terapeutic în tulburările somnului şi 
odihnei. 
Maroul şi griul sunt culori neutre, însă 
maroul este considerat a fi o culoare neutră 
caldă, în timp ce griul este privit ca o 
culoare neutră rece. 
 

 
 

 
 
 



 ECOLOGIE  

43 
 

CE ESTE EDUCAŢIA DE MEDIU? 
 

Autor: 
prof. Serghie Vasilica – Daniela 

 
Obiectivele educaţiei de mediu în 

toată lumea sunt asemănătoare: să menţinem 
şi să îmbunătăţim calitatea mediului, să 
prevenim problemele mediului în viitor. Pe 
de o parte, educaţia de mediu înseamnă 
informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor 
despre mediul înconjurător. Elevii învaţă 
despre încălzirea globală, despre deşeuri 
solide şi alte probleme ale mediului, despre 
ecologie şi cum „funcţionează” pământul, 
despre urmările degradării mediului şi învaţă 
care este rolul acestora în crearea şi 
prevenirea problemelor mediului.  

Pe de altă parte, educaţia de mediu 
sporeşte conştientizarea problemelor şi 
înţelegerea valorilor personale prin 
„descoperirea atitudinii şi înţelegerii, 
ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi să-şi 
clarifice sentimentele în ceea ce priveşte 
mediul şi modul în care contribuie la 
problemele acestuia. Ajută fiecare persoană 
să înţeleagă faptul că oamenii au valori 
diferite, iar conflictele dintre acestea trebuie 
abordate pentru a preveni şi rezolva, în final, 
problemele de mediu. Educaţia de mediu 
este şi practică, în sensul învăţării unor 
lucruri, cum ar fi plantarea unui copac, până 
la reducerea consumului sau cum să trăim 
producând un impact negativ cât mai mic 
asupra mediului. Şi, în final, educaţia 
mediului accentuează abilităţile de a acţiona 
ca cetăţean – de la scrierea efectivă a unei 
scrisori până la influenţarea consiliilor locale 
sau a oamenilor politici de stat şi a 
instituţiilor internaţionale.  

O definiţie pentru educaţia de mediu, 
conformă cu un set de obiective stabilite de 
Naţiunile Unite, este următoarea:  

Educaţia de mediu este „un proces 
care urmăreşte dezvoltarea populaţiei unei 
lumi care este conştientă şi preocupată de 
mediul întreg şi problemele asociate, şi care 
are cunoştinţele, atitudinea, abilităţile, 
motivaţia şi angajamentul să lucreze 
independent sau colectiv pentru soluţii la 

problemele curente şi prevenirea celor 
viitoare.” 

În mod specific, educaţia de mediu 
accentuează aceste cinci obiective:  

1. Conştientizarea: ajută elevii să 
capete o înţelegere şi sensibilitate faţă de 
întreg mediul şi problemele lui; le dezvoltă 
abilitatea de a pricepe şi de a deosebi 
stimulentele, de a procesa, rafina şi extinde 
aceste percepţii; contribuie la folosirea 
acestor abilităţi noi în mai multe contexte.  

2. Cunoaşterea: ajută elevii să capete 
o înţelegere de bază privind funcţionarea 
mediului, interacţiunea oamenilor cu 
mediul, despre cum apar şi cum pot fi 
rezolvate problemele legate de mediu.  

3. Atitudinea: ajută elevii să capete 
un set de valori şi sentimente de grijă pentru 
mediu, motivaţia şi dorinţa de a participa la 
menţinerea calităţii mediului.  

4. Deprinderi: ajută elevii să capete 
abilităţile necesare identificării şi 
investigării problemelor mediului şi să 
contribuie la rezolvarea problemelor 
acestuia.  

5. Participarea: ajută elevii să capete 
experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi 
abilităţilor dobândite, în vederea unor 
acţiuni pozitive şi bine gândite care vor 
conduce la rezolvarea problemelor mediului.  

Un pas mai important este 
recunoaşterea scopului educaţiei de mediu 
de a crea oameni cu o conştiinţă ecologică, 
adică oameni care posedă: 

- o conştientizare şi o sensibilitate faţă 
de întregul mediu înconjurător;  

- o diversitate de experienţe şi o 
înţelegere de bază a problemelor de mediu;  

- un set de valori ecologice şi un 
sentiment de preocupare pentru mediu, 
motivaţia şi dispoziţia de a participa activ la 
îmbunătăţirea şi protejarea mediului;  

- abilităţi pentru identificarea, 
cercetarea şi rezolvarea problemelor 
mediului. 

 
„Gândiţi global, acţionaţi local!” a 

spus istoricul Rene Dubois. Această frază 
este o modalitate sugestivă de a reaminti 
elevilor că problemele de mediu sunt globale 
în scop, dar sunt abordate, în mod  efectiv, la 
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un nivel local sau individual. Fraza aceasta 
subliniază cât de necesar este pentru elevi să-
şi examineze purtarea şi să înţeleagă cum 
acţiuni individuale pot influenţa probleme 
globale. Deşi este important pentru elevi să 
înţeleagă natura problemelor mediului la 
nivel internaţional, naţional şi regional, 
adesea cele mai eficiente programe de 
educaţie a mediului ajută elevii să înţeleagă 
cum acţiunile lor la nivel local pot duce sau 
pot ajuta la prevenirea şi rezolvarea 
problemelor de mediu.  

 
MAI MULT DECÂT ŞTIINŢĂ 
  
Mulţi educatori leagă educaţia 

mediului în mod exclusiv de educaţia 
ştiinţifică. Deşi o mare parte a educaţiei 
mediului se ocupă cu înţelegerea conceptelor 
ştiinţifice, ea cere, de asemenea o înţelegere 
a economiei, matematicii, geografiei, eticii, 
politicii şi altor obiecte. În următoarele 
pagini vom observa natura interdisciplinară 
a educaţiei mediului.  

 
NU E NEVOIE SĂ FII EXPERT 
  
Să nu credeţi că trebuie să fii om de 

ştiinţă sau un profesionist în educaţia 
mediului pentru a introduce educaţia 
mediului în predare. Aşa cum am spus mai 
devreme, educaţia mediului este mult mai 
mult decât un „obiect de studiu; ea implică 
evaluarea educaţiei, luarea de decizii, 
deprinderi de comunicare, creativitate şi 
multe alte priceperi şi deprinderi. Ca 
educator, rolul tău este să facilitezi învăţarea 
şi să ştii cum şi când să apelezi la experţi 
dacă este necesar. Prin introducerea 
cunoştinţelor de mediu în predare, poţi 
încerca noi activităţi şi modalităţi de 
abordare şi poţi afla mai multe lucruri din 
publicaţiile despre mediu împreună cu elevii 
tăi.  

ÎNVĂŢĂTURĂ PRIN 
DESCOPERIRE 

 
În timpul orelor de clasă, în toată 

lumea, profesorii predau, elevii iau notiţe, 
apoi elevii sunt testaţi în legătură cu ceea ce 
au învăţat. Totuşi, în multe ore învăţarea 

experienţială începe să înlocuiască sau să 
completeze lecţia tradiţională de tip 
explicativ urmată de scrierea unor idei pe 
tablă. Prin experimente, simulări, dezbateri 
şi alte activităţi participative, elevii 
descoperă concepte singuri. S-a arătat că 
învăţarea experienţială măreşte capacitatea 
de memorare, motivează elevii să înveţe şi 
încurajează cooperarea de grup. A avut 
succes în special în activităţile de rezolvare 
a problemelor de mediu. Vă prezentăm o 
varietate de activităţi şi tehnici experienţiale.  

 
IEŞIŢI AFARĂ! 
 
Mulţi oameni susţin că elevii de 

pretutindeni, în special din zonele urbane, 
pierd legătura cu lumea naturală. În multe 
locuri, experienţele în aer liber nu sunt o 
parte obişnuită a instrucţiei; experienţele în 
aer liber se reduc adesea la câteva ieşiri în 
clasele primare, în loc ca ele să fi fost 
folosite de-a lungul întregii perioade de 
şcolarizare a elevului. Aducerea elevilor în 
mediul înconjurător în mod regulat este o 
parte importantă a unui program conştient de 
educaţie a mediului. Nimic nu poate înlocui 
propriile experienţe care îi ajută pe elevi să 
înţeleagă propria comunitate, sistemele 
naturale şi problemele mediului.  

Folosirea mediului ca sală de clasă 
este, de asemenea, un mod de a aduce elevii 
mai aproape de natură. De exemplu, mulţi 
profesori de limbă maternă (în Statele Unite) 
îşi duc elevii în natură la orele de lectură 
pentru a le stimula creativitatea în 
exprimarea scrisă. Mulţi profesori de ştiinţe 
şi matematică folosesc mediul ca un 
laborator în care elevii îşi efectuează 
investigaţiile şi experimentele.  

 
FII REALIST! 
 

„Noi dăm formă clădirilor noastre şi după 
aceea clădirile dau formă lumii noastre.” 
(Winston Churchill)  
 

Aducerea elevilor în comunitate 
pentru a privi mediul natural şi cel construit 
poate face programele de educaţie a 
mediului mai relevante pentru vieţile lor. 
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Deoarece se accentuează pe sisteme reale, 
probleme şi soluţii, elevii vor face ei înşişi 
experienţe care adesea lipsesc din 
programele educaţionale. Aceste experienţe 
„reale” nu numai că îmbogăţesc planul de 
învăţământ, dar pot, de asemenea, să ajute la 
întărirea legăturilor între programul de 
învăţământ şi comunitate.  

Este de asemenea important să fii 
sensibil la realităţile problemelor de mediu 
cu care se confruntă comunitatea. Mulţi 
dintre elevi şi familiile lor pot fi direct sau 
indirect responsabili pentru problemele de 
mediu pe care le investighează. De exemplu, 
în oraşe mari, mulţi dintre părinţii elevilor, 
probabil, lucrează în fabrici care poluează 
aerul şi apa. Şi lângă păduri, poate unii dintre 
elevii şi familiile sau rudele lor s-ar putea să 
joace un rol în problema braconajului şi a 
tăierii excesive de copaci. Cu toate că n-ar 
trebui să evitaţi să discutaţi problemele de 
mediu din cauza acesta, trebuie să fiţi atenţi 
atunci când „învinuiţi” pe cineva şi este 
necesar să găsiţi cea mai bună cale de a 
prezenta anumite probleme.  

 
GÂNDEŞTE! GÂNDEŞTE! 

GÂNDEŞTE! 
 

„Spune-i unui copil ce să gândească şi o să-
l faci sclav faţă de cunoaştere. 
 Învaţă un copil cum să gândească şi atunci 
vei face din toate cunoştinţele sclavul său. ” 
(Henry J. Tait) 
  

Unul din scopurile programului de 
educaţie a mediului este să ajuţi elevii să-şi 
dezvolte capacitatea de a gândi – atât critic 
cât şi creativ. Un elev care ar putea face parte 
într-o zi din consiliul local va fi cel mai 
eficient dacă el sau ea va putea să 
cântărească bine opţiunile, să identifice 
alternativele, să comunice, să pună 
întrebările corecte, să analizeze sugestiile 
cetăţenilor, şi să ia decizii. La fel poate fi 
pentru un elev care ar putea fi într-o zi 
proprietarul de pământ care încearcă să 
decidă cum să-şi administreze pământul sau  
un cetăţean căruia i se cere să se implice într-
o problemă care afectează mediul şi 
comunitatea. 

VALORILE CONTEAZĂ 
 
Educaţia de mediu cultivă şi un 

sistem de valori. Deoarece copiii se 
maturizează, sistemul de valori pe care ei îl 
promovează influenţează opţiunile şi 
deciziile pe care le iau referitor la toate 
aspectele vieţilor lor, inclusiv problemele de 
mediu. Valorile aduc, de asemenea, 
consistenţă vieţii unei persoane, ceea ce o 
ajută să realizeze o idee mai bună despre 
sine. Există o legătură strânsă între valori, 
convingeri, atitudini şi dezvoltarea unei etici 
a mediului înconjurător. 

 
DAŢI-LE PUTEREA! 
 
Un program educaţional al mediului 

poate face mult pentru a da putere elevilor să 
îmbunătăţească calitatea vieţilor lor şi a 
celorlalţi. Iar această putere poate duce la 
amplificarea sentimentelor de mândrie şi 
auto-respect. Când elevii iau parte la un 
proiect al comunităţii pentru a ajuta la 
îmbunătăţirea calităţii mediului sau la 
rezolvarea unei probleme a comunităţii, ei se 
ajută pe sine şi îi ajută şi pe ceilalţi în acelaşi 
timp. Ei îşi afirmă propriile valori şi văd că 
acţiunile lor contează.  
 

APRINDEŢI O SCÂNTEIE! 
 

„Mintea nu este un vas care să fie umplut, ci 
un foc pe care să-l faci să ardă.” 
(Plutarch) 
  

Ca educator, poţi avea un impact pe 
viaţă asupra elevilor tăi introducând 
strategiile educaţiei mediului în predare. 
Calitatea mediului se reflectă direct în vieţile 
elevilor şi a familiilor lor. Ajutându-i să-şi 
cunoască drepturile ca cetăţeni, dându-le 
puterea să acţioneze şi să simtă că ei 
contează, clarificând legăturile dintre 
sănătatea individuală sau familială şi mediu, 
arătând legătura dintre veniturile personale 
şi mediu, şi trezindu-le interesul faţă de 
lumea naturală, poţi aprinde o scânteie a 
proprietăţii personale în probleme de mediu. 
Şi nu-ţi face griji dacă nu poţi face totul – 
aprinderea unei scântei este un început bun. 
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BETONUL: UN MATERIAL 
AMBIVALENT 

Autor: 
prof. dr. Anda Tanasă 

Începând cu secolul al XX-lea, cursul 
vieții urbane și al economiei moderne au fost 
definitiv schimbate de folosirea pe scară 
largă a unui material de construcții deosebit 
de versatil: betonul. Efectul transformativ al 
betonului a fost atât de puternic încât astăzi, 
în construcții, cantitatea de beton folosită 
este de două ori mai mare decât cantitățile 
celorlalte materiale de construcții însumate. 
 Reputația betonului nu este 
universală. Regiunile dezvoltate nu pot 
ignora perspectiva ecologică. Betonul este 
astăzi cel mai folosit material de construcții 
din lume, iar producerea sa necesită cantități 
mari de energie, de apă, reprezintă o sursă 
majoră de emisii de dioxid de carbon și 
produce cantități importante de deșeuri în 
urma demolărilor. 
 În regiunile sărace, betonul poate fi 
un factor decisiv pentru îmbunătățirea 
calității vieții, așa cum a fost demonstrat de 
un program derulat în Mexic începând cu 
anul 2000. Un număr de familii sărace, care 
trăiau în locuințe cu pardoseli din pământ, au 
beneficiat de turnarea unei pardoseli din 
beton. Conform studiului efectuat ulterior, 
impactul acestei unice îmbunătățiri a fost 
impresionant: numărul de infecții parazitare 
și al anemiei în rândul copiilor a scăzut 
simţitor, testele cognitive s-au îmbunătățit, 
iar părinții au devenit mai puțin predispuși la 
depresie și mai mulțumiți de calitatea vieții. 
 De cele mai multe ori, când auzim 
cuvântul „beton” ne gândim la arhitectura 
socialistă a blocurilor de locuințe, la parcări 
etajate supraterane, poduri, baraje ș.a. 
 Cu toate acestea, betonul a permis 
crearea unor construcții deosebite, precum 
Opera din Sydney, și este folosit în prezent 
în cea mai mare parte din construcția 
Catedralei Sagrada Familia din Barcelona. 
Reperul cel mai important este Panteonul din 
Roma, ridicat cu aproape două milenii în 
urmă și a cărui cupolă rămâne, până în 
prezent, cea mai mare cupolă din beton 
nearmat din lume. 

Panteonul din Roma, Italia 
 
Durabilitatea Panteonului, dincolo de 

caracterul său remarcabil, invită totuși la 
reflecție asupra structurilor pe care alegem 
să le realizăm din beton, deoarece acesta este 
extrem de versatil în timpul construirii, dar, 
o dată ce construcția s-a finalizat, caracterul 
său devine permanent. Cărămizile pot fi 
refolosite, lemnul poate fi refolosit, dar 
betonul, ulterior demolării, ajunge de cele 
mai multe ori în gropile de gunoi. 
 Caracteristicile betonului calitativ 
sunt remarcabile: rezistent la apă, la foc, la 
intemperii și accesibil ca preț. Pe de altă 
parte, betonul de proastă calitate poate 
conduce la dezastre majore.  
 
Din aproape orice perspectivă l-am privi, 
betonul și 
construcțiile 
din beton 
generează 
contradicții. 
Ieftin din punct 
de vedere 
economic, dar 
scump din 
punct de vedere 
ecologic.  

 
 
 
 
Auster în construcții standardizate ori 
megalomanice, dar cu enorm potențial 
artistic în viziunea potrivită. Sigur și 
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rezistent în condiții dificile, dar cu potențial 
fatal atunci când este de proastă calitate. 
Extrem de durabil, dar cu un caracter 
definitiv, nelăsând loc refolosirii, 
reinventării.  
 În lipsa betonului, lumea de azi ar fi 
arătat și s-ar fi dezvoltat cu totul altfel. 
Provocările actuale constau, printre altele, în 
reducerea impactului asupra mediului, în 
încercarea de a replica rețeta betonului 
roman folosit în construcția Panteonului 
precum și în dezvoltarea de noi tehnologii 
care să permită auto-regenerarea betonului. 
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ŞAPTE  MATERIALE ECOLOGICE, 
SUSTENABILE ȘI DURABILE 
PENTRU CONSTRUCȚII 

Autor: 
prof. Maria Bacalu  

 
În zilele noastre, există o multitudine 

de materiale de construcție ecologice pe care 
le puteți utiliza la construcția casei 
dumneavoastră. Tipurile vechi de pardoseli, 
vopsele și mobilier pot emite substanțe 
nocive, în timp ce aceste noi materiale 
ecologice vă țin casa în siguranță și planeta 
nepoluată în același timp. 
Vopsele naturale 

Atunci când zugrăviți sau vopsiți o 
casă, este important să rețineți că vopselele, 
emailurile și lacurile sunt clasificate în 
funcție de nivelurile de emisii, unde clasa A 
+ corespunde unui nivel scăzut al emisiilor, 
iar clasa C unui nivel ridicat de poluare, 
astfel încât vopselele din această ultimă 
categorie sunt toxice dacă sunt inhalate. 
Încercați să utilizați vopsele pe bază de apă, 
care sunt mult mai sigure. 

 
 Pluta 

Pluta este un material natural care 
este adesea folosit pentru a face mobilier și 
accesorii pentru casă. Alte utilizări 
alternative includ folosirea plutei pentru 
izolație, placarea pereților sau chiar pentru 
podele. Un lucru interesant este că, tăierea 
copacului din care este făcută pluta nu 
reprezintă nici un risc pentru plantă, 
producerea unui strat nou durând numai 10 
ani. 

 
 Bambus 

Dacă doriți mobilier din lemn, dar 
sunteți preocupați de faptul că stejarii și fagii 
sunt copaci care cresc greu, bambusul este o 
alternativă bună. Crește atât de repede încât 
despădurirea din cauza tăierii bambusului 
este practic imposibilă. Utilizarea 
bambusului în construcții în zonele tropicale 
este foarte frecventă, datorită rezistenței sale 
ridicate. Poate fi folosit pentru elemente 
decorative sau pentru clădiri întregi și, 
deoarece este gol, îl puteți îmbina cu alte 
materiale pentru a fi mai ușor de folosit. 

 

Plăcile OSB 

Un material de construcție care a 
devenit o alternativă la placaj sau la 
panourile fibrolemnoase de densitate medie 
- MDF este lemnul OSB. Plăcile din așchii 
de lemn orientate OSB (Oriented Strand 
Board) sunt preferate de mulți pentru 
aspectul lor decorativ. Plăcile sunt adesea 
folosite pentru mobilier, uși și alte soluții 
personalizate. De asemenea, are proprietăți 
bune de izolare, ceea ce îl face un material 
deosebit de potrivit pentru placare. 
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Lâna de oaie 

Pentru a obține izolație 100% 
naturală, materialul cel mai ecologic și mai 
eficient este lâna de oaie: un material termic, 
acustic, elastic, respirabil și hidrofug natural. 
De asemenea, are capacitatea de a absorbi 
umezeala și de a proteja structurile. 
Producția acestor panouri izolatoare reduce 
cantitatea de lână care este irosită. Se 
sterilizează într-un proces simplu, în câțiva 
pași, utilizând puține resurse, făcând lâna 
naturală una dintre cele mai ecologice 
materiale de construcție disponibile. 

 

 
Linoleumul 

Linoleumul ne duce cu gândul 
adesea (în mod eronat) la materiale plastice 
sau sintetice. Este de fapt un material cu 
componente de origine naturală: pânză, iută 
și rumeguș. Se utilizează pentru construcția 
de pardoseli elastice, adică acele pardoseli 
cu capacitatea de a absorbi șocurile fără a-și 
pierde forma. Aceste podele sunt moi, dar în 
același timp foarte rezistente și au, de 
asemenea, o mare capacitate de izolare 
fonică. 

 
Teracota 

Utilizarea lutului ars nu este foarte 
des întâlnită în orașe, dar o găsiți în multe 
case rurale. Este un material durabil care 
oferă o bună izolare termică și confort 
interior. Poate fi folosit în cantități mici 
pentru a obține rezultate excelente. Plăcile 

din teracotă reglează umiditatea într-un mod 
natural, fără riscul de formare a mucegaiului 
și oferă, de asemenea, o absorbție bună a 
mirosului. Aceste finisaje nu necesită 
vopsire și nu conțin pigmenți, deoarece 
culorile sunt obținute prin amestecarea de 
componente naturale. 

 

 
 
 

Bibliografie: 
1. https://www.idealista.it/ro/7-materiale-
ecologice-sustenabile-si-durabile 
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CONCEPŢIA ŞI PROIECTAREA 
CLĂDIRILOR CIVILE 

Autor: 
ing.  Maria  Grigoraș  

 
Creșterea demografică 
și urbană actuală, 
problemele noi pe care 
le ridică traiul și munca 
în actualele condiții de 

civilizație, 
diversificarea continuă a nevoilor 
individuale ridică probleme noi privitoare la 
diferitele produse cu care se satisfac aceste 
nevoi; un loc special printre aceste produse 
îl ocupă construcțiile, în special cele de 
locuit, deoarece realizarea și exploatarea lor 
reclamă cantități însemnate de materii 
prime, de combustibil și energie, de forță de 
muncă, iar calitatea lor influențează în mod 
hotărâtor nivelul de trai al oamenilor. 
Produsele – clădiri prezint o serie de 
particularități față de alte produse ale 
activității umane, ceea ce ridic în fața celor 
angajați în proiectarea, realizarea și 
exploatarea lor o serie de probleme specifice 
: 
- Durata îndelungată de folosință a 

clădirilor face necesar ca performanțele 
lor de calitate să fie în măsură să dea 
satisfacție nu numai în prezent, ci și în 
viitor; nu trebuie uitat niciun moment 
faptul că locuințele realizate în prezent 
vor fi utilizate și de cei ce vor trăi la 
mijlocul secolului viitor; 

- Lipsa seriei zero face imposibilă 
testarea unei soluții noi la scară naturală 
și în condiții reale de lucru și, ca urmare, 
introducerea progresului tehnic se 
realizează cu mai mare dificultate decât 
în alte ramuri de activitate ; 

- Procesul de producție, forța de muncă și 
mijloacele de muncă sunt caracterizate 
printr-o mobilitate continuă și o 
desfășurare pe suprafețe întinse, iar 
activitatea de realizare are loc în cea mai 
mare parte în aer liber, sub influența 
directă a condițiilor climatice 
exterioare, și necesită cantități 
însemnate de resurse tehnico-materiale 
și de forță de muncă. Din aceste motive, 

calitatea execuției și modul de 
gospodărire al resurselor sunt mai greu 
de stăpânit și controlat decât în cazul 
altor tipuri de activități. Chiar în cazul 
construcțiilor realizate după proiecte tip, 
fiecare reprezintă într-un anume mod un 
unicat; 

Datorită impactului deosebit pe care 
construcțiile îl au asupra mediului natural și 
asupra celui social-cultural, precum și 
datorită dificultăților de corectare ulterioară 
a unor erori, răspunderea socială și morală a 
celor ce le proiectează și execută este 
deosebit de mare. 

Aceste particularități și caracteristici 
ale construcțiilor și activității de construcții 
impun o abordare complexă, științifică, 
fundamentată a concepției și proiectării lor, 
conștient dirijată în vederea asigurării unei 
calități globale cât mai ridicate. Etapa social 
- economică actuală este puternic marcată, 
pe de o parte, de cerința obiectivă a sporirii 
continue a calității vieții (și în acest domeniu 
clădirile, în special cele de locuit, au un rol 
esențial) și, pe de altă parte, de cerința la fel 
de obiectivă de economisire a materiilor 
prime, materialelor și combustibililor, 
precum și a forței de muncă. Aceste cerințe 
nu sunt întotdeauna convergente, ceea ce 
pune în fața celor angajați în activitatea de 
construcții, probleme destul de dificile.  

● Calitatea funcțională a clădirilor 
 Un aspect esențial al calității 
clădirilor este modul în care acestea asigură 
satisfacerea exigențelor utilizatorilor sub 
aspectul funcționalității, adică al scopului 
pentru care au fost proiectate și executate. 

În cazul clădirilor de locuit, aspectul 
funcțional se referă, în primul rând, la 
condițiile de locuire, la gradul de confort pe 
care acestea îl oferă sub aspect termotehnic, 
acustic, vizual-luminos, dimensiuni, spații, 
dotări și echipamente. Datorită modificării 
în timp a structurii nucleului familial, ca și a 
preferințelor și nevoilor individuale ale 
membrilor acestuia, clădirile de locuit 
trebuie să posede, în afara unei flexibilități 
inițiale  (adaptabilitate la activitățile din 
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cursul unei zile și la evenimente sau 
activități ocazionale), și o flexibilitate în 
timp (transformabilitate parțială sau chiar 
totală a organizării partiului de arhitectură 
prin modificări ale compartimentării 
interioare). 

Pentru realizarea unui asemenea 
deziderat, soluția constructivă trebuie astfel 
concepută încât subsistemul structură să 
poată prelua cât mai multe rezolvări ale 
subsistemului - delimitări interioare și deci 
ale subsistemului spații închise. Din acest 
punct de vedere, soluțiile structurale în cadre 
sunt cele mai avantajoase, dar există 
posibilități de rezolvare funcțională flexibilă 
și în cadrul altor concepții structurale .  

Trebuie menționat că preocupările de 
viitor privitoare la flexibilitatea clădirilor de 
locuit trebuie să se refere nu numai la nivelul 
apartamentelor, ci și la nivelul clădirii 
(posibilități de rezolvare diferită a partiului 
de arhitectură pe înălțimea clădirii ) și chiar 
la nivelul unui ansamblu de locuințe 
(posibilitatea de a obține o compoziție 
volumetrică variată, o diversificare a 
plasticității fațadelor clădirilor executate 
după același proiect-tip). 

Multe dintre realizările de până acum 
nu răspund satisfăcător acestor cerințe de 
calitate și, de aceea, problema asigurării 
flexibilității apartamentelor, clădirilor și 
ansamblurilor de clădiri se constituie ca o 
problemă majoră a activității viitoare în 
construcții.  

● Economia de materii prime și 
energie 

Actuala etapă social-economică este 
puternic influențată de criza mondială 
energetică și de materii prime, ceea ce obligă 
la eforturi de regândire și reevaluare a multor 
soluții tehnice și tehnologice concepute în 
perioada anterioară. Restricțiile foarte severe 
datorate impactului crizei de energie impun 
măsuri stricte de economisire a resurselor 
energetice și, din acest punct de vedere, 
construcțiile își pot aduce o contribuţie 
destul de mare, cantitatea de energie ce 

revine anual acestui sector fiind de 10-15% 
din bilanțul energetic național. Acest 
consum energetic este datorat pe de o parte, 
energiei înglobate inițial în fiecare 
construcție nouă (energie necesară obținerii 
fiecărui material și produs de construcții, 
începând de la extracția materiei prime și 
energia necesară transportului, 
manipulărilor, punerii în operă a 
materialelor și produselor) și, pe de altă 
parte, energiei consumate în procesul de 
exploatare a clădirilor (energie necesară 
încălzirii aerului și apei, iluminatului, 
preparării hranei, funcționării diferitelor 
aparate sau utilaje). Ponderea cea mai mare 
o are consumul energetic din etapa de 
exploatare (90-95%) și de aceea reducerea 
lui (fără a se afecta gradul de confort termic 
al încăperilor) constituie un obiectiv 
prioritar, evident în cadrul unor consumuri 
echilibrate de materii prime și energie în 
etapa de investiții.  

Realizarea acestui obiectiv impune o 
conformare termoenergetică corectă a 
clădirilor noi și măsuri de protejare termică 
suplimentară a clădirilor deja construite 
(clădiri care, prin concepția lor inițială, din 
perioada anterioară crizei energetice, nu 
beneficiază decât de o protecție termică 
minimă, și ca urmare necesită cantități mari 
de combustibil pentru încălzire). 

Din punctul de vedere al 
constructorilor, problema conformării 
termoenergetice a clădirilor vizează în 
primul rând elementele de construcție ce 
aparțin subsistemului-anvelopă, adică pereții 
exteriori, acoperișurile și elementele în 
contact cu solul și cu diversele spații 
neîncălzite. Prin concepția lor, aceste 
elemente influențează în mod deosebit 
pierderile de căldură ale clădirilor în timpul 
sezonului rece și, ca urmare, consumul de 
combustibil destinat încălzirii, precum și 
nivelul confortului higrotermic din încăperi. 
Clădirile viitorului vor trebui dotate cu 
elemente de închidere cât mai eficiente sub 
aspectul rezistenței la transfer termic și în 
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același timp, cât mai puțin consumatoare de 
materiale deficitare sau energo- intensive . 

 
● Siguranța structurală 
Pentru clădirile civile din țara 

noastră, siguranța structurală (componentă 
esențială a calității clădirilor) este 
determinată de gradul relativ ridicat de 
seismicitate al celei mai mari părți a 
teritoriului, acțiunea seismică reprezentând 
principala sursă de avariere gravă sau de 
prăbușire a clădirilor. 

Sistemele constructive folosite pe 
scară largă s-au dovedit, în general, adecvate 
pentru condițiile de seismicitate din țara 
noastră , ca urmare ele se vor utiliza și în 
viitor cu îmbunătățirile rezultate de pe urma 
comportării la cutremurul din 4 martie 1977. 

În afara problemelor generale legate 
de conformarea și calculul clădirilor 
amplasate în zone seismice, trebuie luat în 
considerație, mai mult decât până în prezent, 
modul cum se modifică șansa de 
supraviețuire a clădirilor în funcție de vârsta 
lor, ținând cont de influența complexă a o 
serie de factori, ca: exploatare, adaptarea la 
teren sub influența încărcărilor normale, 
variația în timp a caracteristicilor fizico-
mecanice ale materialelor utilizate, numărul 
și valoarea solicitărilor seismice anterioare, 
acțiunea degradantă a factorilor de mediu 
exterior. 

De asemenea, în paralel cu 
perfecționarea proiectării clădirilor noi 
bazate pe studii aprofundate și pe experiența 
cutremurelor produse, sunt necesare 
preocupări deosebite pentru punerea în 
siguranță a fondului de clădiri existent. 
Această problemă este deosebit de dificilă și 
de importantă, de aceea se va înscrie cu 
siguranță pe coordonatele majore ale 
activității viitoare de construcții . 
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ENERGIILE VIITORULUI – 
ENERGIILE REGENERABILE 

Autor: 
prof. Ana-Mirela Dudu 

 
Energiile regenerabile,  
sunt numite şi energii 
alternative sau energii 
utilizabile derivate din 
surse, ce sunt capabile a 
se reface, cum ar fi Soarele (energia solară), 
vântul (energia eoliană), râurile (energie 
hidroelectrică), izvoarele termale (energie 
geotermală), mareele (energia mareelor) şi 
biomasa (biocombustibili).  
Energia regenerabilă, este acea energie, care 
provine din resurse naturale, adică din acele 
resurse completate şi refăcute în mod 
natural, ce sunt, practic, inepuizabile. 

 
Caracteristicile energiilor regenerabile: 

• nu sunt legate de o anumită locaţie 
geografică; 

• nu au o cantitate finită. 
Utilizare activă a energiei solare 
Folosirea în mod activ a energiei solare 
poate fi împărţită în trei grupe: 
1. energie consumată pentru încălzirea 
locuinţelor; 
2. energie consumată pentru încălzirea apei; 
3. energie utilizată în consumul electric. 
Dispozitivele care transformă energia solară 
sunt: 

a) celulele fotovoltaice 
Energia solară fotovoltaică este energia 
produsă prin celule fotovoltaice solare, care 
convertesc lumina soarelui direct în energie 
electrică.  

Celulele solare erau înainte folosite adesea 
pentru alimentarea, fără baterii electrice, a 
calculatoarelor de buzunar și a ceasurilor. 

Ele sunt fabricate din materiale 
semiconductoare, similare cu cele utilizate 
în electronică, la cipurile semiconductoare. 
Interesant ar fi să vedem şi cum ne putem 
încărca telefonul mobil, producând energia 
necesară, prin alergare sau prin mers pe jos 
ori cu bicicleta. 

b) colectorul termosolar  
Colectorul termosolar transformă radiaţia 
solară în energie termică. Acest tip de 
energie,  este utilizată cel mai frecvent 
pentru: prepararea apei calde de consum şi 
de circulaţie, inclusiv a apei dintr-o piscină, 
încălzirea clădirilor de locuit şi a celor 
industriale. 
Instalatiile solare nu folosesc numai radiaţia 
solară directă, ci şi radiaţia solară difuză din 
zilele mai puţin însorite (înnorate), cât şi pe 
cea din perioada de iarnă, când reflexia 
zăpezii influenţează pozitiv absorbţia 
radiaţiei solare.  
Panouri solare independente 
Sistemele solare independente sunt 
dispozitive mici (aproximativ 70 kg) şi 
simple care pot fi folosite, spre exemplu, 
pentru a pompa apa într-un rezervor de 
suprafaţă, pentru a evacua apa dintr-o incintă 
sau pentru staţiile de cercetare sau 
meteorologice (a căror poziţionare 
geografică este, uneori, incompatibilă, cu 
asigurarea energiei electrice necesare). 
Pomparea apei cu ajutorul sistemelor 
solare 
Cel mai mare avantaj al pompării apei 
folosind un sistem solar, este atunci când apa 
necesară este în cantitate nu prea mare, şi 
asigurarea ei trebuie făcută în condiţii 
neprielnice, din punct de vedere al reliefului. 
De asemenea, acest sistem ţine cont şi de 
expunerea lunară/anuală la lumina soarelui, 
acest lucru fiind o condiţie de bază pentru 
buna funcţionare şi eficienţă optimă a 
acestui siste. Ţara noastră se găseşte într-o 
zonă geografică cu o foarte bună acoperire 
solară). 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator_de_buzunar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ceas
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Pompele solare sunt alcătuite din unul sau 
mai multe panouri solare conectate direct la 
pompă, ce pluteşte în apă. Principala 
diferenţă, în comparaţie cu pompele 
convenţionale, este aceea că pompele ce 
funcţionează cu ajutorul soarelui, folosesc 
curentul continuu şi, în plus, pomparea apei 
depinde de intensitatea radiaţiei solare. 
Pentru că este mai ieftin să stochezi apa pe 
baza energiei epuizate, pompele solare, de 
obicei, nu au nevoie de baterii, dar în cuva 
de stocare a apei, aceasta poate fi reţinută 
între 3-10 zile.  
 
Sistemele solare cu baterii 
Dezavantajul sistemelor solare independente 
este acela că funcţionarea acestora, în 
condiţii optime, se realizează doar pe timpul 
zilei, deoarece necesită lumina  soarelui. Ȋn 
cazurile în care se stochează o cantitatea de 
energie, sistemele sunt conectate la baterii, 
acestea având acest rol de stocare. Pe timpul 
zilei, bateriile sunt încărcate de energie 
solară, iar pe timpul nopţii sau oricând este 
necesar, 
pot furniza energie electrică. 
 

 

Energia obţinută în acest mod poate fi 
folosită pentru: iluminatul stradal, pentru 
echipamente folosite în telecomunicaţii, 
aparate electrocasnice, care necesită energie 
electrică pentru funcţionare. 
 
Sistemele solare hibride 
Celulele solare, cu tipuri diferite de surse, 
pot foarte bine să acopere cererile de consum 
ale energiei, la costuri mai reduse decât dacă 
s-ar utiliza sisteme bazate pe o singură sursă. 
 

 
Ȋn cazurile în care este necesar să existe surse 
de energie continue şi cu un înalt coeficient 
de siguranţă sau atunci când este nevoie de o 
putere mai intensă decât cea pe care o pot 
transforma sistemele solare în altă sursă de 
putere, trebuie abordată o soluţie cât mai 
eficientă.  
Celule solare, în timpul zilei, sunt folosite 
pentru a acoperi consumul de energie, în 
timp ce bateria se reîncarcă. Atunci când 
bateriile sunt descărcate, sistemul produce 
energie din surse regenerabile (solare, 
eoliene etc.), până când bateria este 
reîncărcată.  
Sistemul controlează conectarea surselor şi 
modifică amplitudinea tensiunii în 
conformitate cu puterea instantanee 
consumată. Ȋn plus, faţă de generatoarele 
tradiţionale, poate fi conectat la sistem, un 
mic generator hidraulic sau unul bazat pe 
producerea energiei cu ajutorul vântului sau 
o pompă de căldură şi va face astfel sistemul 
şi mai complex, dar şi mai eficient în acelaşi 
timp. 
Sistemele solare hibride au, de obicei, o 
rentabilitate mai mare decât sistemele bazate 
pe operarea cu energie proprie, deoarece 
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dimensiunile lor sunt suficiente pentru a 
acoperi consumul de energie pe timpul verii 
şi pentru a stoca rezerve ce vor fi folosite pe 
timpul iernii. Câstigurile anuale de energie, 
folosind un sistem alternativ de producerea a 
energiei, pot fi de aproximativ 500 – 1250 
kWh/an, şi sunt dependente de costurile de 
întreţinere ale regulatorului de încărcare 
solar şi de capabilitatea de reîncărcare a 
bateriei. 
Mai multe panouri interconectate pot furniza 
suficientă energie pentru uzul casnic al unei 
locuințe. Pentru utilajele electrice de mare 
putere sau pentru aplicații industriale sau de 
utilitate publică, sunt necesare sute de 
panouri, ce vor fi interconectate pentru a 
forma un singur sistem unitar din panouri 
voltaice. 

 
Aplicatii ale panourilor fotovoltaice: 

Ceasurile produse de firma japoneză Citizen 
sunt dotate cu o celulă solară inclusă în 
cadran care încarcă un acumulator cu litiu 
având o independență de 150-240 zile și care 
după o funcționare de 20 ani prezintă o 
scădere de capacitate de maximum 20%. 

 

Calculatoarele de buzunar pot dispune de 
alimentare dublă de la baterie și celulă solară 
sau alimentare simplă doar de la celule 
solare, caz în care pentru 
funcționare este nevoie de o 
iluminare relativ puternică. 

 

Aparatele automate de taxare în parcări 
aparțin sistemelor cu alimentare autonomă, 

care pe lângă un modul cu celule 
solare, mai sunt înzestrate și cu un 
acumulator pentru a se asigura 
alimentarea continuă cu energie 
electrică.  

 

 

 

Lampadar 

Pe un stâlp de 
iluminare se 
montează un 
panou solar de cca 
40 W care 
alimentează o 
bateria de cca 
50Ah. Acesta 
asigură o 
autonomie de cca 
5 zile a 8 ore de 

noapte. 
Aprinderea și stingerea luminii se asigură cu 
un programator inclus.  

Balize luminoase - sunt corpuri de iluminat 
incluse în asfalt, ce emit o lumină difuză 
produse cu ajutorul unuia sau mai multor 
LED-uri pe baza energiei acumulate în 
cursul zilei prin intermediul celulelor solare. 
Dispun de o autonomie de 6-7 zile fără soare. 

Arbore solar  

Din 1998 în Gleisdorf/Austria, pe strada 
energiei solare se găsește arborele solar înalt 
de 17,3 m, o structură de oțel de 12,7 t pe 
care se află montate 140 panouri solare cu o 
producție anuală de 6650 kWh cu care se 
alimentează 70 de stâlpi de iluminare. 

Bibliografie : 

1. www.ro.wikipedia.org/wiki/Energie_so
lară_ 

2. Energii regenerabile - Parteneriat 
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PRINCIPII ȘI METODE DE 

OPTIMIZARE A REDUCERII 

CONSUMULUI DE LEMN MASIV 

PENTRU EXECUTIA  

FERESTRELOR 

Autor: 
prof. Bulgaru Doinița 

 
Printre principiile și metodele de 

optimizare privind reducerea consumului de 
lemn masiv se pot enumera: 

1. reducerea adaosului de prelucrare prin 
creșterea preciziei de prelucrare a mașinilor 
unelte;  

2. prelucrarea în multipli dimensionali ai 
elementelor de structură cu rezultate reale în 
reducerea adaosului de prelucrare; 

3. prelucrarea elementelor din structura 
ferestrelor rezultate în urma înnădirii la 
lungime și lățime prin valorificarea lemnului 
de mici dimensiuni; 

4. prelucrarea elementelor din structura 
ferestrelor ca elemente cu structură lamelară, 
utilizându-se mai multe specii  combinate 
astfel: la interior, specii mai puțin valoroase, 
iar la exterior, specii valoroase; 

5. finisarea opacă a ferestrelor ceea ce 
permite înnădirea elementelor fără o 
împerechere a elementelor  la desen, culoare 
și textură; 

6. combinarea structurală a elementelor 
din lemn masiv cu folii de acoperire  din 
mase plastice, caz în care permite utilizarea 
oricăror specii; 

7. combinarea structurală a elementelor 
din lemn masiv cu furnire prin furniruirea 
suprafețelor exterioare cu furnire din specii 
valoroase. 
1. Reducerea adaosului de prelucrare 

Elementele de structură ce alcătuiesc 
ferestrele (montanţii şi traversele) se 
realizează prin divizarea materiei prime şi 
transformarea ei în semifabricate.  

Divizarea materiei prime (a cherestelei) 
are în vedere efectuarea unor operaţii 
tehnologice de tăiere cu ajutorul discurilor  
circulare după direcţii longitudinale şi 
transversale, în vederea obţinerii unor repere 

(semifabricate) în general de formă 
prismatică, ale căror dimensiuni (L, b, g) 
trebuie să aibă în vedere ca prin prelucrări 
ulterioare să poată fi obţinute elementele de 
structură (montanţi, traverse) ale căror 
dimensiuni finale (L0, b0, g0) să fie în 
conformitate cu documentaţia tehnică a 
produsului. 

Pentru obţinerea semifabricatelor de 
formă prismatică, cât şi de  formă 
neprismatică se practică diferite tehnici de 
debitare. 

Pentru valorificarea superioară a materie 
prime (cheresteaua) se propune ca  tehnică 
de debitare, următoarea succesiune a 
operaţiilor: îndreptare pe una sau două 
suprafeţe – spintecare – retezare – 
secţionare. 

Este propusă această  ordine a operaţiilor 
deoarece se are în vedere că  elementele 
pentru cercevele au lungimi de peste 1,5 m 
şi prezintă deformaţii ce trebuie eliminate şi 
create baze tehnologice plane. Operaţia de 
îndreptare trebuie să se realizeze în mod 
obligatoriu pe o faţă şi un cant rezultând 
astfel cele două baze tehnologice plane şi 
perpendiculare între ele, în raport cu acestea 
continuându-se prelucrările celorlalte 
suprafeţe prin operaţii de rindeluire la 
grosime (faţă şi cant) sau prelucrat pe 
agregate de rindeluit şi profilat pe patru 
suprafeţe. 

Indiferent de tehnica de debitare 
acceptată, toate reperele obţinute trebuie să 
fie prevăzute cu adaos de prelucrare specific 
fiecărei operaţii. 

Adaosul de prelucrare reprezintă 
surplusul de material necesar prelucrărilor 
ulterioare pentru obținerea reperelor la 
dimensiunile finale ale piesei. 

Valorile totale ale adaosurilor de 
prelucrare trebuie să aibă în vedere faptul că 
în cazul ferestrelor, există două posibilităţi 
de prelucrare, şi anume: 

- prelucrarea la formă şi dimensiuni se 
realizează în totalitate pe elemente; 
- prelucrarea la formă şi dimensiuni, se 
realizează parţial pe elemente şi parţial 
pe complexe. 

La stabilirea adaosurilor de prelucrare 
trebuie să se ţină seama de totalitatea 
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implicaţiilor tehnico-economice ale 
prelucrării. Din această cauză mărimea 
adaosului de prelucrare trebuie să fie optimă, 
în funcţie de condiţiile concrete de 
fabricaţie, să fie deci un factor care să 
contribuie pe deplin la obţinerea întocmai a 
preciziei, în condiţiile unui cost de 
prelucrare minim. 

Calculul adaosului de prelucrare alocat 
pentru fiecare  operaţie tehnologică care 
asigură prelucrarea parţială pe elemente de 
structură (după lungime, lăţime şi grosime) 
în cazul debitării primare pe maşini clasice 
de prelucrare, se calculează cu ajutorul 
formulelor.  
1. Formule de calcul pentru adaosul de 
prelucrare 

Tipuloperaţiei Formula de 
calcul 

Valoareastandardizată 

Pentru retezare la 
un capăt 

SpL = 
T+gm[mm] 

 

SPL= 5-7 [mm] 

Pentru retezarea la 
douăcapete 

SpL = 
2(T+gm)[mm] 

SPL= 10-15 [mm] 

Pentru retezarea la 
două capete când 
este reprezentatăΔa 
(adaosul de aşezare 
la retezare, după 
direcția de avans) 

SpL = 2(T+gm) 

+Δa [mm] 

 

SPL= 12-19 [mm] 

 

 

Pentru retezarea în 
multiplii de 
lungime 

SpL = 

2(T+gm) + T(n-
1) [mm] 

SPL variază în funcţie de nr. 
de repere obţinute 

Pentru prelucrarea  
pe lăţime 

Spb =[mm] 
fărăformulă de 

calcul 

Spb= 5[mm] pentru piese 

cu L < 1500 mm; 

Spb =10[mm] pentru piese 

cu L > 1500 mm 

Pentru prelucrarea  
p egrosime 

Spg=[mm] fără 
formulă de 

calcul 

Spb= 5[mm] indiferent de 

grosimea reperului 

-toate adaosurile de prelucrare includ 
grosimile discurilor circulare; 
-grosimile discurilor au dimensiuni 
standardizate şi sunt cuprinse între 3 – 
5 mm; 
-pentru prelucrări în multipli de 
lungime, adaosul de prelucrare se ia o 
singură dată, la care se cumulează 
adaosurile corespunzătoare numărului 
de secţionări sau spintecări 
intermediare; 
-tipizarea dimensiunilor elementelor 
ca secţiune, a impus şi tipizarea 
adaosului de prelucrare pentru lăţime 
şi grosime, 5 respectiv 7 mm. 

Plecând de la aceste formule de calcul, se 
pot recomanda valori ale adaosurilor de 
prelucrare pentru următoarele operaţii 
tehnologice conform tabelului ataşat. 
2. Adaosuri de prelucrare recomandate la 
calculul dimensiunilor de debitare  

 
 
Firmele producătoare de maşini-unelte 

sau agregate specializate pentru fabricaţia 
uşilor şi ferestrelor au pus la punct agregate 
de mare precizie, care execută operaţii de 
prelucrare la formă şi dimensiuni la precizie 
de ±0,1 mm. 

La această precizie nu mai sunt necesare 
operaţii de prelucrare a complexelor după 
asamblare, erorile posibile fiind eliminate 
prin operaţia de şlefuire, operaţie care se 
execută în mod obligatoriu pe reper, 
complex. Execuţia operaţiilor pe aceste 

O
peraţia 
tehnologică 
/Utilajul 

Caracteristicile 
elementelor 

prelucrate 

Valoarea 
adaosului de 
prelucrare 
[mm] 

ELEMENTE MASIVE 
1. 

Retezare 
primară 

(Fierăstraie 
circulare) 

semifabricate 
cu U≤25% - zvântate 

semifabricate
uscate U = 8…12% 

 40 [mm] 
20 [mm] 

2. 
Spintecare 

sau retezare 
la cotă finală 

(C.T.A.
M) 

Elemente realizate din 
semifabricate cu 
dimensiuni multiple: 

- prelucrare la 
fierăstrău circular: 

- prelucrare la 
fierăstrău panglică: 

- pentru 
fiecare capăt 

câte: 
- 5 [mm]    

- 3 [mm] 

3. 
Îndreptare, 
rindeluire, 

profilare 
(I.P.4) 

- elemente cu 
îndreptare prealabilă, 

- elemente fără 
îndreptare prealabilă 

       a. L ≤500 mm 
       b. L = 500 … 

1000 mm 
       c. L = 1000 mm 

 
 

- 4 [mm] 
- 5 [mm] 

- 6 [mm] 

4. 
Îndreptare  
faţă  şicant 
(M.I.500) 

L≤ 1000 mm 
L ≥1000 mm 

- 2 [mm] 
- 3 [mm] 

5. 
Rindeluire o 
faţă sau un 

cant.(M.R.G) 

L≤ 1000 mm 
L ≥1000 mm 

- 2 [mm] 
- 3 [mm] 

6.
Profilare pe 
maşini de 

frezat 
(M.N.F-10) 

- element eprofilate - 2 [mm] 

7. 
Şlefuiresupraf

eţe/ 
M

aşini se 
şlefuit 

- elemente din lemn 
masiv 

- elemente cu 
suprafeţe furniruite 

0,5/suprafaţă 
0,25/suprafaţă 
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utilaje presupune şi o scădere a adaosului de 
prelucrare cu 10-15 mm, pentru cheresteaua 
uscată cu U = 8…12%. 

 Fabricaţia elementelor  pentru ferestre 
cu adaos de prelucrare redus, impune luarea 
în calcul a următoarelor aspecte: 
 utilaje şi agregate cu precizie ridicată de 

prelucrare; 
 scule şi dispositive adecvate utilajelor şi 

materialului prelucrat; 
 folosirea materialului lemnos de bună 

calitate; 
 umiditatea materialului lemnos să fie la 

8-12% ; 
 prelucrarea să se realizeze obligatoriu cu 

crearea bazelor tehnologice plane; 
 prelucrarea să se realizeze la nivel de 

precizie dimensională de ±0,1 mm; 
 obligativitatea introducerii fazelor 

tehnologice de condiţionare după 
operaţia de asamblare şi finisare; 

 depozitarea corectă (pe suprafeţe plane) 
în fazele intermediare ale procesului de 
fabricaţie. 
Adaosul de prelucrare este stability şi în 

funcţie de specia de material (foioase, 
răşinoase) din care sunt realizate elementele 
componente ale ferestrelor. Prof.Cismaru I. 
propune în literatura de specialitate pentru 
cele două mari categorii de specii lemnoase 
următoarele valoriale adaosurilor de 
prelucrare la lungime, lăţime şi respectiv 
grosime.  

Concluzii:Adaosul de prelucrare se 
acordă în funcţie de: 
 lungimea elementului; 
 tehnologia de prelucrare aplicată; 
 calitatea sculelor folosite ; 
 utilajele şi agregatele pe care sunt 

effectuate operaţiile tehnologice.  
Făcând o comparative între valorile 

adaosului de prelucrare, atât pentru speciile 
de foioase cât şi pentru speciile de răşinoase, 
e poate concluziona că este foarte importantă 
alegerea lemnului potrivit, pentru reducerea 
consumului inutil de material. Pentru 
alegerea lemnului potrivit, la ramele  din 
lemn pentru ferestre este nevoie să se ia în 
considerare mai multe aspecte: 
 provenienţa lemnului pentru 

produsul finit; 

 durata de viaţă a produsului; 
 rezistenţa la agenţii atmosferici 

(frig, căldură, ploaie); 
 gradul de protecţie 

(termic,fonic,antiefracţie); 
 dilatarea profilelor la diferenţe de 

temperatură; 
 alegerea culorii preferate; 
 păstrarea aspectului exterior; 
 întreţinerea ulterioară; 
 lemnul tropical poate fi o opțiune; 
 care este cea mai potrivită specie de 

lemn disponibilă pe plan local.  
Avantajele reducerii adaosului de 

prelucrare sunt ilustrate în figura de mai jos. 

Bibliografie:  

1.http://www.pinum.ro/ro/produse/ferestre/l
emn-aluminiu/cosmo-68 
2.http://www.pinum.ro/ro/produse/ferestre/l
emn 
3.http://www.alumil.ro/new/images/articles/
File/POSDRU/BI/A4_3%20-% 20 Manual 
%20curs.pdf. 
4.Cismaru, I., 2006, op.cit., p. 129-131. 
5.Pentilescu, M., Georgescu, E., Fabricarea 
produselor din lemn, Manual pentru cultura 
de specialitate, Anul I, Şcoala de Arte şi 
Meserii, Editura Economică 
Preuniversitaria, Bucureşti, 2002. 
6.Nastase, V., Cotta, N., 1987, op.cit., p. 150 

  

        

Avantajele reducerii adaosului de prelucrare 

 

 Protejarea resurselor 

forestiere 

 Valorificarea superioară a 

lemnului  

 Costuri reduse 

 Calitatea  superioară a  

operaţiilor de  prelucrare  

 Calitatea ferestrelor  

SpL, 

Spb, 

Spg 

  cu valoare 

cuprinsă 

   5...10 mm 
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AMENAJAREA UNEI GRĂDINI 
URBANE 

Autor: 
prof. Laurenţiu Săndulache 

 
Odată cu apropierea verii şi, mai ales, 

în contextul actualei pandemii, ne dorim 
parcă, mai mult ca niciodată, să petrecem cât 
mai mult timp afară, sub lumina călduroasă 
a razelor de soare. 

Deoarece nici după data de 15 mai nu 
pare o idee bună să ieşim în locurile publice, 
balcoanele, terasele şi grădinile personale 
rămân singurele locuri unde ne putem relaxa 
în siguranţă. 

De aceea, mi-am propus să vă aduc 
în faţa ochilor câteva idei de amenajare a 
unei mici grădini, care, în zilele toride de 
vară, să ne ofere un spaţiu umbrit şi răcoros. 

Amenajarea unei grădini pe verticală 
este soluţia ideală pentru a avea un spaţiu 
verde atunci când locuieşti într-un 
apartament, iar dimensiunile balconului nu 
îţi permit să te extinzi în amenajare. 

Grădinile verticale, sunt de fapt, 
panouri verzi, cu plante de diferite specii, 
plantate pe verticală, pe aproape orice tip de 
suprafaţă (perete, gard etc.). Astăzi, acestea 
sunt populare în întreaga lume şi se regăsesc 
nu numai în curţile interioare ale caselor, ci 
şi pe pereţii livingului, biroului, sau chiar al 
băii şi bucătăriei. 

 

  
Pentru o grădină naturală verticală de 

interior putem opta pentru plante verzi sau 
cu flori, plante curgătoare, suculente sau 
ferigi. Mai există şi varianta cu muşchi şi 

licheni, însă necesită nişte panouri speciale 
şi un montaj mai costisitor. 

Dacă grădina verticală este una de 
exterior, putem folosi orice tip de plantă 
curgătoare, licheni, iederă sau orice alte 
specii care rezistă şi se dezvoltă 
corespunzător în spaţiul deschis. 

 

 
 
Dacă locuim la bloc şi nu beneficiem 

de o curte, putem să amenajăm o grădină 
chiar pe terasa blocului. Aceasta poate să 
cuprindă o zonă de servit cina, ce poate fi în 
acelaşi timp şi o oază plină de plante. 

 Amenajând o terasă cu plante pe 
acoperiş, putem crea un mediu vast, 
luxuriant, plin de flori parfumate, care să ne 
încarce de energie de fiecare dată. 

Acest gen de grădină este perfectă 
pentru a petrece timpul liber cu prietenii şi 
familia, pentru a organiza seri liniştite alături 
de cei dragi şi pentru a aduce mai mult 
confort în viaţa noastră. 

Aici putem amplasa diferite piese de 
mobilier, cum ar fi bănci din lemn şi o masa 
înconjurată de plante şi elemente inspirate 
din natură. Tot aici, se poate organiza un 
spaţiu de joacă pentru copii, un jacuzzi, sau 
chiar o zonă de observaţie, de unde putem 
privi stelele printr-un telescop. 

Nu trebuie să uităm însă că, înainte 
de a planta diferite specii de flori, este nevoie 
de câteva straturi speciale care se montează 
peste pardoseală, pentru a reţine apa 
plantelor şi pentru a preveni infiltrarea 
acesteia prin planşeu. 

 

https://www.homelux.ro/blog/wp-content/uploads/2019/03/amenajarea-gradinii-pe-verticala1.jpg
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Pentru cei care dispun de un mic spaţiu, 

chiar şi o curte foarte mică, aceasta poate să 
se transforme într-un refugiu în care să 
putem evada din aglomeraţia urbană. 

Astfel, ne putem înconjura de natură 
prin folosirea unor plante verzi, curgătoare 
care să mascheze gardul, sau zidul curţii şi 
pomi de dimensiuni mici, care au un efect 
miraculos şi ţin umbră în zilele toride. 

 

 
 
Dacă ne dorim o grădină în stil rustic, 

aceasta trebuie să împrumute din 
tradiţionalism, iar mobilierul de grădină 
trebuie să fie cât mai natural. Astfel, 
împletiturile din paie, ratanul, cânepa şi 
răchita pot fi câteva dintre elementele care 
vor oferi tenta rustică spaţiului amenajat. 

Într-o grădină rustică, se potrivesc cel 
mai bine plantele care cresc uşor în orice tip 
de sol, cum sunt narcisele, lalelele şi 
zambilele, iar pe timp de vară bujorii, 
trandafirii, hortensiile şi margaretele. 

 

 
Pentru o grădină amenajată în stil 

elegant, boem putem apela la stilul francez, 
care aduce elemente naturale, deschise la 
culoare, precum lemnul sau metalul vopsit în 
alb. Acest stil pune în valoare un element 
principal, precum casa sau foişorul din curte. 

Cele mai folosite plante în grădinile 
franceze sunt lavanda, cannasul, daliile, 
trandafirii şi crinii. 

Un rol important în acest stil de grădină 
îl au materialele ca pietrişul, pavelele 
colorate, bordurile şi alte elemente destinate 
să completeze întregul decor. 

 
O grădină amenajată în stil modern se 

caracterizează prin forme simple, o aranjare 
minimalistă a plantelor, ordine şi geometrie. 

Lemnul exotic este foarte potrivit pentru 
amenajarea unei grădini moderne, iar unele 
specii de plante cum ar fi arţarul japonez, 
ceapa decorativă, crinul african şi alte plante 
verzi, pot încadra grădina în categoria 
spaţiilor de relaxare urbane. 
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În cazul în care dorim să amenajăm o 

grădină în stil feng-shui trebuie să ţinem cont 
de curgerea apei, echilibrul dintre yin şi yang 
şi relaţiile dintre cele cinci elemente. 

Astfel, în partea de nord ar trebui să se 
afle elementul de apă. Acolo putem amplasa 
o sursă de apă pentru flori, o piscină, un 
bazin cu peşti, un jacuzzi.  

În partea de est e bine să plantăm plante 
medicinale, pomi fructiferi sau fructe şi 
legume care servesc sănătăţii şi bunăstării. 

Sudul este destinat întotdeauna 
elementelor de foc. Acolo poate fi amplasat 
grătarul, sau zona în care se găteşte şi tot 
acolo se vor arde şi resturile vegetale.  

În zona de vest putem amplasa un loc de 
relaxare, cum ar fi un foişor, o zonă de 
şedere cu şezlonguri sau o masă cu scaune. 

 
 Cu toate că specialiştii în design ne 

oferă sfaturi avizate în amenajarea unei 
grădini, nu trebuie să uităm faptul că fiecare 
colţ, fiecare obiect este un mic univers şi 
reflectă o parte din modul de viaţă, 
originalitatea şi personalitatea noastră. 

Bibliografie : 
1. www.naturaldesign.ro 
2. www.homelux.ro 
3. www.renovat.ro 
4. www.povesteacasei.ro 

5. www.beko.ro 
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SOLUŢII DECORATIVE ŞI 
FONOABSORBANTE SUB FORMĂ DE 
PLĂCI DIN GIPS-CARTON 
PERFORATE DE LA  

 
 

Autor: 
prof. Pavel Constantin-Cristinel 

 
NOUA PERSPECTIVĂ ESTETICĂ 

Ca răspuns la căutarea dvs. de 
concepte estetice inovatoare care vă exprimă 
creativitatea, Siniat a dezvoltat CREATEX / 
CREASON: o nouă colecţie de plăci de gips-
carton fonoabsorbante și decorative care fac 
din plafoane un element esenţial de design, 
puternic accentuat în întregul concept de 
amenajare a spaţiului. Cele trei colecţii 
propuse în gamele CREASON și CREATEX 
oferă o varietate unică de modele, ceea ce va 
permite să creaţi un spaţiu modern, 
compoziţii ritmice, să vă jucaţi cu combinaţii 
de variante, în funcţie de nevoile acustice ale 
diferitelor încăperi din clădiri publice și 
comerciale. 

 
ACUSTICĂ EFICIENTĂ 
CREATEX/CREASON este o 

soluţie estetică cu excelente proprietăţi 
acustice și fonoabsorbante. Plăcile perforate 
de gips-carton CREATEX/ CREASON sunt 
special concepute pentru clădiri publice și 
comerciale și sunt certificate de un laborator 
independent și îndeplinesc cele mai înalte 
cerinţe privind absorbţia acustică (până la 
max. 𝛂𝛂w = 0.85). În sălile de clasă, 
restaurante sau săli de conferinţe, zgomotul 
excesiv și disconfortul afectează 
concentrarea, conversaţiile și eficienţa 
ascultării. Datorită cunoștinţelor noastre din 
domeniu, Siniat oferă soluţii de decorare 
interioară adecvate pentru toate tipurile de 
clădiri, noi sau renovate. 

 
CALITATEA AERULUI 

Siniat, expert în construcţiile de gips-
carton, cu o atitudine proactivă pentru o 
dezvoltare sustenabilă, stare de bine și 
sănătate, a dezvoltat tehnologia activă 

CAPT’AIR® pentru toate plăcile din gama 
CREATEX/CREASON.  

Eficacitatea acestei soluţii 
inovatoare, care captează și transformă 
formaldehidele în compuși neutri, a fost 
măsurată și dovedită în cercetări știinţifice 
independente, extinse și confirmată în 
condiţii de laborator, ne permite astăzi să 
oferim soluţii adaptate tuturor proiectelor de 
clădiri publice sau rezidenţiale. 

 

 
Plăcile CAPT'AIR®, având un miez 

de ipsos special compus, absorb până la 80%  
formaldehide, transformându-le în compuși 
neutri, inerţi, împiedicând reemisia lor în 
aer. Plăcile de gips-carton tradiţionale au 
performanţe de absorbţie foarte scăzute și nu 
au proprietăţi care să le permită eliminarea 
compușilor organici volatili captaţi. 

 
EFICIENŢĂ VERIFICATĂ ÎN 4 ANI 

DE CERCETARE 
 Opinia unui expert SINIAT, 

MICKAEL JAHAN, manager de certificare 
și testare: 

«Tehnologia brevetată CAPT'AIR®, 
care vizează îmbunătăţirea calităţii aerului 
din interior, este rezultatul cercetării Siniat. 
Pentru a-și demonstra eficacitatea, Siniat a 
efectuat 3 studii, între 2013 și 2017. Două 
studii au fost efectuate în condiţii reale. 
Dezvoltarea rapoartelor, monitorizarea 
experimentelor și interpretarea rezultatelor a 
fost încredinţată unui expert independent - 
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dr. Fabien Squinazi, fost director al 
laboratorului de igienă din Paris. Al treilea 
studiu a fost realizat de un laborator 
independent Wessling și a implicat teste 
standardizate și analiza vitezei de 
neutralizare a formaldehidei absorbite. După 
câţiva ani de monitorizare și înregistrare a 
rezultatelor, Siniat a devenit un expert pe 
această piaţă.» 

 
 

CALITATEA AERULUI ÎN ÎNCĂPERI, 
ÎN CONSTRUCŢII PUBLICE, O NOUĂ 
SOLUŢIE PENTRU MONITORIZARE ȘI 
FUNCŢIONARE 2018-2023 

De exemplu, legea privind obligaţiile 
faţă de mediu introdusă în Franţa necesită 
monitorizarea calităţii aerului interior în 
unele unităţi publice care găzduiesc 
persoane sensibile, inclusiv în unităţi de 
învăţământ. 

Legea a intrat în vigoare treptat, iar 
monitorizarea ar trebui să fie pusă în aplicare 
înainte de: 
> 1 ianuarie 2018 pentru instituţiile 
destinate grupurilor de copii sub șase ani, 
creșe și școli primare; 
> 1 ianuarie 2020 pentru centre de agrement 
și instituţii de învăţământ profesional școlar 
sau de gradul doi (școli gimnaziale, licee 
etc.); 
> 1 ianuarie 2023 pentru alte facilităţi, 
inclusiv centre de sporturi nautice, cum ar fi 
piscine, spa-uri, parcuri acvatice, bazine de 
înot. 

Orientări similare sunt deja aplicate 
în alte state UE. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Bibliografie:  
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CONSOLIDAREA CONSTRUCȚIILOR  
CU COMPOZITE PE BAZĂ DE FIBRE 
DE CARBON (CFRP) 
 

Autor: 
prof. Bogdan Dică 

 
1. Consolidarea unei fabrici 

 
Construcţia este realizată din beton 

armat turnat monolit, cu structura din cadre 
verticale şi planşee orizontale cu grinzi 
secundare şi principale. 
 În urma expertizării s-a constatat 
necesitatea reabilitării construcţiei prin 
consolidarea unui stâlp şi a unor grinzi 
principale transversale şi longitudinale. 

Reabilitarea structurii s-a făcut prin 
remedierea cu compozite pe bază de fibre de 
carbon, urmărindu-se astfel: 
  nemodificarea sau afectarea într-o 

mică măsură a rigidităţii elementelor 
consolidate în scopul păstrării 
distribuţiei și raportului dintre 
eforturile care caracterizează 
structura iniţială; 

 realizarea unor lucrări care să se 
caracterizeze prin rapiditate în 

execuţie, costuri reduse și 
nederanjarea, pe cât posibil, a 
procesului tehnologic specific halei; 

 obţinerea unei siguranţe în 
exploatare și reducerea gradului de 
risc seismic a construcţiei 
expertizate. 
 

 
 

Consolidarea stâlpului s-a realizat prin 
utilizarea de lamele longitudinale din fibre 
de carbon, pentru a compensa insuficienţa 
armăturilor longitudinale, situaţie care a 
condus la valoarea mică a gradului de 
asigurare la acţiuni seismice. Pentru 
confinarea zonelor plastice potenţiale s-a 
dispus o „înfăşurare” în zona nodurilor cu o 
ţesătură din fibre de carbon. 

 
Consolidarea grinzilor s-a realizat prin 

utilizarea unor lamele pentru armare 
longitudinală, la partea inferioară. Pentru  
armarea la forţe tăietoare s-au folosit ţesături 
care compensează armarea insuficientă 
prevăzută la proiectarea structurii. 
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2.Consolidarea unui bloc din panouri 
mari prefabricate 

Construcţia este realizată din beton armat, cu 
structura de rezistenţă verticală şi orizontală 
din panouri mari prefabricate. 
 Ca urmare a exploziei unei butelii de 
gaz clădirea a fost avariată și s-a efectuat 
expertizarea și reabilitarea structurii de 
rezistență afectată. 
Defectele şi avariile clădirii constau în: 
  defecte datorate execuţiei: fisuri şi 

crăpături în panourile prefabricate 
verticale şi orizontale; 

  defecte datorate exploatării 
necorespunzătoare, infiltraţii de apă 
prin acoperişul terasă şi zona băilor; 
desprinderea stratului de acoperire 
cu beton; coroziunea armăturilor; 

 avarii cauzate de explozie: dislocarea 
pereţilor transversali la camera în 
care s-a produs explozia şi camerele 
adiacente prin săgeţi foarte mari (28 
cm), beton zdrobit şi puternic fisurat, 
armături smulse; degradări 
importante la panouri adiacente 
zonei unde s-a produs explozia prin 
fisuri mari şi dese. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dislocarea panourilor verticale și       
fisurarea panourilor orizontale 
Soluţiile de reabilitare sunt de mai multe 
tipuri în funcţie de gradul de avariere 
constatat: 
  înlocuirea panourilor prefabricate 

dislocate cu panouri noi; 
 consolidarea 

unor panouri 
puternic 
fisurate prin 
cămăşuire cu 
beton armat; 

 
 
 
 
 consolidarea unor panouri fisurate 

prin aplicarea compozitelor pe bază 
de ţesături din fibre de carbon. 
 

 
Consolidarea panourilor verticale și 

orizontale 

Bibliografie:  
1. Lupescu, Mihai Bogdan – Fibre de 
armare pentru materialele compozite, 
București, Ed. „Tehnica” 2004, 255 p., 
ISBN: 973-31-2212-2. 
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MATERIALE INOVATOARE ÎN 
DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR 
 

Autor: 
prof. Păiuş Huşman Aurelian 

 
Doua noi inovaţii sunt pe punctul să 

revoluţioneze industria viitorului în 
construcţii: cum arata geamul „tare" ca 
oţelul sau aluminiul transparent. 

 

 
Tehnologia joacă un rol tot mai 

important, inclusiv în domeniul 
construcţiilor, care pare că se adaptează din 
mers noilor tendinţe globale, iar acest lucru 
înseamnă, în final, materiale mai sigure, mai 
eficiente îi mult mai usor de gestionat. 

Dupa ce am vazut cum betonul poate 
“inghiţi”, la propriu, apa sau cum mastodonti 
robotici pot construi o casă în numai câteva 
ore, asistăm la o explozie a numărului de 
tehnologii care vin în sprijinul industriei 
materialelor de constructii şi care vor ajuta 
la dezvoltarea şi cresterea sustenabilă a pieţii 
globale de profil. 

Cele mai noi informaţii în acest sens 
vizează noi tehnologii care apar şi care se pot 
dovedi extrem de utile în construcţia 
viitoarelor mari proiecte, fie că vorbim 
despre centre comerciale, birouri, spaţii 
industriale, infrastructură sau rezidential. 

O echipa de la Universitatea din 
Tokyo, a creat un anumit tip de sticlă ce 
dispune de caracteristicile oţelului, ceea ce 
face ca acest material să fie unul extrem de 
rezistent la aproape orice factori externi, 
având posibilitatea să devină un element 
cheie chiar şi în proiecte ambiţioase. Mai 
mult, acest tip de sticlă ar putea fi folosit 
inclusiv pe smartphone-uri sau tablete, ceea 
ce ar putea facilita rezistenţa şi mai mare a 
dispozitivelor mobile în cazul în care acestea 
cad pe asfalt. 

     Substanţa care ajută la întărirea 
suprafeţei obişnuite din sticlă este oxidul de 
aluminiu pe dioxidul de silicon, un proces 
care este destul de greu de obţinut prin 
tehnici conventţonale, asta deoarece soluţia 
rezultată se cristalizează când ia contact cu 
alta suprafaţă solidă. 

  
Cercetatorii au reuşit să depăşească 

acest pas dificil prin utilizarea gazului, care 
împinge oxidul de aluminiu în silicon, în aşa 
fel încât substanţa nu intră în contact cu nicio 
suprafaţă. 

  
Pardoseală din sticlă 
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Balcon din sticlă 

  
Pod din sticlă 
Sticla rezultată în urma acestui 

proces este de peste două ori mai rezistentă 
decât cea standard. 

Interesant este că acest proces ar 
putea fi dezvoltat chiar pe scară largă şi 
utilizat fără probleme în industrii în care 
sticla este un material foarte popular. 
Construcţiile moderne au început în ultimii 
ani să se bazeze şi mai mult pe sticlă şi otel, 
doua materiale care au devenit rapid 
populare în randul dezvoltatorilor imobiliari. 

  
Casă de sticlă(interior şi exterior) 
 
O altă inovatie a viitorului: aluminiul 

transparent: care îi va fi utilitatea? 
Aluminiul transparent a aparut 

pentru prima data în filmul Star Trek: The 
Voyage Home (1986).  

Dacă la acea vreme deja se vorbea 
despre tehnologie cu ecran tactil, iată că 
astăzi un alt element prezentat în urmă cu 
aproape 30 de ani devine realitate şi ar putea 
fi folosit pe scară largă în foarte scurt timp. 

 

Dr. Jas Sanghera, om de ştiinţă şi cercetător 
al Laboratorului Naval din SUA, a reuşit să 
creeze un astfel de material, care este mai 
mult un mineral.  

Avantajul acestuia este că aluminiul 
transparent este mult mai rezistent şi 
puternic decât sticla şi poate oferi o protectie 
mult mai bună, comparativ cu sticla în 
condiţii de mediu mult mai dificile, rezistând 
inclusiv la coroziune. 

Aceasta tehnologie, precum şi cea a sticlei 
cu rezistenţă sporită, similară oţelului, ar 
putea fi doua elemente definitorii pentru 
viitorul industriei construcţiilor, o piaţă 
globală care trece printr-un amplu proces de 
schimbare şi reinventare. Momentan, 
aluminiul transparent este testat în industria 
militară şi se pare joacă un rol cheie în acest 
domeniu. 

Bibliografie : 

1. https://www.wall-street.ro/  
2. https://www.amenajari-din-sticla.ro/ 
3. https://www.securitinternational.ro/ 
4. https://www.descopera.ro/ 
5. https://www.romaniatv.net/ 
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COMANDA ÎN CIRCUIT DESCHIS A 
UNUI SERVOMOTOR DE C.C. CU 
EXCITAŢIE CU MAGNEŢI 
PERMANENŢI 

Autor: 
prof. Balaban Florin Liviu 

 
 Într-un sistem automat servomotorul 
electric are rolul de a transforma un semnal 
electric de comandă într-un cuplu 
electromagnetic, respectiv într-o mişcare de 
rotaţie a arborelui său prin intermediul 
căruia este antrenat mecanismul care 
realizează operaţia dorită. 
 În funcţie de sistemul automat în care 
funcţionează, servomotoarele sunt puse să 
lucreze în condiţii foarte variate atât în ceea 
ce priveşte caracterul sarcinii, cât şi viteza, 
puterea, tensiunea şi frecvenţa de alimentare. 
 Utilizarea servomotoarelor de c.c. cu 
excitaţie cu magneţi permanenţi este indicată 
acolo unde se cere un reglaj continuu de 
viteză, când sarcina are un caracter variabil 
cu şocuri frecvente şi când funcţionează într-
un mediu fără pericol de explozie. 
 Expresia analitică a caracteristicii 
mecanice a servomotorului de c.c. cu 
excitaţie cu magneţi permanenţi este: 

 

unde:  
♦ U – tensiunea de alimentare a 

indusului;  
♦ R – rezistenţa indusului;  
♦ Φ – fluxul inductor;  
♦ Mr – cuplul rezistent al maşinii de 

lucru; ♦ K – constanta maşinii;  
♦ n0 – turaţia ideală de mers în gol;  
♦ Δnr – căderea de turaţie. 

 Din expresia analitică a caracteristicii 
mecanice se poate constata că viteza 
servomotorului de c.c. cu excitaţie cu 
magneţi permanenţi se poate regla prin: 

♦ modificarea tensiunii de alimentare 
a indusului;  

♦ modificarea fluxului inductor;  
♦ modificarea rezistenţei indusului. 

 Metoda cea mai utilizată de reglare a 
turaţiei servomotorului de c.c. cu excitaţie cu 
magneţi permanenţi este cea prin 

modificarea tensiunii de alimentare a 
circuitului indusului. Sursa de tensiune 
continuă, reglabilă şi cu ambele polarităţi 
poate fi: 

♦ generator de c.c. cu excitaţie 
independentă;  

♦ redresor comandat;  
♦ variator de tensiune continuă 

(,,chopper”). 
Tensiunea variabilă pentru 

alimentarea indusului poate fi obţinută cu 
ajutorul dispozitivelor semiconductoare  
comandate de tip tiristor  sau tranzistor de 
putere. În ultimii 20 de ani, 
semiconductoarele de putere controlabile au 
reuşit să depăşească orice soluţie  în ceea ce 
priveşte comanda sistemelor de acţionare 
electrică. Realizarea de tranzistoare bipolare 
cu performanţe superioare (curenţi de 
colector de sute de amperi, tensiuni colector 
– emiter de peste 1000V, timpi de comutaţie 
sub 10μs) a determinat realizarea de 
convertoare de mare putere performante, 
comparative cu cele realizate cu tiristoare. 

În continuare vom prezenta un 
convertor reversibil de tip ,,semipunte 
realizat cu tranzistoare bipolare de putere şi 
destinat alimentarii servomotoarelor de c.c. 
cu excitaţie cu magneţi permanenţi. 

Schema bloc a unui sistem de 
comandă cu tranzistoare bipolare (convertor 
reversibil de tip ,,semipunte”) a unui motor 
de c.c. cu excitaţie cu magneţi permanenţi 
este redată în figura 1. 

Figura 1. Schema bloc a sistemului 
de acţionare electrică cu servomotor de 
c.c. cu excitaţie cu magneţi permanenţi. 

 
Elementele componente ale schemei bloc 
sunt urmatoarele: 
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♦ Generator de semnal ce furnizează 
semnalul logic PWM de comandă. Acesta 
permite stabilirea atât a frecvenţei de 
comandă (0,5 – 5KHz) cât şi a sensului de 
acţionare dorit. Cu ajutorul potenţiometrului 
P1 se modifică factorul de umplere în plaja 
aferentă sensului de rotaţie impus. 

♦ Blocul logic generează semnalele 
PWM complementare şi cu ,,timp mort” 
(PWM1 şi PWM2) necesare la comanda 
tranzistoarelor convertorului. ,,Timpul 
mort”este generat cu ajutorul a două circuite 
basculante monostabile echipate cu 
grupurile RTCT corespunzătoare. Blocul 
logic conţine  şi circuitul de protecţie la 
suprasarcina (limitarea curentului de 
sarcină), care are ca elemente principale 
două traductoare cu efect Hall de tip 
,,Module LEM”. 

♦ Convertorul semipunte este realizat 
cu tranzistoare bipolare de putere de tip 
BU208 (UCEmax=1500V, ICmax=5A, 
Ptot=12,5W). Diodele ultrarapide D1, D3 au 
rolul de a recupera energia inductivă din 
circuitul de sarcină. Pentru fiecare tranzistor 
comutator s-a prevăzut şi o reţea Snubber.  

Alimentarea convertorului 
semipunte se realizează de la o sursă dublă 
de tensiune continua de ±24Vc.c/5A. Fiecare 
tranzistor comutator este comandat în bază 
de un circuit ,,driver”.Pentru izolarea  
galvanică a părţii numerice de comandă de 
partea de ,,putere” s-a adoptat varianta de 
separare galvanic cu optocuplor. Varianta 
clasică cu transformator de impuls nu poate 
fi utilizată datorită duratei mari a 
impulsurilor. 

Ca sarcină pentru servomotorul de 
c.c. cu excitaţie cu magneţi permanenţi este 
utilizată o maşină identică ce funcţionează în 
regim de generator. Cu ajutorul 
comutatorului K1 se poate impune un regim 
de sarcină redusă sau unul de suprasarcină. 

 
Bibliografie  
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TEHNOLOGII PENTRU 
MOBILITATEA VIITORULUI 

Autori: 
prof. Bunduc Cocuța  

prof. Rusu Alina  

Cum arată autovehiculul viitorului? 
 

 Pe lângă tehnologiile 
de ultimă generație 
precum conducerea 
automatizată și 
autonomă, sistemele 

inteligente de infotainment și structurile 
ușoare, diferite tendințe extrem de 
importante influențează acest domeniu de 
activitate: digitalizarea, sustenabilitatea, 
eficiența și costurile reduse joacă un rol la fel 
de important în sectorul auto ca și siguranța 
pe șosele și confortul și funcțiile de facilitare 
a condusului. 

Conducerea automatizată.  
Una dintre principalele tendințe din sectorul 
auto este conducerea automatizată.  În viitor, 
conectivitatea tehnologiilor inteligente va 
asigura faptul că, în cazul unui număr din ce 
în ce mai mare de trasee, sarcina conducerii 
va fi preluată de sistemele electronice ale 
autovehiculului. În conformitate cu sloganul  
„The Future în Motion” (Viitorul în 
mișcare), sunt depuse eforturi susținute 
pentru ca această viziune să devină o 
realitate pentru toate clasele de autovehicule. 
Vom fi martorii unor „autovehicule fără 
șofer”, cu consum eficient şi complet 
autonome? 

Sistemele de avertizare la părăsirea 
benzii de deplasare, asistența la frânare 
(BAS), sistemele avansate actuale de 
asistență pentru conducătorul auto asigură 
baza pentru conducerea automatizată din 
viitor. Constructorii auto şi nu numai își 
folosc întregul potențial inovator pentru a 
asigura progrese legate de această tendință și 
dezvoltă tehnologii inteligente care preiau 
din ce în ce mai multe funcții de conducere 
– în funcție de dorința conducătorului auto. 
Avantajul: siguranță sporită, mai mult 
confort, plus de conveniență și mai multă 

eficiență. Conducătorii auto se pot relaxa – 
momentul automatizării se apropie. 

Automatizarea va impune schimbări 
radicale în ceea ce privește unele aspectele 
ale șofatului. În viitor, traficul din ce în ce 
mai aglomerat va asigura conducătorilor 
auto timp pentru alte activități în 
autovehicul, care în prezent sunt încă 
imposibile. Traficul marcat de 
opririle/pornirile repetate și parcarea în 
spații restrânse nu vor mai reprezenta 
aspecte descurajante. Sistemele avansate de 
asistență a conducătorilor auto permit deja 
șoferului să predea autovehiculului controlul 
direcției în anumite situații. Va exista o 
progresie clară de la conducerea parțial 
automatizată la cea complet automatizată. 
Conducătorii auto nu vor pierde niciodată 
dinamismul, pasiunea și bucuria condusului 
– printr-o simplă acționare a unui buton, 
aceștia pot activa sau dezactiva sistemul, 
după preferință. 

Teste cuprinzătoare și îmbunătățire 
constantă.  

Specialiștii  asigură avansul tendinței 
asociate conducerii automatizate. Furnizorii 
pentru constructorii auto din întreaga lume  
își asumă provocările asociate conducerii 
automatizate. De exemplu, dezvoltă noi 
tehnologii pentru senzori și sisteme 
computerizate de înaltă performanță pentru 
sarcinile viitoare. Dialogul dintre om și 
mașină implicat în conducerea automatizată 
necesită noi componente și soluții. Datele 
grupate, colectate de la mașinile aflate pe 
șosele, vor asigura autovehicule complet 
automatizate, la un nivel ridicat, care pot 
vedea efectiv în viraje. Volumul ridicat de 
date trebuie să fie transmis cu mare precizie 
în interiorul și în afara autovehiculelor. Baza 
acestei dezvoltări – sistemele avansate de 
asistență pentru conducătorii auto – oferă 
deja servicii importante pentru a depăși cea 
de-a șasea provocare legată de conducerea 
automatizată: acceptarea  sa treptată în 
cadrul societății. 

 
Provocările asociate conducerii complet 
automatizate.  
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Tehnologia senzorilor: o lipsă 
completă a accidentelor nu mai reprezintă o 
utopie. Sistemele avansate de asistență 
pentru conducătorii auto cu senzori pot 
înregistra zona din jurul autovehiculului 
precum și persoanele, dar și multe altele. 
Oglinzile retrovizoare sunt înlocuite cu 
sisteme de camere video. Acestea sporesc 
siguranța și reduc în același timp emisiile de 
CO2 generate de autovehicule și camioane. 
Pentru fuziunea dintre senzori și pentru a 
evalua datele primite de la aceștia se  
realizează studii privind utilizarea 
inteligenței artificiale și integrarea 
cunoștințelor referitoare la tehnologia 
senzorilor și unitățile de comandă 
electronice în procesul de dezvoltare. 

Conectivitate grupată: Internetul va 
deveni cel de-al șaselea simț al 
autovehiculului. Marii constructori auto 
depun eforturi pentru a dezvolta un puternic 
server extern care va furniza informații 
extrem de precise despre trafic. Baza acestor 
informații va fi reprezentată de datele 
senzorilor distribuite de participanții la trafic 
conectați la computerul de procesare de date 
dedicat traficului. Acest lucru sporește sfera 
de acțiune a senzorilor și permite 
autovehiculului să „vadă în viraje”. 

Dialogul om-mașină: Care este 
strategia urmată dacă autovehiculul ajunge 
la ieșirea de pe autostradă în modul complet 
automatizat, iar conducătorul auto trebuie să 
preia din nou controlul? Astăzi sunt 
dezvoltate componentele necesare pentru 
interacțiunea viitoare dintre autovehicule și 
conducătorii auto și se testează noi soluții în 
baza cererilor în continuă schimbare 
referitoare la dialogul om-mașină. 

Arhitectura sistemului: 
Arhitecturile viitoare ale sistemelor pentru 
conducerea automatizată trebuie să 
gestioneze în mod securizat volumul imens 
de date ce trebuie procesat în autovehicul. 
Un gigaoctet de date de la senzori pe minut 
trebuie procesat în timp real. Creșterea 
randamentului senzorilor și creșterea 
rezultantă a volumului de date necesită o 
arhitectură fiabilă și puternică de sisteme 
electronice. 

Fiabilitatea: În prezent, sistemele 
avansate de asistență pentru conducătorii 
auto funcționează ca un mod de rezervă 
pentru acesta. Prin conducerea automatizată, 
în cazul unei defecțiuni, autovehiculul 
trebuie să poată continua deplasarea în 
condiții de siguranță sau să se oprească în 
mod sigur și controlat. Sistemele de frânare 
special configurate sunt deja testate în cadrul 
parcurilor auto. Protecția împotriva 
încercărilor de manipulare trebuie luată de 
asemenea în considerare. Continental 
colaborează cu alți parteneri din industriile 
IT și auto asupra unor procese care identifică 
astfel de încercări și protejează în mod 
corespunzător sistemele. Acest tip de 
securitate necesită actualizări constante ale 
software-ului autovehiculului pentru a 
asigura faptul că cea mai recentă tehnologie 
este utilizată pe întreaga durată de 
funcționare a autovehiculului. 

Conectivitatea și digitalizarea fac 
și mai atractivă tehnologia auto 
inovatoare. Soluțiile inteligente pentru 
gestionarea informațiilor, noile soluții 
privind mobilitatea, tehnologiile pentru 
siguranța sporită pe șosele, sistemele de 
propulsie cu consum mai eficient de 
combustibil: Continental folosește 
posibilitățile din ce în ce mai numeroase ale 
digitalizării pentru a ajuta constructorii de 
autovehicule, industriile și noii participanți 
de pe piață să transforme mobilitatea într-o 
realitate cât mai plăcută.  
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