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NĂZDRĂVĂNIILE APEI 
 

Riana Alessia Ignat, Darius Mihai Varga 

Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad, Arad 

prof. îndrumător Camelia Eugenia Craivan 

 

Apa este un compus chimic al hidrogenului și al oxigenului, având formula chimică brută 

H2O. Apa este una din substanțele cele mai răspândite pe planeta Pământ, formând unul din 

învelișurile acesteia, hidrosfera. Este o substanță absolut indispensabilă vieții așa cum spune și 

Antoine de Saint-Exupery: ”Apă, tu eşti nu numai necesară vieţii, ci eşti însăşi viaţa; eşti bogăţia fără 

seamăn pe Pământ, tu eşti cea mai delicată, cea mai pură, tu eşti sufletul Pământului”. Coexistența 

stărilor solidă, lichidă și gazoasă a apei pe Pământ este vitală pentru originea, evoluția și continuarea 

existenței vieții pe Terra. Apa potabilă este mai valoroasă decât oricând în istoria noastră, fiind 

folosită extensiv în agricultură și industrie, și primește din ce în ce mai multă atenție pentru a fi 

folosită judicios pentru generațiile viitoare. Se prevede că apa ar putea deveni prețioasă precum 

petrolul. Apa este peste tot în jurul nostru și în același timp este cea mai mare necunoscută care a 

existat vreodată pe Pamânt. Așa cum o știm noi ascunde cele mai adânci secrete ale omenirii și în 

același timp este subiectul multor dezbateri a celor mai mari minți ale lumii. Vrem să prezentăm 

câteva anomalii cu privire la apă care au fost demonstrate până în prezent: punct de topire si un punct 

de fierbere anormal de înalte, căldura specifică este ridicată fiind de zece ori mai mare decât la fier, 

căldura latentă de vaporizare și căldura latentă de topire foarte mari, îngheţând, apa se dilată cu 9 % 

faţă de volumul iniţial și se contractă la topire, în afară de mercur, apa are cea mai mare tensiune 

superficială, apa pură este izolatoare electrică, este cel mai bun solvent din lume, etc. 

În încheiere trecem și curiozități despre apă deoarece apa noastră cea de toate zilele este 

încărcată de ciudățenii și mistere: sunetul se propagă mult mai repede în apă decât prin aer, la 100°C 

moleculele de apă se deplasează în medie cu aproape 700 m/s, aproape de două ori viteza sunetului, 

apa caldă îngheață mai repede decât apa rece, la naștere, 80% din greutatea nou - născutului o 

reprezintă apa, apa e responsabilă pentru unul dintre cele mai frumoase fenomene meteo: curcubeul. 

 

Bibliografie: 

1. Nenițescu C. D., ”Chimie generală”, Editura Didactică și pedagogică, 1979 

2. ***www.wikipedia.org 

3. ***www.scientia.ro 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Petrol
http://www.wikipedia.org/
http://www.scientia.ro/
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PRINTRE CRISTALE 
 

Alexandru Cristian Ile, Eric Alexandru Kiss 

Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad, Arad 

prof. îndrumător Camelia Eugenia Craivan 

 

Un cristal este un corp omogen, anizotrop, ale cărui particule componente, atomi, molecule, 

ioni sunt aranjate într-o structură internă tridimensională în diferite sisteme de simetrie cu repetări 

periodice numite sisteme de cristalizare. Cristalografia este știința care se ocupă cu studiul structurii, 

formării și proprietății cristalelor. Această știință se împletește strâns cu ramurile științifice înrudite 

ca mineralogie, chimie și fizica solidelor. Cristalele apar într-o mare varietate de forme și culori. Printre 

plante și animale, adică în lumea creaturilor vii, unitatea de bază este celula, iar în lumea naturii 

neînsuflețite, este cristalul. Simplificand legile descoperite de Hessel, se poate spune ca acest mineral 

are trei caracteristici de bază: fiecare față a cristalului are o față opusă simetrică, în fiecare cristal 

există grupuri de două sau mai multe fețe identice, fețele egale se raportează una la alta în mod similar 

unui model reflectat într-o oglindă. Cristalele naturale sunt create de magma lichidă existentă în 

vulcani, iar procesul de formare a pietrei se întinde pe câteva milioane de ani. 

Solidele cristaline sunt substanțele ale căror structuri microscopice sunt ordonate și respectă 

un model distinctiv pentru o rețea de cristal dată; de exemplu: cubic, hexagonal, triclinic, romboedru, 

etc. Modul în care sunt aranjate structurile cristaline este dat de rețelele Bravais: P, C, I și F. 

Considerăm că principalele solide cristaline sunt: clorura de sodiu, oxidul de aluminiu, dioxidul de 

siliciu, clorura de bariu, diamantul, zahărul, acid acetilsalicilic, oxalatul de calciu. 

Cristalele lichide (LCs) sunt o materie aflată într-o stare de agregare în care are proprietăți 

între cele ale lichidelor convenționale și cele ale cristalelor solide. De exemplu, un cristal lichid poate 

curge ca un lichid, dar moleculele pot fi orientate pe o anume direcție, ca într-un cristal. Există mai 

multe tipuri diferite de faze de cristal lichid, care pot fi distinse prin diferite proprietăți optice. 

Majoritatea afișajelor electronice contemporane folosesc cristale lichide, bazându-se pe proprietățile 

optice în prezența sau în absența unuicâmp electric. Multe proteine și membrane celulare sunt cristale 

lichide. 

 
Bibliografie: 

1. Ramírez Regalado, V. M., ”Chimie generală”, Mexic D.F: Larousse, Grupo Editorial Patria, 2014. 

2. Chandrasekhar, S.”Liquid Crystals”(ed. 2nd), Cambridge University Press, 1992. 

3. ***https://ro.wikipedia.org/wiki/ 

 

 
 

 

 

AR.2
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Monitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Optic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mp_electric
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NITRAȚII – BUNI SAU RĂI?  
 

Andreea Bățăgui, Elena Roxana Costea 

Școala Gimnazială Nr. 280 Bucureşti 

prof. îndrumător Maria Dragomir  

 

Nitrații se regăsesc în mediu, în mod natural. Intervin în circuitul azotului în natură, regăsindu-

se la plantele care au ciclul de viață în solurile bogate în nitrați.  Apele subterane din aceste zone au 

un conținut ridicat în nitrați. Printre factorii care influențează acumularea nitraților în plante se 

regăsesc utilizarea îngrășămintelor pe bază de azot în agricultură și nivelul precipitațiilor din zona 

respectivă. Ingrășămintele pe bază de azot au un rol important în creșterea plantelor și în obținerea 

unor recolte mari, dar concentrațiile mari de azot sunt dăunătoare pentru mediu și om. Cercetările au 

dovedit că efectele ingerării unor cantități de nitrați peste limita normal admisă pot determina 

creșterea tensiunii arteriale, dureri de cap, intoxicație, afecțiuni ale sistemului circulator, excretor, 

glandei tiroide, cancer. S-a constatat că, prin fierberea apei ce conține nitrați, concentrația 

substanțelor toxice crește și nicidecum acestea nu sunt eliminate. 

Directiva europeană privind nitrații, din anul 1991, are ca scop protejarea calității apei în 

Europa prin prevenirea poluării apelor subterane și a celor de suprafață cu nitrați proveniți din surse 

agricole și prin promovarea utilizării de bune practice agricole. Uniunea Europeană a stabilit pragul 

pentru nitrați în apa potabilă la 50 de miligrame/litru. Vom analiza aceste substanțe, având în vedere 

impactul lor pozitiv, dar și negativ asupra mediului și omului.  

În această lucrare am prezentat un experiment prin care putem determina rapid concentrațiile 

de nitrați din apa potabilă. Etapele pe care le-am urmat în acest experiment au fost: 

1. Am așezat pe masă materialele de lucru: set de testere pentru nitraţi, apă de la robinet, apă plată, 

pahare. 

2. Am luat un pahar curat notat cu 1 şi l-am umplut cu apă de la robinet. 

3. Într-un al doilea pahar, notat cu 2, am pus apă dintr-o sticlă cu apă plată. 

4. Am desfăcut un test și l-am scufundat scurt (2 secunde), mai întâi în paharul cu apă de la robinet. 

5. Apoi am aşteptat un minut privind cum se schimbă culoarea de pe porţiunea activă de la o secundă. 

Se observă o concentrație de nitrați peste limita admisă. 

6. Am continuat apoi cu testarea apei din sticla cu apă plată și am desfăcut al doilea test, pe care l-

am scufundat în același mod, timp de 2 secunde, în paharul notat cu 2. 

7. Am aşteptat 1 minut şi am observat modificarea de culoare. 

8. La final, comparând cele doua teste, așezate unul lângă celălalt, am observat faptul că, cel colorat 

de apa de la robinet (paharul nr.1) arată o concentraţie care tinde spre limita maximă admisă legal, 

mult mai mare față de cel testat cu apa plata (paharul nr. 2). 

 

B.1 
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Bibliografie: 
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STUDIUL UNOR COMPUȘI AI CROMULUI 
 

Sonia Filothea Gheorghe, Rareș Șerban Feraru  
Colegiul Național „Grigore Moisil”, București 

 prof. îndrumător Iuliana Costeniuc  

 

Cromul a fost descoperit în anul 1797 de către chimistul francez Louis Nicolas Vauquelin, în 

minereul crocoit (cromat de plumb), mineral folosit ca pigment. Numele său derivă de la cuvântul 

grecesc „chroma”, care înseamnă „culoare”, deoarece majoritatea compușilor săi sunt intens colorați. 

Descoperirea cromului a fost primită cu mare interes, deoarece acesta este foarte rezistent 

la coroziune și este foarte dur. O altă descoperire majoră a fost faptul că adăugarea de crom în timpul 

fabricării oțelului, conduce la creșterea rezistenței oțelului la coroziune și la decolorare.  

Cromul și compușii săi au o gamă largă de aplicații, de la coloranți pentru diferite tipuri de 

țesături, până la protector care înfrumusețează piesele metalice în ceea ce este cunoscut sub numele 

de placare cromată, care poate fi realizat cu metal pur sau cu compuși Cr(III) sau Cr(VI). Cele mai 

importante utilizări ale cromului și ale compușilor săi se pot grupa astfel: în metalurgie pentru a oferi 

rezistență la coroziune și un finisaj lucios; ca element constitutiv pentru aliajele rezistente la căldură; 

în aliajele pentru rezistențele electrice; pentru placarea cromată; pentru emailuri și vopsele, oxidul de 

crom(III) este un lac metalic cunoscut sub numele de roșu verde, sărurile de crom colorează sticla cu 

verde smarald; ionii de crom sunt responsabili pentru culoarea roșie a rubinelor și este utilizat la 

producerea rubinilor sintetici; catalizator; sărurile de crom sunt utilizate la tăbăcirea pielii; dicromatul 

de potasiu este reactive chimic și este, de asemenea, un reactant de titrare, fiind utilizat ca substanță 

pentru coloranții pentru țesături; oxidul de crom (IV) este utilizat pentru fabricarea benzilor 

magnetice. 

În lucrarea de față am investigat obținerea, proprietățile și utilizările unor compuși ai 

cromului, ca de exemplu: clorura de cromil, oxid de crom(III), cromații de plumb, cupru, bariu, 

mercur, argint, potasiu, crom, cromatul și dicromatul de poatsiu, dicromatul de amoniu, unele 

combinații complexe ale cromului. 

 

Bibliografie: 
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CHIMIA ÎN CULORI 
 

Arwen Anamaria Gabriela Chițea, Lorena-Georgiana Zăvelcă 

Colegiul Național „Grigore Moisil”, București  

 prof. îndrumător Iuliana Costeniuc  

 

Pigmenții au fost folosiți din cele mai vechi timpuri pentru colorarea diferitelor materiale. 

Oamenii primitivi pisau roci colorate folosind instrumente făcute din cuarț pentru a obține diferite 

culori, cum ar fi: roșu, negru și galben. Praful obținut amestecat cu ulei din oase de focă și carbune îl 

foloseau să picteze pe pereții peșterilor în care traiau oameni și animalele vânate. Astfel de imagini 

au fost descoperite în cavernele din Franța și nordul Spaniei. 

Mai târziu, egiptenii au creat „albastrul egiptean” (cuprorivaite), un amestec de sol calcaros 

cu nisip, minerale pe bază de cupru – azurit și malachit. Acesta este considerat primul pigment 

sintetic, folosit de către egipteni pentru pictura vaselor de ceramică, a statuilor și pentru decorarea 

sarcofagelor faraonilor. Tot în antichitate, scriitorul roman Plinius a propus una dintre primele 

nomenclaturi a culorilor, care conținea denumiri precum: alb de cretă, ceruză, miniu, cinabru etc. În 

timp s-au descoperit o multitudine de pigmenți, în prezent folosiți atât în pictură cât și în cosmetică. 

În lucrarea de față ne propunem să obținem în laborator o serie de pigmenți anorganici, 

utilizați pentru colorarea diverselor materiale, de exemplu:  

- culoarea roșie: cuprit (oxid de cupru(I)), hematit (oxid de fier(III)), cinabru (sulfur de 

mercur); 

- culoarea galbenă: galben de iod (iodură de plumb), galben de cadmiu (sulfur de cadmiu), 

galben de zinc (cromat de zinc), galben de bariu (cromat de bariu); 

- culoarea verde: malachit (hidroxid bazic de cupru), oxid de crom (III); 

- culoarea albastră: azurit (hidroxid bazic de cupru), albastru de Bremen (hidroxid de cupru), 

albastru de Prusia; 

- culoarea violetă: fosfat de cobalt(ll); 

- culoarea albă: alb de zinc (oxid de zinc), alb de plumb (sulfat de plumb), alb de bariu (sulfat 

de bariu); 

- culoarea neagră: galena (sulfura de plumb). 

B.3 
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SUPERPUTEREA VITAMINEI C 
 

Miruna Neculăică, Florina Pîrghie  

Liceul „Demostene Botez” Trușești, Botoșani  

prof. îndrumător Irina Culidiuc  

 

Vitaminele sunt substanțe chimice complexe care îndeplinesc un rol esențial în funcționarea 

normală a organismului omenesc și care, cu câteva excepții, nu pot fi sintetizate de către acesta. Ele 

se găsesc în majoritatea alimentelor de proveniență naturală și sunt absolut necesare pentru creșterea, 

menținerea vitalității și bunăstarea generală a organismului nostru. Vitaminele pot fi: 

• Liposolubile (solubile în grăsimi): vitamina A (și provitamina A, carotenul, care în 

organismul omului se transforma în vitamina A), D, E, K. 

• Hidrosolubile (solubile în apă): vitaminele C, B1, B2, PP, B12. 

Vitamina C sau acidul ascorbic este una din cele mai cunoscute vitamine. Denumirea ei 

provine de la proprietatea de a vindeca scorbutul, boală ce a decimat populația de-a lungul istoriei. 

Vitamina C este necesară în formarea colagenului, o proteină care conferă rezistență oaselor, 

cartilagiilor, vaselor de sânge și contribuie la buna menținere a capilarelor, a oaselor și a dinților. Are 

acțiune antiinfecțioasă, crește rezistența la infecții prin activarea leucocitelor, producție de interferon, 

menținerea integrității mucoaselor. Reprezintă un antioxidant de excepție ce contribuie activ la 

frânarea proceselor degenerative din organism. Făcând parte din grupa vitaminelor hidrosolubile, 

vitamina C se elimină în cantități mari din organism. Organismul uman nu își poate sintetiza propria 

vitamina C și tocmai de aceea trebuie să și-o procure din alimente sau din alte surse. 

De obicei, li se spune copiilor să mănânce fructe și legume proaspete pentru că au vitamine. 

Și tot de obicei, vedetă între ele este vitamina C. Tocmai de aceea, ne-am gândit că ar fi interesant 

dacă am putea să îi și demonstrăm prezența, printr-un experiment simplu interesant. Iodul (betadina) 

este o substanță care este folosită ca indicator în chimie, deoarece se observă imediat modul în care 

își schimbă proprietățile atunci când este amestecat cu alte substanțe. In cazul experimentului nostru, 
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am folosit vitamina C și am observat cum, prin amestecul celor două substanțe, particulele de iod își 

pierd culoarea. 

 

Bibliografie: 
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METALELE, ALIAȚI SAU COMBATANȚI?! 
 

Delia-Cătălina Adăscăliței, Bianca-Elena Apăscăriței 

Centrul Județean de Excelență Botoșani, Botoșani 

prof. îndrumător Marinela Hudișteanu 

 

Tabelul periodic al elementelor conține 80% metale, dar în viața de zi cu zi întâlnim, de cele 

mai multe ori, aliaje.  Acestea sunt materiale alcătuite din cel puțin două elemente chimice diferite, 

dintre care cel puțin unul este un metal. 

De ce sunt utilizate aliajele? Pentru că proprietățile lor chimice și fizice sunt superioare, au 

rezistența mai bună la coroziune și uzură, proprietăți electrice sau magnetice speciale, au temperaturi 

de topire mai scăzute și sunt mai ușor de prelucrat. Alteori, aliajele sunt folosite deoarece păstrează 

proprietățile cheie ale metalelor componente, dar sunt mai puțin costisitoare. De exemplu, prin aliere 

cu Cr și Ni, fierul rezistă mai bine în lupta împotriva ruginii, iar aurul cu puritatea 100% este moale, 

pentru a putea fi utilizat la confecționarea bijuteriilor, este aliat cu Zn, Co, Ag, Cu, Ni sau Pd. 

Cuprul se distringe prin multitudinea aliajelor pe care le poate forma, prin coloritul lor dar 

mai ales prin importanța utilizărilor. Există mai mult de 400 aliaje ale cuprului, fiecare cu o 

combinație unică de proprietăți, potrivite pentru orice aplicații din domeniile cele mai diverse: sisteme 

electrice, telecomunicații, transporturi, agricultură, arhitectură, sănătate, artă. Remarcabile sunt și 

culorile. Roșul cuprului, auriul alamelor, ciocolatiul brun al bronzului-mangan, patina verde și albul 

strălucitor dat de prezența argintului și   nichelului în aliaje, permit oamenilor să folosească cuprul în 

moduri infinite. 

Dar oare metalelor nu le place competiția, știu doar ”să lucreze în echipă” la îmbunătățirea 

calității materialelor?! 

În laboratorul de chimie este ușor de realizat o ”competiție” între Mg, Fe, Cu, Ag, Zn, Pb  prin 

observarea transformărilor chimice care au loc între  metale  și  sărurile altor metale.  Am urmărit 

dacă pe suprafața metalului s-a depus sau nu un alt metal și modificarea culorii soluției inițiale. A 
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rezultat următoarea ”ierarhie”  Mg, Zn, Fe, Pb, Cu, bazată pe reactivitatea reletivă mai mare  a 

metalelor care pot  substitui alte metale din sărurile lor. 

Motivația activităților de documentare și experimentale a fost curiozitatea și interesul pentru 

rigoarea științifică. 
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IZOTOPI RADIOACTIVI, BENEFICII ȘI RISCURI. 
 

Giulia-Sorina Irimia, Denisa-Ioana Loghin 

Centrul Județean de Excelență Botoșani, Botoșani 

prof. îndrumător Marinela Hudișteanu 

 

Am învățat anul acesta că atomii aceluiași element cu număr diferit de neutroni se numesc 

izotopi dar în contextual conflictului dintre Rusia și Ucraina după ce am aflat de centrala de la 

Zaporojie și ”Pădurea Roșie” de la Cernobîl, interesul pentru radioizotopi a crescut. Un radioizotop 

este un izotop care emite radiații pentru că atomii sunt instabili și eliberează energie sub forma de 

unde (radiații gama), similare undelor radio, sau particule (particule alfa și beta).  

De la descoperire (1896) până astăzi, radioactivitatea a contribuit la dezvoltarea  social-

economică fiind utilizată  în  producţia de energie, datarea rocilor și fosilelor, aplicaţii în medicină, 

biologie, agricultură, industrie etc., dar și la  naşterea îngrijorării asupra  gestionării deșeurilor 

radioactive și consecinţelor utilizării  militare (bombardamentele din 1945 de la Hiroshima şi 

Nagasaki) şi ale accidentelor survenite în funcţionarea centralelor nucleare (Cernobîl 1986, 

Fukushima 2011). 

Beneficiile cele mai importante ale utilizării energiei nucleare sunt: producţia de electricitate 

(la noi CNE Cernavodă) fără emisie de CO2 și care reduce dependența de combustibilii fosili și 

folosirea în medicină pentru diagnosticarea (CT - tomograf computerizat, injecţii cu substanţe 

radioactive pentru imagistică medicală), tratarea bolilor (tratarea cancerului cu iod 131, Stronțiul 89) 

sau pentru cercetare.  

Radiaţiile ionizante pot fi periculoase pentru om. Expunerea la doze mari de radiaţii pot duce 

la arsuri ale pielii, stări de vomă şi hemoragii interne. Expunerea îndelungată la doze mici de radiaţii 
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poate cauza apariţia cancerului şi a unor boli ereditare (afectări constatate la supravieţuitorii la 

Hiroshima, Nagasaki și Cernobîl). 

Activitățile practice realizate au constat în realizarea unei machete pentru un depozit de 

deșeuri radioactive și obținerea unor cristale spectaculoase de iodură de plumb, ”Ploaia de aur”, 

utilizând iodura de potasiu - substanță care  oferă o protecție considerabilă împotriva radiațiilor prin 

rolul ei în funcționarea glandei tiroide. 
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1. ***http://andr.ro/wp-content/uploads/2019/09/brosura_dfdsma_RO.pdf  

2. ***http://www.anpm.ro/efectele-radiatiilor-asupra-sanatatii-oamenilor  

3. ***http://andr.ro/category/gospodarirea-deseurilor-radioactive/  

4. Brăban, M.”Experimente  de chimie –o abordare europeana ” Erasmus+, Șimleu Silvaniei, pag. 142, 2017. 

 

 
 
 
 

MERCURUL, 

NOCIV SAU NECESAR VIEȚII OAMENILOR?! 
 

Maia Ioana Iftimie, Maya Ungureanu 

Centrul Județean de Excelență Botoșani, Botoșani 

prof. îndrumător Marinela Hudișteanu 

 

Cunoscut din antichitate, (1500 î. Hr), Hydrargyros (argintul lichid), cel mai greu lichid de pe 

Pământ este un element chimic spectaculos prin proprietățile sale și a captat interesul oamenilor.   

Dacă în antichitate mercurul era considerat metal prețios, se credea că are proprietăți 

vindecătoare și prelungește viața, din 2017 prin Convenția de la Minamata se urmărește protejarea 

sănătății umane și a mediului împotriva efectelor adverse ale mercurului. 

Deși este un element rar, dezvoltarea științei și tehnologiei au dus la o creștere continuă a 

cererii de mercur datorită prorietăților sale.  Lichid la temperatură obișnuită cu densitate și tensiune 

superficială mare, reactivitate redusă și posibilitate de a forma ușor aliaje, mecurul are utilizări dintre 

cele mai diverse: obținerea unor substanțe (Cl2, fulminatul de mercur (II) - explozibili), a unor 

instrumente și aparate de precizie (termometre, barometre, manometre, densimetre), fabricarea 

bateriilor, a lămpilor cu ultraviolete și în industria electrotehnică. În medicină și cosmetică a fost 

folosit ca agent anti-sifilitic, tratamente dermatologice, stomatologie - amalgamul dentar, conservanți 

în unele picături oftalmice, spray-uri nazale și soluții pentru lentilele de contact, la fabricarea 

rimelului. 

De ce este mercurul o problemă? Este foarte toxic. Otrăvirea poate rezulta din inhalarea 

vaporilor, din înghițirea unor compuși sau din absorbția lui prin piele. Activitățile umane duc la emisia 
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unor cantități de mercur în mediu, care din apă este ușor absorbit de animale, ajungând în alimentația 

oamenilor prin lanțul trofic. Compușii sunt mai toxici decât forma elementară, iar formele organice, 

deosebit de toxice, sunt implicate în distrugerea renală și cerebrală. Cel mai periculos compus este 

dimetilmercurul. În timp, mercurul rămâne în corp, nu se elimină se bioacumulează.  

În laboratorul de chimie utilizăm în siguranță HgCl2 pentru obținerea Reactivului Nessler cu 

care identificăm ionii NH4
+. 

În loc de concluzii - Ce facem dacă am spart un termometru? 
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ROLUL Ca ȘI Mg ÎN PROCESELE VIEȚII 
 

Delia-Narcisa Pătrășcuță, Adelina-Maia Rotundu  

Școala Gimnazială nr.7 Botoșani, Botoșani 

prof. îndrumător Luminița Stanciu  

 

În urma unui control medical de retina, am observant că medicii sunt preocupați de nivelul de 

calciu și magneziu din organism iar curiozitatea noastră pentru proprietățile acestor două elemente 

ne-a determinat să le acordăm atenție. 

În organismul uman, cele două metale se găsesc, alături de Na și K într- o proporție de 2,5% 

din masa corpului, în cea mai mare parte în oase (Ca-99% și Mg-50%).   

Oasele sunt formate dintr-o componentă organică, majoră, și o componentă minerală formată 

din cristale de hidroxiapatită Ca5 [(PO4)3OH] și fosfat tricalcic amorf. Sub formă de cation, Ca+2 se 

găsește în plasmă, în lichidul extracelular, mușchi, rinichi și participă la numeroase procese vitale ca 

menținerea integrității funcționale a sistemului nervos central și periferic, a membranei celulare,  la 

coagularea sângelui și este component al unor enzime. Micșorarea nivelului de Ca+2  în lichidul 

extracelular duce la o excitabilitate  crescută a celulelor musculare și nervoase (tetanie calciprivă) și 

tulburarea funcției cardiace. Aportul de Ca vine din alimente dar nu se absoarbe în totalitate, ba chiar 

absorbția scade cu vârsta, dar organismul poate elibera calciu din schelet în circulați și face resorbție 

osoasă. Trebuie să reținem că eliminăm Ca prin transpirație. 
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Mg este un component normal al organismului (cam 29g la 70Kg corp) intervine în multiple 

procese metabolice, are acțiune antialergică și antispastică. Un rol important are Mg+2 în fotosinteză, 

fiind component al pigmenților clorofilieni și îl găsim, în cantități mici, aproape în toate alimentele 

dar și în apa potabilă.   

Am investigat cu ajutorul materialelor și mijloacelor din laboratorul de chimie  comportarea 

compușilor cu calciului și magneziului din materiale biologice. Am încercat să ”solubilizăm” ionii de 

Ca+2  din coaja unui ou și dintr-un  os de pui cu acid.  Pigmenții clorofilieni din spanac i-am extras cu 

solvent organic (alcool etilic) și am încercat separarea lor prin absorbție pe hârtie de filtru (viteze 

diferită de migrare ca la testele anti COVID?!) și cu benzină pe baza gradul diferit de solubilitate 

într-un anumit solvent. Am transformat atomii de Mg în substanța ionică MgO prin ardere în aer 

pentru că experimentul este spectaculos și am aflat că oxidul de magneziu este un fertilizator pentru 

plante. 
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E 173 ALUMINIUM 
 

Delia Teodora Pari, Alexandru Mihai Sfîntu 

Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov, Brașov 

prof. îndrumător Manuela Zorca 

 

Domeniile de utilizare ale aluminiului sunt multiple. Este un material uşor, reciclabil, rezistent 

la coroziune şi prezintă un rol important în viaţa noastră cotidiană. Este imposibilă enumerarea 

produselor din aluminiu utilizate zilnic. Reciclarea lui necesită numai 5% din energia necesară pentru 

producţia metalului primar iniţial. În Uniunea Europeana, E 173 (aluminiu pur) este un colorant 

întâlnit mai ales în produse ce conțin cereale, de exemplu pâine, prăjituri şi biscuiţi. 
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IODUL ÎN NATURĂ ȘI ÎN LABORATOR 
 

Mara Subțirelu, Radu Ștefan Ilin 

Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov, Brașov 

prof. îndrumător Manuela Zorca 

 

Iodul este un element chimic cu o abundență redusă în sistemul Solar și în scoarța terestră. 

Principalele surse naturale de iod sunt zăcămintele de salpetru de Chile și salpetru de India, proporţia 

iodului în aceste zăcăminte fiind mai mică de 1%. Cantități mai mari de iod se întâlnesc în apa mărilor, 

concentrația medie de iod în apă fiind de numai 2-3 mg/L. Deși este un element prezent în concentrații 

reduse, varecul și alte plante stochează iodul, introducându-l astfel în lanțul trofic. De asemenea, 

unele ape minerale conțin iod.  

 

Bibliografie: 
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EXTRACTUL DE FRUCTE DE PĂDURE,  

INDICATOR NATURAL ACIDO-BAZIC 
 

Alexandru Dobrea, Robert Sabău 
Liceul Teoretic „Ion Codru Drăgușanu” Victoria, Brașov 

prof. îndrumător Marioara Dezsi 

 

Numărul mare de culori întâlnite în petalele florilor este generat de trei grupe de pigmenți 

naturali: flavonele, oferă culoare galbenă florilor, carotenoidele sunt coloranți cu nuanțe de la galben 

la roșu și antocianine, coloranți naturali cu nuanțe de la roșu la violet. 

Am ales să studiem această temă plecând de la cele observate de noi în grădina proprie, unde 

am remarcat pete roșii pe petalele zambilelor de culoare albastru-violet. Inițial am crezut că este vorba 

un hibrid, dar apoi am constatat că acele petale s-au uscat, fapt ce ne-a determinat să studiem  acțiunea 

soluțiilor de acizi și baze asupra petalelor violete, ale unor specii de de flori. Am constatat că  

antocianinele, pigmenții conținuți de aceste flori își schimbă culoarea în mediul acid și în mediu bazic. 

Observațiile ne-au condus spre o aplicație a acestui fenomen, prepararea unui extract de fructe 

de pădure, care să poată fi utilizat drept indicator natural acido-bazic. Pentru obţinerea scării 

cromatice a extractului de afine și mure am folosit soluții cu pH cuprins între 1 şi 12, obținute din  

NaOH, apă distilată și soluție de HCl 0,1M și extract de fructe de pădure preparat de noi. 
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Am impregnat fâșii de hârtie de filtru cu acest extract pentru a le utiliza, în cadrul 

experimentelor, ca hîrtie indicator. 

În concluzie, extractul de afine și mure, preparat de noi în laborator, poate fi utilizat ca 

indicator acido-bazic, pentru un timp. Hârtia indicator obținută, folosind extractul de afine și mure,  

ajută la determinarea caracterului acid, neutru, sau bazic al unei soluții, dar nu permite stabilirea 

exactă a pH-ului acesteia. 

Chimia, frumoasa știință experimentală, ne-a ajutat să înțelegem că petele roșii conținute de 

petalele albastre-violet ale primulelor și zambilelor constituie efectul precipitațiilor acide.    
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PALETA CROMATICĂ A FLĂCĂRII 
 

Medeea Maria Grigore, Adriana Moroșanu 
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prof. îndrumător Ciprian Florin Doka 

 

Apariția unor cationi într-un compus ionic poate fi evidențiată prin colorarea flăcării în diferite 

culori de către aceștia. 

Colorarea flăcării realizată cu ajutorul unor cationi deosebiți poate fi folosită pentru 

recunoașterea unor compuși ionici. 

Lumina poate fi întâlnită în biologie, fizică, chimie, etc. 
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MINUNATA LUME A CRISTALELOR 
 

Alexandra Anamaria Mihu, Sorana Gabriela Suru 
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 prof. îndrumător Mihaela Stănescu  

 

Din vremuri străvechi, oamenii au folosit cristalele atât pentru crearea unor bijuterii cât și 

pentru alte scopuri ca vindecare, energizare și protecție. 

Asemenea oricărui aspect al materiei, cristalele sunt compuse din particule foarte mici: atomii. 

Aceste elemente care compun planul fizic sunt compuse la rândul lor din particule şi mai mici: 

protonii şi electronii. Dacă examinăm foarte atent aceste unităţi fundamentale, descoperim că ele nu 

sunt materie, ci vibraţii subtile, fiecare dintre ele fiind racordată la energia macrocosmică. Întreaga 

lume fizică a fost creată datorită diferitelor variaţiuni şi combinări între atomi; modul în care atomii 

se unesc cu alţi atomi determină tipul moleculelor care se vor forma şi substanţele ce vor rezulta. În 

cazul formării structurilor cristaline (de exemplu cuarţul transparent) atomii se aranjează într-o 

perfectă armonie şi unitate de parcă şi-ar fi dat mâinile şi s-ar fi aranjat de la sine într-un puzzle. 

Această integritate se manifestă şi la nivel molecular în măsura în care toate moleculele vibrează pe 

aceeaşi frecvenţă. Această microstructură sau reţea determină proprietăţile fizice ale cristalului: forma 

exterioară, duritatea, dispunerea planurilor, tipul de fracturare, greutatea specifică şi proprietăţile sale 

optice. 

Cristalele se formează de obicei când se prepară o soluție foarte saturată prin adăugarea unor 

concentrații ridicate de substanță dizolvată la un lichid, cum ar fi apa, și dizolvarea completă a 

soluției. Dacă moleculele dizolvate dizolvate se agregă împreună, ele formează cristale și această 

agregare poate fi inițiată prin adăugarea unui nucleu la soluție. Un nucleu este o suprafață solidă care 

este adăugată la soluție pentru a furniza moleculelor o suprafață pe care se agregă, permițând astfel 

unui cristal să crească. 

 

Bibliografie: 

1. ***http://magiacristalelor.blogspot.com/p/magazin-online.html  
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FANTEZIA GHEȚII 
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Tu știi ce conține înghețata din comerț? Sunt ingrediente care ne fac să ne întrebăm: “Ce caută 

acest lucru în înghețata mea?”. 

Întrebarea următoare este: “Putem să evităm înghețata din comerț, fără să fim nevoiți să 

renunțăm la desertul verilor fierbinți?”. Răspunsul este un simplu “DA”. 

 

Bibliografie: 

1. ***https://adndefemeie.com/2017/07/27/tu-stii-ce-contine-inghetata-din-comert/ 
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retrase-din-mai-multe-hipermarketuri-pot-produce-cancer-367557/amp 
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APA – PRIETEN SAU DUȘMAN? 
 

Aisha Al Said, Elena Gabriela Galiceanu  

Școala Gimnazială Nr.2 Voluntari, Ilfov 

 prof. îndrumător Ana-Maria Gheorghe  

 

Apa este esența vieții. Suntem 70% apă, 20% artă, 10% răutate întruchipată.  

70% - apa ne hidratează, energizează, ne menține temperatura corporală optimă, ne detoxifică. 

20% artă – apa ne menține sănătoși. Mineralele din apă sunt vitale pentru organismul nostru, 

ne mențin pielea tânară, ne mențin sănătatea mintală și astfel ne putem concentra mai bine pentru a 

avea rezultate mai bune la învațatură. 

10% răutate întruchipată – apa este vector pentru virusuri și bacterii care produc boli precum: 

hepatita virală, febra tifoidă, gastroenterita. 

Cum eliminăm cei 10% de răutate întruchipată?  

 

Bibliografie: 

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83 

2. https://aquaphor.com/ro-ro/blog/beneficiile-apei 
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apa-contaminata_9277 
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      IONII METALICI DIN ORGANISM – PRIETENI SAU DUȘMANI 
 

Cosmina Avârvarei, Sofia Clipici  

Școala Gimnazială Nr.2 Voluntari, Ilfov 

 prof. îndrumător Ana-Maria Gheorghe  

 

Azi vorbim despre prietenii și dușmanii din organismul nostru. Prietenii noștri: ionii de Ca, 

K, Mg, Na, Zn, Se. Dușmanii noștri: ionii de Hg, Pb. 

Prietenii ne ajută la dezvoltarea organismului, întărirea oaselor, au rol important în coagulare, 

în reglarea glicemiei, arderea grăsimilor, întărirea sistemului imunitar, în funcționarea optimă a 

glandelor endocrine,  buna funcționare a mușchiului cardiac. Totuși, lipsa sau cantitatea lor prea mare 

în organism se reflectă în disfuncționalitați precum: oboseală, extenuare, nervozitate, dureri de cap, 

sistem imunitar scăzut, tensiune arterială crescută, dificultăți în respirație, dereglări digestive, 

„tremurat de Zn”. 

Ionii de Hg duc la otrăvirea cu mercur, rezultată din expunerea la formele hidrosolubile ale 

acestuia, inhalarea vaporilor sau consumarea alimentelor contaminate cu mercur. 

Pb este toxic și poate afecta orice sistem și organ din corpul nostru: sistemul nervos, 

cardiovascular, renal, reproducator și digestiv (colici saturniene). La copii determină afectare 

permanentă neurologică și cognitivă. 

Cum putem avea mai mulți prieteni decât dușmani?  
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PETROLUL ÎNTRE PRIETEN ȘI INAMIC 

 

Corina Marinela Ceapa, Mihai Robert Radu  
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 prof. îndrumător Ana-Maria Gheorghe  

 

Petrolul, una dintre cele mai importante surse de energie folosită in întreaga lume, ne 

influențează viața de zi cu zi și prin produsele derivate la care nici măcar nu ne-am gândi. De exemplu,  

știați că: aspirina, cerneala, corzile de chitară, valvele cardiace sau anestezicele sunt fabricate cu 

produse derivate din petrol, sau că aproximativ 60% din uleiul extras este utilizat pentru a produce 

combustibil? 

Însă, cu toate acestea, petrolul are un procent de poluare a solului, aerului și a apei de peste 

70%. Care sunt măsurile care reduc acest procent de poluare, pentru a menține petrolul prietenul 

nostru?  
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Nature: nature.com 
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Ne-am ales acest titlu deoarece aplicând un chestionar în rândul colegilor mei legat de stilul 

de viață, am constatat că mai mult de 60% dintre colegii mei nu au o alimentație tocmai sănătoasă, 

nu dorm suficient, nu fac mișcare și acest lucru o să-i afecteze în viitor. Lucrarea conține: abordarea 

teoretică, practică, importanța și actualitatea temei, concluzii. 

Cu ajutorul moderației și fără excese ne putem bucura de sănătate pe tot parcursul vieții. Viața 

activă este o necesitate pentru un stil de viață sanătos pe care o putem împărtăși cu prietenii și familia. 

Viața activă înseamnă a face mișcare constant. Periodic mișcarea trebuie să fie finalizată cu 

transpirație pentru a elimina toxinele acumulate în organism și cu un puls mai ridicat pentru a ne 

îmbunătății sistemele organismului, în special pe cel cardiovascular. Eliberarea de endorfine în 

organism este făcută de exercițiile fizice intense, dar fără a forța articulațiile. Endorfinele reduc stresul 

produs de alte neurochimicale precum adrenalina sau cortizolul. Socializarea e necesară pentru un stil 

de viață sănătos și calitativ. Somnul este foarte important pentru refacerea și regenerarea celulelor 

care au acumulat oboseală în decursul unei zile sau a unei perioade mai lungi. În timpul somnului 

consumul energetic al organismului este mai mic, acesta concentrându-se mai multe pe refacere și 

regenerare, fiind necesar un număr de 7-9 ore de somn pe noapte, ora de culcare nu trebuie să 

depășească ora 11. Alt factor de care trebuie să ținem cont este alimentația. Pentru a avea o alimentație 

sănătoasă, trebuie să evităm cât mai mult mâncărurile procesate cu substanțe nocive. Dopamina este 

o altă neurochimicală care ajută la starea de bine a organismului. Serotonina este neurochimicala care 

produce starea de fericire a organismuluiși, este eliberată în proporții mai mari la nivelul stomacului 

decât la nivelul creierului. Consumul de nutrienți trebuie să fie echilibrat în funcție de necesitățile și 

activitățile fiecăruia, iar aportul de apă în proporție de 35-40 ml. / kg.corp / zi. Dieta cea mai sănătoasă 

conform ultimelor studii este cea mediteraniană, bazată pe fructe, legume, leguminoase, cereale, nuci 

și semințe. 

Nu putem face mișcare constant fără o alimentație sănătoasă sau fără a ne odihni corect, la fel 

cum nu putem avea un somn liniștit dacă suntem apăsați de singurătate sau dacă mâncăm incorect 

sau dacă nu facem destulă mișcare.  

 

Bibliografie: 
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URANIUL, O PROVOCARE A SECOLULUI XXI 
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Uraniul este un element chimic care are simbolul chimic U şi punctul 

de topire la 1132oC. Este un element radioactiv, adică atunci când un nucleu 

instabil pierde energie sub forma unei radiaţii. Uraniul are multe aplicaţii, dar 

efectele sale sunt foarte dăunătoare atât mediului, cât şi sănătăţii oamenilor. 

Astăzi, minele de uraniu operează în multe țări: Kazahstan, Canada, Niger și 

Rusia.  

Aplicația majoră a uraniului în sectorul militar este în penetratoarele de mare densitate. 

Această muniție constă în uraniu sărăcit aliat cu 1-2% alte elemente, cum ar fi titanul. Bomba nucleară 

detonată în Hiroshima în 6 august 1945 a fost pe bază de uraniu îmbogăţit. Uraniul este unul dintre 

cele mai frecvent întâlnite elemente din scoarța terestră, dar este în cantităţi atât de mici încât, teoretic, 

pentru a obține 1 kg de uraniu este necesar să se îndepărteze mai mult de 190.000 kg de pământ. Un 

kilogram de U235 ar putea în principiu produce 24,000,000 kWh de energie, prin comparaţie, aceeaşi 

cantitate ca 1500 de tone de cărbune. Uraniul se găsește în cantități mici în majoritatea rocilor și chiar 

în apa de mare. Aportul zilnic uman a fost estimat a varia de la 0,9 la 1,5 micrograme de uraniu pe 

zi. Consumul de doze mari de uraniu ar fi foarte periculos; dacă ați consumat 25 miligrame, vor începe 

imediat să apară leziuni renale, iar 50 de miligrame ar putea provoca insuficiență renală completă și 

chiar moartea. Iată care sunt principalele efecte ale expunerii umane la uraniu: 

 Renal: Niveluri crescute de excreție de proteine, catalază urinară și diureză; 

 Creier: Scăderea performanței la testele neurocognitive; 

 Gastrointestinal: Vărsături, diaree; 

 Sistem imunitar: Oboseală cronică, erupții cutanate, infecții ale urechilor și ochilor, 

pierderea părului și în greutate, tuse. 

 Aşadar, putem spune că uraniul este un element provocator pentru omenire, care ne învață 

din nou cât de folositoare este chimia (dacă îi suntem prieteni), ajutându-ne să înțelegem lumea din 

jur şi poate chiar pe noi înşine, ca specie.  

 

Bibliografie: 
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2. ***https://en.wikipedia.org/wiki/Uranium 

3. ***https://ro.warbletoncouncil.org/ventajas-desventajas-energia-nuclear-16161 

4. ***https://www.eia.gov/energyexplained/nuclear/nuclear-power-and-the-environment.php 
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  PROCESUL TEHNOLOGIC DE FABRICARE A SALAMULUI  

DE SIBIU ȘI POLITICA SOCIETĂȚII “SC SALSI SA” DIN  

SINAIA ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITĂȚII ȘI SIGURANȚEI 

ALIMENTELOR 
 

Livia Dumitran, David Ioan Tudor  

Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia, structura Școala Gimnazială „Principesa Maria” Sinaia, 

Prahova 

prof. îndrumător Mirela Dobrea 

 

Salamul de Sibiu este inclus în categoria salamurilor crud-uscate, din punct de vedere 

calitativ, organoleptic și al standardelor în vigoare. 

Povestea Salamului de Sibiu la Sinaia începe în 1910, când, ‘salamarul’ priceput italianul 

Filippo Dozzi, cumpăra o clădire, la Sinaia, clădire ce adăpostea un hotel,un depozit de vinuri și un 

restaurant; în această clădire înființeaza “Intreprinderea Individuală Filipo Dozzi” unde începe 

fabricarea Salamului de Sibiu, considerat de la început ,un produs de lux. 

  El s-a stabilit cu familia la Sinaia în 1885, moare în 1943 și lasă fiilor săi Antonio și 

Giuseppe, secretul tehnologiei fabricării Salamului de Sibiu. Cei 2 fii continuă munca tatălui până la 

naționalizare, iar denumirea de SC Salsi SA o primește în 1990. 

Prezentul proiect conține: 

 descrierea procesului tehnologic de fabricare a Salamului de Sibiu 

 condițiile de calitate ale materiilor prime 

 caracteristicile organoleptice al produsului finit 

 analiza produsului din punct de vedere al etichetării 

Concluzii: 

 Salamul de Sibiu are în componență carne de porc și slănină 

 Procesul tehnologic de fabricare este afumare-uscare-maturare 

 Mărunțirea și omogenizarea materiei prime se realizează în cutere 

 Umplerea în membrane a compoziției se realizează în mașini de umplere  

 Are o durată lungă de maturare aproximativ 110 zile 

 Forma batoanelor este cilindrica cu un diametru mare 
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 Nu se aplică la fabricarea acestuia un tratament termic special 

 Afumarea la rece se realizează în tunele sau turnuri de afumare 

 Ambalarea se realizează în încăperi separate care nu trebuie să depășească temperaturi 

de +15….+16 °C și să fie bine uscate și ventilate. 
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4. Purcarea C., “Controlul și analiza cărnii și preparatelor din carne, pește și produse piscicole, ouă si produse avicole 
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ACIDUL HIALURONIC CONTUREAZĂ FRUMUSEȚEA TA 
 

Cristina Ustica, Carolina Ustica  
IP „Gimnaziul Codreanca”, raionul Strășeni, Republica Moldova  

prof. îndrumător Agnesea Proca 

 

Acidul hialuronic este o substanță chimică, un glicozaminoglican anionic, nesulfatat, ce se 

află în interiorul organismului uman, în componența țesuturilor de tip conjunctiv, epitelial și nervos. 

Comparativ cu ceilalți glicozaminoglicani, acidul hialuronic se deosebește prin faptul că este 

nesulfatat, se formează în membrana plasmatică și nu în aparatul Golgi, și poate ajunge la dimensiuni 

moleculare foarte mari [1]. Acidul hialuronic are o contribuție însemnată în procesele de proliferare 

și migrare celulară, și de asemenea se consideră că ar fi implicat în dezvoltarea unor tumori maligne. 

Astfel, putem afirma că utilizarea acidului hialuronic în scopuri medicinale estetice, farmaceutice sau 

cosmetologice presupune expunere la anumite riscuri pe lângă beneficiile aduse organismului uman. 

Folosirea acidului hialuronic ca ingredient bioactiv în medicina estetică pentru îngrijirea pielii a 

început în momentul când s-a descoperit că volumul de acid hialuronic din epidermă scade cu 

înaintarea în vârstă. Această substanță are un rol esențial la menținerea supleței, elasticității și 

tonicității epidermei, de aceea este utilizată la reconturarea și volumizarea structurilor feței (pomeți, 

buze), la umplerea ridurilor de diverse dimensiuni și adâncimi, a cearcanelor, hidratarea superficială 

și profundă a pielii preponderent în regiunea facială [2-4]. Însă, similar oricărui alt produs chimic sau 

serviciu cosmetic, utilizarea acidului hialuronic prezintă și riscuri pentru organism. În rezultatele unui 

studiu amănunțit, delimităm avantajele cât și dezavantajele chimiei ca agent în întreținerea și 

păstrarea unui “beauty face”, axându-ne pe serviciile cosmetice cu acid hialuronic. O semnificație 

deosebită se acordă și părerii publice, analizate în urma interviului cu persoane ce prestează servicii 
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de frumusețe, cât și cu beneficiarii acestora. Scopul constă în explicarea unor întrebări neclare și fără 

interpretări, identificarea importanței și valorii chimiei în domeniul cosmeticii prin identificarea 

beneficiilor și riscurilor acidului hialuronic pentru sănătatea și viața noastră. Chimia va fi prietenul 

omenirii atâta timp cât utilizarea substanțelor chimice și a cunoștințelor despre acestea va fi 

inofensivă și rațională. 

 

Bibliografie: 
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Med. 242 (1): 27–33. 
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4. *** https://estheticfactory.md/fillere-pe-baza-de-acid-hialuronic/  

 

 
 

 

 

CHIMIA PENTRU SĂNĂTATEA ORGANISMULUI UMAN 
 

Daniela Valac, Alina Zagorean 

IP „Gimnaziul Codreanca”, raionul Strășeni, Republica Moldova 

prof. îndrumător Agnesea Proca 

 

Încă din cele mai vechi timpuri oamenii au tins spre descoperirea și utilizarea unor substanțe 

eficiente pentru menținerea sănătății și îmbunătățirea calității vieții. Compușii chimici cu impact 

asupra sănătății oamenilor sunt de o vastă varietate. Compuși utilizați în bucătărie, în industrie, în 

construcție, chiar și în medicină. Aceștia pot fi de origine organică, ce include hidrocarburile, alcoolii, 

acidul acetic, proteinele, glucidele, lipidele, vitaminele, unele preparate medicamentoase 

(nitroglicerina) etc., sau de origine anorganică, cum ar fi sarea de bucătărie, soda alimentară, produse 

de igienă, varul, calcarul, piatra vânătă și multe alte substanțe pe care fiecare din noi le-a utilizat cel 

puțin măcar o dată în activitățile cotidiene [1-2]. Utilizarea unei substanțe chimice presupune  

cunoașterea și respectarea anumitor reguli de securitate, cât și asumarea eventualelor consecințe. Și 

atunci, în ce măsură chimia este prietenul nostru și când devine ea dușman? Totul depinde de acțiunea 

noastră, de modul în care utilizăm subtanțele chimice și în ce scopuri. Alcoolul etilic are proprietăți 

antiseptice, de curățare și dezinfectare, dar tot el consumat în exces devine o problemă majoră nu 

doar personală, dar și economică, socială. O altă substanță chimică, organică, acidul acetic, sub formă 

de oţet de masă, este folosit pe larg în industria alimentară, la conservarea legumelor, ciupercilor, 

maselor furajere. La fel acidul acetic este utilizat şi la producerea medicamentelor, sinteza fibrelor 

acetat, a coloranţilor, a pesticidelor şi în alte ramuri ale industriei, are proprietăți de curățare, iar în 

trecut pentru a reduce febra, se practica utilizarea oțetului pentru masarea anumitor zone ale corpului, 

însă ”împachetările” cu oțet sau alcool sunt extrem de periculoase pentru bebeluși [3-6]. Clorura de 
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sodiu NaCl, cunoscuta sare de bucătărie este indispensabilă în alimentaţie, dar mai este folosită și la 

producerea serului fiziologic, din motiv că aceasta contribuie la menţinerea presiunii osmotice a 

sângelui în organismul uman. Serul fiziologic este utilizat ca perfuzie în tratarea pacienţilor, împreună 

cu alte medicamente injectabile. Dar nu e de negat faptul că insuficiența sau excesul de sare cauzează 

dereglări semnificative ale proceselor vitale și a întreg organismului [7-9]. Nitroglicerina posedă 

acțiune vasodilatatoare  și este folosită la tratarea crizelor de angină pectorală, insuficiență cardiacă 

și în cazurile acute de infarct cardiac, prin administrare sublinguală. Tot ea, poate exploda la energia 

de ciocnire a unui ciocan de 2 kg care cade de la 10 – 12 cm înălțime, fiind una dintre cele mai 

puternice substanțe explozive brisante [10]. În final, afirmăm cu certitudine că compușii chimici pot 

fi prietenii sănătății noastre, dar și dușmani, în cazul în care nu cunoaștem regulile de utilizare, 

proprietățile acestora și consecințele provocate. 
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CHIMIA-ESTETICUL VIEȚII NOASTRE 
 

Gabriela Goltiescu, Adriana Budeci 

IP ”Gimnaziul Codreanca”, raionul Strășeni, Republica Moldova 

 prof. îndrumător Agnesea Proca 

 

„Frumusețea trezește sufletul la viață”, spunea Dante Alighieri, iar ținând cont de evoluția 

intensă a omenirii, chimia este un pilon esențial în crearea acesteia. Ce este cosmetica? Nu altceva 

decât o artă a îngrijirii, păstrării și înfrumusețării corpului uman. Ele pot fi sintetice sau derivate din 

surse naturale. Un studiu a confirmat că, în fiecare zi, o femeie își aplică, în medie, peste 515 compuși 

chimici pe față, ca parte a produselor cosmetice igienice și estetice. Cu aproape două milenii în urmă, 

filozoful și împăratul roman Marc Aureliu afirma că aspectul exterior al omului este cea mai bună 

„scrisoare de recomandare” a lui. Or, în compunerea acestui aspect exterior, cosmetica ocupă un loc 
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cât se poate de important. În ciuda faptului că produsele cosmetice conțin multe substanțe toxice, cum 

ar fi: formaldehida, petrolatum, parfum, parabeni, etanolamina, etc., femeile nu ezită să le utilizeze 

zilnic, în cantități semnificative [1-2]. Multe dintre ele cauzează cancerul, tulburări hormonale, 

toxicitatea organelor, alergii, ș.a. Din păcate, ingredientele și impuritățile dăunătoare din cosmetice 

sunt tot mai frecvente, iar unele dintre ele prezintă o amenințare reală pentru sănătate. Însă, sunt create 

și produse cosmetice organice, ce conțin: apă, minerale naturale, ingrediente din plante, animale. Iar 

cunoscând proprietățile unor fructe, legume, produse animaliere, putem apela la utilizarea unor 

metode alternative de cosmetică [3]. Feliile de castravete aplicate pe față sau în zona ochilor, reduc 

considerabil cearcănele, umflaturile, inflamațiile și roșeața. Smântâna naturală utilizată pe bază de 

mască facială are proprietăți de hidratare, păstrează tenul sănătos, hrănește pielea în profunzime și 

susține elasticitatea acesteia, oferindu-i aspect frumos. Uleiurile esențiale de levănțică, rozmarin, 

cocos aplicate pe scalp reduc considerabil căderea părului, întărind firul de la rădăcină. Există o 

mulțime de modalități de îngrijire și igienă prin utilizarea surselor naturale și sănătoase, alegerea ne 

aparține. Cu toate că nivelul de toxicitate a produselor cosmetice este ridicat, utilizarea lor are și o 

latură pozitivă, deoarece sunt o extensie a personalității noastre și un mod eficient de a ne evidenția, 

de a ne reprezenta unicitatea în raport cu alți oameni. Alegerea produselor cosmetice în raport cu 

inofensivitatea pentru organism este o provocare pentru femei. Deci, chimia este, nemijlocit, esteticul 

vieții noastre și baza evoluției continue a omenirii. 
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SURFACTANȚII - DUȘMANII SAU PRIETENII VIEȚII 

 

Eugenia Efimenco, Bianca-Biatrice Vlaicu 

IP ”Gimnaziul Codreanca”, raion Strășeni, Republica Moldova, 

prof. îndrumător Agnesea Proca 

 

Surfactanții sunt elementul de bază a detergenților sintetici, cât și a majorității produselor 

cosmetice artificiale. Surfactanții sunt substanțe de origine anorganică care au proprietatea de a 

reduce tensiunea superficială a unui lichid, facilitând umectarea suprafețelor sau miscibilitatea între 

diferite lichide. Deoarece surfactanţii sunt absorbiţi în principal la suprafaţa soluţiei, creând un strat 
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subţire, sunt numiţi substanţe active de suprafaţă. În proces de dizolvare, după ce ating anumite valori 

ale concentraţiei, moleculele sau ionii de surfactant se asociază în unităţi mai complexe, numite 

micele. Surfactanții ajută soluția de curățare să pătrundă în suprafața ce urmează a fi curațată pentru 

a desprinde și îndepărta murdăria, de asemenea curăță petele grase, uleioase, reprezentând veritabile 

instrumente de îndepărtare a murdăriei, păstrând-o într-o emulsie, suspendată, astfel încât să nu se 

reașeze pe suprafața proaspăt curățată [1-3]. La momentul actual, aceștia s-au infiltrat în traiul 

oamenilor și zilnic, la nivel mondial, sunt utilizați în cantități enorme la igienă, spălarea hainelor etc. 

Surfactanții sunt capabili să îndepărteze substanțele depuse pe ele de pe suprafețe solide: materiale 

textile etc. Pentru realizarea eficientă a acestui proces, intervin proprietățile de umectare, dispersie, 

emulsie și formarea spumei. Cei mai des întâlniți surfactanți din cosmetice sunt: tensida de cocos, 

cocamide DEA, sulfat laurit de amoniu [4]. Pe vremuri, oamenii utilizau săpunul tradițional de rufe 

de 60%, 67%, 70 % sau 72% acizi grași. Acesta a servit mai multe funcții simultan: a fost folosită 

pentru spălarea rufelor, spălarea corpului, spălarea părului și chiar tratarea anumitor boli. În prezent, 

acest detergent nu și-a pierdut popularitatea datorită proprietăților sale magice. Experții au dovedit 

că componentele care alcătuiesc săpunul natural nu provoacă alergii și sunt antiseptice excelente 

datorită proprietăților sale antibacteriene [5-7]. În prezent există o gamă largă de săpunuri și 

detergenți cu compoziție diversă, de la culoare, miros, consistență până la cele mai originale forme și 

veritabile aspecte. Totuși răspândirea surfactanților artificiali oferă prezintă atât impact pozitiv în 

asigurarea calității vieții cât și impact negativ, în cea mai mare parte afectând apa, solul și culturile 

agricole, de aceea trebuie să ne asumăm consecințele ce pot surveni în urma abuzului de surfactanți 

artificiali. Viitorul ne aparține și depinde întru totul de noi. 
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MEDICINĂ, Horia-Constantin Neculcea, Teodor-Adrian Vinersariu, prof. îndrumător Daniela 

Gafencu, Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” București 

B.9. - EFECTUL IODULUI ASUPRA RADIAȚIILOR, Dimitrie Alexandru Taban, prof. 

îndrumător Violina Duguleanu, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București 

B.10. - CHIMIA DIN SPATELE BERII, Lucas Gkovaris, Ioana-Teodora Gomoi, prof. îndrumător 

Camelia Beșleagă, Colegiul Național ,,Mihai Viteazul”, București 

B.11. - DE CE MIROS FLORILE?, Antonia Manciu, Ioana Paleologu, prof. îndrumător Camelia 

Beșleagă, Colegiul Național ,,Mihai Viteazul”, București 
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B.12. - IDENTIFICAREA COMPUȘILOR ORGANICI – CROMATOGRAFIA, Alexandru 

Costache, Maria Raluca Ruxandra Pencu, prof. îndrumător Camelia Beșleagă, Colegiul Național 

,,Mihai Viteazul”, București 

B.13. - FRIABILIZAREA CU SOLVENȚI APROTICI POLARI A ÎNCAPSULĂRILOR 

EPOXIDICE ALE BOBINAJELOR STATORICE, Bianca Maria Georgiana Borş, Mihai 

Stănescu, prof. îndrumător Daniela Bogdan, Colegiul Național „Sfântul Sava” București 

B.14. - SĂPUNURI ȘI DETERGENȚI - INDISPENSABILI, DAR DĂUNĂTORI, Ioana Raluca 

Nistor, prof. îndrumător Alexandra Nicola, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” 

București 

B.15. - SĂPUNURILE-ELEMENTE DE ÎNGRIJIRE DIN CELE MAI VECHI 

TIMPURI, Ștefan Horhotă, prof. îndrumător Loredana Neacșu, Colegiul Național „Cantemir 

Vodă” București 

BC.1. - CIANURA SCÂNTEIETOARE – DUȘMAN SAU PRIETEN AL VIEȚII, Mara Miron, 

Ioana Mara Aprofirei, prof. îndrumători Răducu Galeru, Ramona Jitaru, Colegiul Național „Vasile 

Alecsandri” Bacău, Bacău 

BC.2. - ANTIDEPRESIVELE: PRIETEN SAU DUȘMAN?, Teodora-Raisa Popovici, Maria-

Daria Panciu, prof. îndrumător Răducu Galeru, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, 

Bacău 

BC.3. - CHIMIA CRIMINALISTICĂ POVESTITĂ, Ana-Maria Mistode, Ioana-Olguța Vîlcea, 

prof. îndrumători Răducu Galeru, Ramona Jitaru, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, 

Bacău 

BC.4. - FALSIFICAREA PRODUSELOR ALIMENTARE, Alexandru Ficău, David Andrei 

Munteanu, prof. îndrumător Nadia-Izabela Savin, laborant îndrumător Veronica Mocanu, Colegiul 

Național ,,Gheorghe Vrănceanu” Bacău, Bacău 

BC.5. - FLAGELUL NUMIT ALUMINIU, Delia Lupu, Ilie Moisă, prof. îndrumător Marinela 

Bușteagă, laborant îndrumător Veronica Mocanu, Colegiul Național ,,Gheorghe Vrănceanu” Bacău, 

Bacău 

BC.6. - SISTEMUL PERIODIC – VIS DEVENIT REALITATE, Elina-Ioana Climov, Ştefan 

Apostol, prof. îndrumător Silvia Bogdăneanu, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, Bacău 
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BH.1. - STUDIUL ACTIVITĂȚII DROJDIEI SACCHAROMYCES CEREVISIAE ÎN DIFERITE 

CONCENTRAȚII ALE SOLUȚIILOR DE ZAHAROZĂ, Nikoletta Sass, Sándor Tamás Nagy, 

prof. îndrumători ing. Mihai Molnar, sing. Gabriela Lazăr, Liceul Tehnologic Nr.1 Cadea, Bihor 

BH.2. - STUDIUL PROPRIETĂȚILOR FIZICO-CHIMICE ALE PÂINII ADITIVATE CU BERE 

BRUNĂ, Miruna Daria Dana, Teodora Alina Neagă, prof. îndrumător dr. ing. Marinela Filip, 

Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea, Bihor 

BR.1. - GHIMBIRUL - DE LA FITOCHIMIE LA SINTEZE ȊN LABORATOR, Claudia-Maria 

Turcu, Denisa Gheorghe, prof. îndrumător Liliana Marin, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Brăila, 

Brăila 

BV.1. - CLOROFILA, PIGMENT CLOROFILIAN SAU E 140, Arina Stroe, Matei Zorca, prof. 

îndrumător Manuela Zorca, Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov, Brașov 

BV.2. - OXIGENUL: CEL MAI IMPORTANT ELEMENT CHIMIC, Rafaela Dara, Maria-

Alexandra Costescu, prof. îndrumător Ciprian Florin Doka, Colegiul Național „Unirea“ Brașov, 

Brașov 

BV.3. - POLIETILENA MATERIALE DIN PLASTIC, Alexander Stanciu, Cezar-Alexandru 

Cățănaș, prof. îndrumător Ciprian Florin Doka, Colegiul Național „Unirea“ Brașov, Brașov 

CS.1. - CAPRICIILE CIOCOLATEI, Brianna Ioneta Albai Mardale, Mădălina-Anamaria Rusu, 

prof. îndrumător Iuliana Carmen Comaniuc, Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș, Caraș-

Severin 

CS.2. – FRUMUSEȚILE CHIMIEI, Patricia-Denisa Moatăr, Vlad Udroaica-Oprea, prof. 

îndrumător Iuliana Carmen Comaniuc, Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș, Caraș-

Severin 

CS.3. – ȘTIM SĂ NE ÎNGRIJIM SĂNĂTOS BUZELE?, Mihaela Beatrice Iacobescu, Petru 

Ștefănuț Martalogu-Duicu, prof. îndrumător Mihaela Stănescu, Colegiul Național „Traian Doda” 

Caransebeș, Caraș-Severin 

CS.4. – AMIDONUL - PRIETEN SAU DUȘMAN?, Teodora Nicoleta Vulpeș, Maria Nicoleta 

Miculescu, prof. îndrumător Mihaela Stănescu, Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș, 

Caraș-Severin 
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CT.1. - EVOLUȚIA MATERIALELOR EXPLOZIBILE, Elev fruntaș Robert-Savu Ciobu, Elev 

caporal Mihai-Alexandru Puținelu, prof. îndrumător Gabriela-Mihaela Micu, Colegiul Național 

Militar ,,Alexandru Ioan Cuza” Constanța, Constanța 

CT.2. - FRUCTOZA- BENEFICII ȘI EFECTE NEGATIVE, Alexia Niculiță, Mircea Dumitrache, 

prof. îndrumător Gina Marin, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Constanța 

CT.3. - APLICAȚII ALE COMBINAȚIILOR COMPLEXE ÎN VIAȚA COTIDIANĂ, Andrei-

Bogdan Zgură, Mădalina Constantinescu, prof. îndrumător Nicoleta Babuș, Colegiul Național 

„Mihai Eminescu” Constanța, Constanța 

CT.4. - ULEIUL ALIMENTAR UZAT – REZIDUU SAU REZERVĂ DE COMBUSTIBIL, Arina–

Maria Ardeleanu, Dan–Dumitru Ardeleanu, prof. îndrumător Elena Cornelia Borșaru, Liceul 

Teoretic „Ovidius” Constanța, Constanța 

CT.5. - AVANSURI ÎN MEDICINĂ ȘI INDUSTRIA FARMACEUTICĂ, Diana-Elena Dică, 

Cristina Chiru, prof. îndrumător Maria Șerban, Liceul de Marină Constanța, Constanța 

CT.6. - OBȚINEREA COMBUSTIBILILOR VERZI (BIODIESEL) DIN ALGE VERZI, Adrian-

Viorel Ionescu, Ionela Sasu, prof. îndrumător Maria Șerban, Liceul de Marină Constanța, Constanța 

CT.7. - PROTECȚIA MEDIULUI ȘI REDUCEREA POLUĂRII PROVOCATĂ DE UNITĂȚILE 

DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ROMÂNIA, Andrei Răzvan Nechita, Georgiana Marinela Bădescu, 

prof. îndrumător Maria Șerban, Liceul de Marină Constanța, Constanța 

CT.8. - INTERDISCIPLINARITATE ÎN FENOMENUL LIESEGANG, Marius Tofan, Ener 

Nuramet, prof. îndrumător Aurelia Cezar, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța, 

Constanța 

CT.9. - CENTRALELE NUCLEARE, SOLUȚIA PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE 

ELECTRICĂ ÎN TIMP DE RĂZBOI, Lucia Maria  Schipor, Andreea Miruna Dumitrache, prof. 

îndrumător Florica Mertic, Liceul Teoretic ,,Ovidius” Constanța, Constanța 

DB.1. - RADIOELEMENTE ȘI RADIOACTIVITATE - PRIETENII VIEȚII, Dan Lăculiceanu, 

Mara Neguț, prof. îndrumător Georgiana Leontescu, Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” 

Târgoviște, Dâmbovița 
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DB.2. - ACIDUL BENZOIC - DUȘMANUL SAU PRIETENUL OAMENILOR, Magda Petre, 

Aida Nistor, prof. îndrumător Georgiana Leontescu, Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” 

Târgoviște, Dâmbovița 

GL.1. - IODUL – PRIETENUL TIROIDEI ȘI AL VIEȚII SĂNĂTOASE, Mihail Costescu, Delia 

Ana-Maria Neagu, prof. îndrumător Dana Bălăuță, Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” 

Galați, Galați 

GL.2. - UNGUENT ANTIINFLAMATOR ”LILIA”, Giulia Poalelungi, Amalia-Elena Rîclea, prof. 

îndrumător Mariana Ganea, Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” Galați, Galați 

GL.3. - ACETATUL DE CELULOZĂ – O ALTERNATIVĂ BIODEGRADABILĂ, Cătălin-

Constantin Lungu, Ioana Flavia Gheorghiu, prof. îndrumător Mariana Ganea, Colegiul Național 

„Mihail Kogălniceanu” Galați, Galați 

GL.4. - DIOXIDUL DE CARBON (CO2), Loredana Maria Ciurușnuc, Andreea Candrea, prof. 

îndrumător Mariana Ganea, Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” Galați, Galați 

GL.5. - ADITIVI ALIMENTARI ÎN ALIMENTAȚIE, Georgiana Miruna Bucur, Bianca-

Maricica Mihalache, prof. îndrumător Vasilica Boldeanu, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” 

Galați, Galați 

GL.6. - DETERGENȚI, Alexandru-Nicolae Cordeli, Elena Catalina Budeanu, prof. îndrumător 

Vasilica Boldeanu, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați, Galați 

GL.7. - MEDICAMENTE, Elena Cristina Cornici-Tuluceanu, Mădălina Istrate, prof. îndrumător 

Viviana Camelia Crăciun, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați, Galați 

GL.8. - VITAMINE, Adelina-Gabriela Talpag, Denisa Marin, prof. îndrumător Viviana Camelia 

Crăciun, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați, Galați 

GL.9. - MORFINA - DROG SAU MEDICAMENT, Alexandra Maria Mitu, Rareș-Andreas 

Călugăru, prof. îndrumător Nicoleta Daniela Horinceanu, Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci, 

Galați 

GL.10. - PRODUSELE COSMETICE-DUȘMANII SAU PRIETENII VIEȚII, Denisa-Teodora 

Aevoae, Beatrice-Elena Sălăvăstru, prof. îndrumător Nicoleta Horinceanu, Colegiul Național 

„Spiru Haret” Tecuci, Galați 
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GL.11. - PRODUSELE APICOLE ȘI SĂNĂTATEA, Ștefania Coroiu, Carina Sîrbu, prof. 

îndrumător Nicoleta Horinceanu, Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci, Galați 

GL.12. - CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE ACIDUL LACTIC PENTRU A INTRA ÎN MINUNATA 

LUME A BIOCHIMIEI, Cristina Ioana Silion, Ștefania Ioana Țuchel, prof. îndrumător Mona 

Oana Gheorghe, Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci, Galați 

IS.1. - COLORANȚI ARTIFICIALI, Elena Pantază, Andreea Pintiliasa, prof. îndrumător Lidia 

Berbece, Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea’’ Pașcani, Iași 

IS.2. - ACIZII NUCLEICI - PRIETENII SAU DUȘMANII VIEȚII, Gabriela Pintiliasa, George-

Gabriel Haras, prof. îndrumător Lidia Berbece, Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea’’ Pașcani, 

Iași 

IS.3. - IMPORTANȚA IONULUI AMONIU ÎN AGRICULTURĂ, Marian Rotaru, Cosmin Baciu, 

prof. îndrumători Ionuț Iulian Lungu, Vasile Cătărău, Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu 

Iloaiei, Iași 

IS.4. - RISCUL EXPUNERII LA NITRAȚII DIN APĂ, Iulia Ferenciuc, Elena Teodorescu, prof. 

îndrumători Ionuț Iulian Lungu, Vasile Cătărău, Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, 

Iași 

PH.1. - CICLUL PET-URILOR: RECICLARE SAU INCINERARE, Alexandra Banu, Andreea 

Banu, prof. îndrumător Simona Păcurețu, Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia, Prahova 

PH.2. - EFECTUL SUBSTANȚELOR RADIOACTIVE ASUPRA MEDIULUI ȘI A CORPULUI 

UMAN, Alexandra Negrea, Georgiana Valentina Chira, prof. îndrumător Simona Păcurețu, 

Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia, Prahova 

PH.3. - APA ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI, David Cristian Ionescu, Sebastian Brebenel, prof. 

îndrumător Otilia Radu, Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” Ploiești, Prahova 

PH.4. - ACIDUL OXALIC, Andreea Croitoru, Mario Năstase, prof. îndrumători Angelica 

Novischi, Otilia Radu, Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” Ploiești, Prahova 

PH.5. - INTERACȚIUNEA ALIMENTELOR CU ADN-UL UMAN, Natalia Larisa Joiţa, 

Georgian Fănică, prof. îndrumători Elena Soare, Angelica Novischi, Liceul Tehnologic Energetic 

„Elie Radu” Ploiești, Prahova 
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PH.6. - IMPORTANŢA  FEROFLUIDELOR  ÎN  MEDICINĂ, Elisabeta Andreea Mănăilă, 

Carmen Ştefania Micu, prof. îndrumători Angelica Novischi, Elena Soare, Liceul Tehnologic 

Energetic „Elie Radu” Ploiești, Prahova 

PH.7. - VITAMINELE – PRIETENELE SAU DUȘMANII NOȘTRI?, Diana Cristina Badea, Sonia 

Drăgan, prof. îndrumător Camelia Iordache, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, 

Prahova 

PH.8. - SUPER-ACUMULATOARE, Mihai Niță, Marius Andrei Scarlat, prof. îndrumător Elena 

Irina Popescu, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești, Prahova 

SM.1. - MASELE PLASTICE - DUŞMANII SAU PRIETENII VIEŢII, Alexandra Mureșan, Daria 

Maria Pop, prof. îndrumător Bianca Domuț, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, Satu 

Mare 

SM.2. - COMPOSTAREA, Andrada Dudaș, Daria Dărăban, prof. îndrumător Bianca Domuț, 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, Satu Mare 

SM.3. - FERTILIZATORUL CHIMIC ȘI GUSTUL PLANTELOR, Rareș Boldan, Fane Timotei, 

prof. îndrumător Bianca Domuț, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, Satu Mare 

SM.4. - ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR PARAMETRI CHIMICI AI APEI POTABILE DIN 

SATU MARE ŞI NEGREŞTI OAŞ, Iulia Teodora Roatiş, Alexandra Viviana Paskuj, prof. 

îndrumător Daniela Manea, Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare, Satu Mare 

SV.1. - ADN-UL, „BAZA DE DATE” A ORICĂREI FIINȚE VII, Ayan Mihai, Amalia Pavăl, prof. 

îndrumător Liliana Oniciuc, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Suceava 

SV.2. – UN STROP DE CITRICE, Luca-Octavian Oniciuc, Raluca-Maria Popovici, prof. 

îndrumător Liliana Oniciuc, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Suceava 

SV.3. – ADÂNCURILE CULORILOR, Luciana Antohi, Andrei Lazăr, prof. îndrumător Liliana 

Oniciuc, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Suceava 

SV.4. – FLACĂRA SPERANȚEI, Maria-Magdalena Mogîrzan, Alexandra Verdeș, prof. 

îndrumător Maria Arămăscu, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Suceava 

SV.5. – MIREASMA CHIMIEI, Irina Iacob, Ecaterina Tanasă, prof. îndrumător Maria Arămăscu, 

Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Suceava 
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SV.6. – GALAXIE ÎNTR-UN PAHAR, Angelina Elena Ilieș, Iustina Sandu, prof. îndrumător 

Georgeta Despa, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Suceava 

SV.7. – DE-A V-AȚI ASCUNSELEA CU VITAMINA C, Iulia Finaga, Ionuț Alexandru Ghiduc, 

prof. îndrumător Georgeta Despa, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Suceava 

SV.8. – UNDE ESTE CHIMIE ESTE ȘI VIAȚĂ!, Ana-Maria Ioniță1, Bogdana Brădățan2, prof. 

îndrumător Georgeta Despa, 1Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Suceava, 2Colegiul Național 

„Sfântul Sava” București 

SV.9. – CHIMIE ȘI ECOLOGIE = UN PAS SPRE UN MEDIU MAI CURAT!, Alexandra Alina 

Antohei, Grațiela Diana Pînzaru, prof. îndrumător Valerica Ignătescu, Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava, Suceava 

SV.10. – POLUAREA AERULUI ÎN ZONA DE FRONTIERĂ, Iuliana-Paula Huțanu, Dimitria-

Emilia Tcaci, prof. îndrumător Cristina-Amalia Dumitraș, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, 

Suceava 

TL.1. – EFECTELE BIOLOGICE ALE PIPERINEI, Ioana Marin, Luca Daniel Popescu, prof. 

îndrumător Mihaela Lucia Cara, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Tulcea, Tulcea 
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INTERESANTA LUME A POLIZAHARIDELOR 
 

Rotem Alter, Alexandru Burlacu  
Complexul Educațional Laude – Reut Bucureşti 

 prof. îndrumător Ana Cristina Timotin  

 

Zaharidele reprezintă o clasă de compuși polifuncționali cu o largă răspândire în natură. Dintre 

acestea, polizaharidele (amidon, celuloză) sunt compuși macromoleculari obținuți prin 

policondensare. 

Celuloza este cel mai răspândit compus organic de pe Pământ, din punct de vedere cantitativ, 

având cu rolul de a asigura elasticitatea și rezistența mecanică a tulpinilor plantelor respectiv de sursă 

de energie pentru organismele vii inferioare. 

Amidonul reprezintă rezerva de energie pentru plante, sinteza lui realizându-se în celulele 

verzi ale plantelor prin procesul de fotosinteză, din CO2 și H2O, sub influența luminii solare și în 

prezența clorofilei. 

Partea teoretică a studiului face referire la clasificarea, structura și  proprietățile 

polizaharidelor (amidon, celuloză) evidențiind aplicațiile acestora în viața cotidiană. 

Direcțiile de cercetare din partea experimentală urmăresc extracția și  analiza fizico-chimică 

a celor două polizaharide (amidon și celuloză) care au fost apoi valorificate prin obținere de bioplastic 

folosind amidon din cartof și orez respectiv celuloză din hârtie reciclată. 

În concluzie, polizaharidele au aplicații deosebite în alimentație, medicină, păstrarea calității 

mediului înconjurător. 

 

Bibliografie: 

1. Nenițescu, C. D. ʺChimie organicăʺ vol II, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980. 

2. Avram M., ʺChimie organicăʺ vol II, Editura Zecasin, București, 1999. 

3. Alexandrescu E., Zaharia V., Nedelcu M. ʺChimie 0 Manual pentru clasa a X-aʺ, Editura LVS Crepuscul, București, 

2005. 
4. Alexandrescu E., Zaharia V., Nedelcu M. ʺChimie 0 Manual pentru clasa a XI-aʺ, Editura LVS Crepuscul, București, 

2005. 
5. ***https://www.csid.ro/dieta-sport/retete-culinare/altele/cartofii-proprietati-si-valori-nutritionale-15761791/  

6. ***https://www.5fructe.ro/valori-nutritionale/orez-alb-boabe-medii-crud-neimbogatit--i20450  

7. ***https://www.csid.ro/alimente/banana-banane-nepreparata-12639933/ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

B.1 

https://www.csid.ro/dieta-sport/retete-culinare/altele/cartofii-proprietati-si-valori-nutritionale-15761791/
https://www.5fructe.ro/valori-nutritionale/orez-alb-boabe-medii-crud-neimbogatit--i20450
https://www.csid.ro/alimente/banana-banane-nepreparata-12639933/
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ADN – ESENȚA VIEȚII 
 

Bianca-Elena Ivănușcă, Daniel-Adrian Trăsnitu 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” București 

prof. îndrumător Magdalena Purdilă 

 

ADN-ul (acidul deoxiribonucleic) este un acid nucleic ce se află în toate eucariotele și 

procariotele, cât și în adenovirusuri. În eucariote, acesta se află în nucleul celular. ADN-ul constituie 

codul fundamental care determină toate caracteristicile ereditare ale unui organism, cât și 

instrucțiunile de sinteză a aminoacizilor esențiali. 

Din punct de vedere chimic, ADN-ul este un biopolimer format din două lanțuri 

polinucleotidice ce au ca monomer nucleotida. O nucleotidă este formată din acid fosforic (HPO4
2-), 

o pentoză (deoxiriboza) și o bază azotată (de origine purinică: adenina și guanina; sau pirimidinică: 

citozina și timina). Cele două lanțuri polinucleotidice sunt dispuse într-un dublu helix, vizualizat ca 

o scară în spirală. Treptele scării sunt legături de hidrogen între baze azotate (A-T, C-G). Aspectul 

spiralat este redat de caracterul hidrofob al bazelor azotate, dispuse pe interior, și de caracterul hidrofil 

al acidului fosforic și al pentozei, dispuse spre exterior. 

O nucleotidă este formată prin două reacții: condensare și esterificare. Prin reacția de 

condensare între pentoză și baza azotată, obținându-se o nucleozidă prin legătura β-glicozilică. Prin 

esterificarea cu acidul fosforic la grupa -OH din pentoză de pe poziția 5, se formează mononucleotida. 

Lanțul polinucleotidic poate fi format printr-o reacție de policondensare, nucleotidele fiind unite între 

ele prin intermediul unor punți de tip ester fosforic în pozițiile 3` și 5` ale pentozei. 

În zilele noastre există conceptul de „inginerie genetică” ce are la bază manipularea directă a 

ADN-ului. Cea mai folosită metodă este uzul unui factor antiviral bacterian, CRISPR-Cas9, cu 

ajutorul căreia se poate face introduce/elimina gene specifice. 

În lucrarea noastră am extras ADN din căpșuni pentru a demonstra o metodă de izolare 

chimico-fizică a acestuia prin intermediul unor procese simple cu iteme din viața cotidiană. 
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CHIMIA - SĂNĂTATE ȘI FRUMUSEȚE 
 

Alisa Bordeanu, Ivan Mihai 
Colegiul Național „Mihai Eminescu” București 

prof. îndrumător Magdalena Purdilă 

 

Cosmetica reprezintă practica îngrijirii, a păstrării și a înfrumusețirii corpului uman, în special 

a feței și a corpului. Aceasta a apărut în secolul al XVIII-lea în Franța, sub denumirea de “cosmétique” 

și s-a răspândit rapid în restul Europei. Produsele pentru îngrijire personală sunt amestecuri de 

substanțe chimice care, aplicate pe pielea umana, o revitalizează, o repara și o înfrumusețează. 

Majoritatea produselor cosmetice prezintă un potențial pericol pentru sănătate, deoarece conțin 

parafină, uleiuri minerale și alte substanțe care, în timp, degradează epiderma.  

Lucrarea de față se adresează persoanelor care își doresc un păr mai strălucitor, mai voluminos 

și o piele mai catifelată, fără a se expune substanțelor nocive ce intră în componența produselor de 

îngrijire personală existente pe piață.  

Pentru partea practică am realizat un șampon îmbogățit cu keratină și un gel de duș ce conține 

vitamina A, ajutând la refacerea pielii acneice.  

De ce să încerci și tu aceste produse?  

Șamponul cu cafeină activează factorii de creștere a părului, stimulează rădăciniile și 

încetinește căderea părului. În compoziția acestuia am adăugat keratină, pentru a întări și reface firele 

de păr.  

Datorită originii vegetale a componentelor gelului de duș, acesta este perfect pentru pielea 

sensibilă a tinerilor. În compoziția cremei am adăugat vitamina A pentru a stimula producția de 

colagen și elastină, revitalizând astfel pielea mult mai repede. De asemenea, gelul de duș poate 

diminua excesul de sebum și vindecă acneea, menținând pielea hidratată.  

 

Bibliografie:  

1. *** https://republicabio.ro/  
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ZAHĂRUL: ÎNTRE PLĂCERE ȘI DEPENDENȚĂ 
 

Dragoș Gabriel Glăvan, Robert Chirieci  

Colegiul Național „Mihai Eminescu” București  

prof. îndrumător Magdalena Purdilă  

 

Zahărul, pe numele său științific zaharoza, este o dizaharidă formată din condensarea unei 

molecule de α-D-glucopiranoză cu una de β-D-fructofuranoză. La temperatura camerei este o 

substanță solidă cristalizată de culoare albă cu gust dulce caracteristic. Zahărul își găsește utilizări în 

varii aspecte ale vieții, in special în sinteza industrială a substanțelor chimice, industria 

combustibililor, și în alimentație. În proiectul nostru am încercat să punem în evidență relația 

complexă dintre compusul chimic și omenire, cu efectele acesteia. 

Istoria milenară a acestui aliment, de la răspândirea sa rapidă din Asia de Sud-Est în toată 

lumea la industria globală în valoare de miliarde de euro, atestă influența considerabilă ce a avut-o a 

zahărului asupra deciziilor luate. Începând cu secolul al XVIII-lea, când cererea a crescut exponențial, 

nevoia de zahăr a societății industriale a împins omenirea către mari atrocități precum comerțul cu 

sclavi pentru plantațiile de trestie, dar și către inovarea tehnologică a proceselor de producție.  

Relația complicată a oamenilor cu zaharul vine din necesitatea sa in funcționarea 

organismului, fiind o sursă importantă de glucoză în dietele moderne. El parcurge o serie de procese 

chimice prin care este descompus în monozaharidele componente, absorbit în sânge, fructoza este 

fosforilată pentru a putea fi prelucrată iar împreună cu glucoza intră în sistemul de reacții de 

metabolizare a carbohidraților. Piruviatul rezultat din reacțiile de glicoliză, convertit în acetil-CoA, 

intră în ciclul Krebs, a cărui rezultat final este eliberarea de energie esențială fiecărei celule din corp. 

Din cauza folosirii sale la scară largă în produsele procesate, este foarte ușor să se ajungă la un 

supraconsum de zahăr cu efecte negative asupra sănătății. Cazurile de diabet zaharat, carii dentare, 

boli ale ficatului și inimii sunt tot mai dese în vreme ce consumul de zahăr adăugat a crescut cu peste 

30% în ultimii 30 de ani, educația alimentară rămânând o unealtă indispensabilă în lupta cu 

dependența de dulce a societății. 
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         ULEIUL VOLATIL DE CORIANDRU- PRIETEN SAU DUȘMAN? 
 

Horațiu Mihăilă, Cătălina Stancu  

Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu” București 

prof. îndrumător Mihaela Andrei 

 

Coriandrum sativum var vulgare L (Apiaceae coriandru sau culeandra) provine din Asia și 

este una dintre cele mai vechi plante cultivate. Semințele de coriandru au fost găsite și în piramidele 

egiptene; ele erau adăugate în vin și erau utilizate pentru tratarea afecțiunilor de ficat și de stomac. 

Coriandrul din sudul Europei a fost răspândit de romani pe tot continentul iar în epoca marilor 

descoperiri geografice s-a răspândit în America, în Australia și în Noua Zeelandă. 

Partea utilizată a plantei este fructul recoltat la maturitate când are o culoare galben-brun 

deschis. În prezent se folosesc următoarele procedee de extracție a uleiului volatil din coriandru: 

- antrenarea cu vapori de apă la foc direct; 

- antrenarea în curent de vapori de apă. 

Investigarea uleiului volatil din fructele de coriandru constă în identificarea, în determinarea 

cantitativă a componentelor volatile și în evaluarea calității farmaceutice (prin prisma prevederilor 

din Farmacopeea Europeană, ed. a 6-a). 

Uleiul de coriandrul este folosit în diverse domenii (deci putem considera chimia un prieten al vieții): 

1. alimentație (corector de gust, și de miros, condiment, aromatizant pentru vinuri, și gin); 

2. industria parfumurilor; 

3.industria farmaceutică (dezvoltă la nivel sistemic o acțiune antistres-adaptogenă, 

imunomodulatoare, armonizantă hormonal și cardiovascular, dermoregeneratoare, antimicrobiană și 

de stimulare generală puternică, la care se adaugă în plan psihic un puternic efect anxiolitic, 

psihorelaxant și stimulant al capacității de concentrare). 

Modul de utilizare a uleiului volatil de coriandru: extracte apoase, alcoolice, hidroalcoolice, ulei 

volatil. 
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             ANTIOXIDANȚII CONȚINUȚI ÎN PRUNUS AVIUM L. – PRIETENI 

SAU DUȘMANI PENTRU SĂNĂTATE? 
 

Alessia Duvac, Maia Gheorghe  

Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” București 

prof. îndrumător Mihaela Andrei 

 

O dietă rațională include o varietate de alimente care dau copiilor și adulților energia şi 

nutrienții necesari dezvoltării psihosomatice normale.  

Scopul lucrării îl reprezintă promovarea unui stil de viață sănătos şi pentru aceasta am  

investigat antioxidanţii naturali din trei specii de cireșe (Prunus Avium L.). 

Antioxidanții sunt substanțe cu capacitatea de a inhiba procesele oxidative care au loc în 

diverse sisteme sub acțiunea oxigenului, a azotului sau a speciilor reactive ale acestora. 

Antioxidanții constituie sistemul natural de apărare al organismului împotriva efectelor 

dăunătoare ale radicalilor liberi, apărând structurile celulare şi ADN-ul. 

Antioxidanții donează cel puțin un atom de hidrogen transformând radicalul liber într-o specie 

stabilă sau blochează o reacție chimică cu mecanism radicalic. 

Folosind tehnica de chemiluminiscenţă s-a evidenţiat că extractele de cireșe analizate, 

indiferent de soi, prezintă o capacitate de inhibare foarte mare a radicalilor liberi, cuprinsă între 97,2% 

şi 98,8%, fapt explicat prin conţinutul de acizi polifenolcarboxilici, flavone şi antociani cu rol 

antioxidant.  

Rezultatele obţinute confirmă compoziţia complexă a celor trei soiuri de cireşe investigate, 

susţin efectele terapeutice ale acestora fiind indicate în dietele copiilor şi ale adulţilor și demonstrează 

că antioxidanții (inclusiv chimia) sunt prieteni de nădejde pentru sănătate. 
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Phenolics in Foods and Dietary Supplements”, J.Agric. Food Chem, pag. 4290 – 4302, 2005. 
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pag. 11-25, 2011. 
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UTILIZĂRILE WOLFRAMULUI 
 

Alecsia Șușman, Ioana Stănescu  

Colegiul Național Bilingv ,,George Coșbuc”, București 

prof. îndrumător Mihaela Andrei 

 

Wolframul, cu simbolul chimic W, numit și tungsten, este un metal situat în grupa a VI-a B 

în tabelul periodic al elementelor. Tungstenul are 35 de izotopi cunoscuți, cu un număr de mase 

care variază între 158 și 192, precum și 11 izomeri nucleari. Dintre acești izotopi, patru sunt stabili, 

182W, 183W, 184W și 186W, și împreună cu 180W constituie un radioizotop de lungă durată (timpul de 

înjumătățire de 1,8 × 1018 ani), întregul tungsten natural, în proporții variind de la 14 la 30% (0,12% 

pentru 180W). Tungstenul pur este un metal dur care variază în culori, de la oțel gri la alb de cositor.  

Scopul lucrării îl reprezintă promovarea și informarea cu privire la aliajele de wolfram folosite 

pentru garnituri de sticlă/metal sau pentru a realiza filamente pentru lămpi electrice și tuburi de 

televiziune, contacte electrice, ținte cu raze X, elemente de încălzire, pentru componente de evaporare 

a metalelor și pentru numeroase alte aplicații la temperatură ridicată. Tungstenatele de magneziu și 

calciu sunt utilizate în iluminarea fluorescentă. Carbură de tungsten este importantă în industria 

minieră, prelucrarea metalelor și a petrolului. Disulfura de wolfram este folosită ca lubrifiant uscat la 

temperaturi ridicate. Bronzurile de tungsten și alți compuși de tungsten sunt folosiți în vopsele. 

Numeroasele utilizări ale wolframului îmbunătățesc calitatea vieții ceea ce demonstrează importanța 

chimiei în viața oamenilor. 
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SOLUȚIE NON-INVAZIVĂ PENTRU DETECTAREA  

GLUCOZEI CU APLICAȚII ÎN MEDICINĂ 
 

Horia-Constantin Neculcea, Teodor-Adrian Vinersariu 

Colegiul Național Bilingv “George Coșbuc” București 

prof. îndrumător Daniela Gafencu  

 

Monitorizarea nivelului de glucoză din sânge este esențială pentru viața persoanelor care 

suferă de diabet [1] și astfel, în ultimile decenii, s-au făcut demersuri în a crea și îmbunătății 

dispozitive care să perimită o monitorizare cât mai facilă, precisă și într-un mod non-invaziv ale 

substanței amintite, acestea fiind dispozitive cu senzori integrați [2,3]. 
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Ceea ce se dorește a se face în acestă lucrare este a se prezenta un senzor non-invaziv, construit 

din fibre electrofilate din polimetilmetacrilat (PMMA) metalizate cu aur (Au) și pe care se 

imobilizează glucozooxidază (GOx). Reacția enzimatică dintre GOx și glucoză are ca produs de 

reacție secundar peroxidul de hidrogen (H2O2), compus ce poate fi ușor detectat și cuantificat. Acest 

senzor, pe baza detecției de H2O2, poate fi folosit cu succes pentru măsurea exactă a concentrației de 

glucoză din diferite lichide, cum ar fi transpirația [4]. 
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EFECTUL IODULUI ASUPRA RADIAȚIILOR 
 

Dimitrie Alexandru Taban, 

Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București  

prof. îndrumator Violina Duguleanu 

 

Radiațiile ionizante (razele X, neutronii, protonii, particulele alfa α sau beta β, radiațiile gama 

ϒ) lezează țesuturile direct sau prin radiații secundare. Dozele mari de radiații pot produce efecte 

decelabile somatic în câteva zile. 

Peste mulți ani, modificările ADN- ului datorate dozelor mici de radiații pot determina boli 

cronice la persoanele expuse sau un defect genetic la descendenți. Relația dintre gradul lezării și 

repararea sau moartea celulară este complexă. 

Surse cu potențial nociv de radiații ionizante sunt razele X de energie mare, utilizate în 

diagnostic și tratament, radiul si alte material radioactive naturale (ex: radon), reactoarele nucleare, 

ciclotroanele, acceleratoarele lineare, surse de cobalt și cesiu implantate pentru terapia cancerului și 

numeroase alte produse artificial radioactive utilizate în medicină și industrie. 

Niveluri mari de radiații au scăpat accidental din reactoare de mai multe ori-ex: accidentele 

de la Three Mile Island în 1979/ U.S.A și de la Cernobîl/ Ucraina-1986, care a dus la moartea și 

iradierea a unui număr foarte mare de persoane. Niveluri mari de iradiere au fost observate în multe 

țari est și vest europene.   
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Materialele radioactive ingerate trebuie eliminate prin provocarea de vărsături sau dacă 

contaminarea este recentă prin lavaj. Dacă persoana a fost contaminată cu o doză mare de radiații  

acesteia trebuie să i se administreze soluție Lugol (iod concentrat), sau soluție saturată de iodură de 

potasiu mai multe zile sau chiar saptămâni pentru facilitarea preluării iodului de către tiroidă, iar 

diureza trebuie stimulată. Persoanele cu alergie la iod nu trebuie să primească soluție Lugol.        

 

Bibliografie: 
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CHIMIA DIN SPATELE BERII 
 

Lucas Gkovaris, Ioana-Teodora Gomoi  
Colegiul Național ,,Mihai Viteazul”, București  

 prof. îndrumător Camelia Beșleagă 

 

Încă de pe vremea sumerienilor, berea este probabil cea mai savurată băutură alcoolică și una 

dintre cele mai vechi băuturi. Aceasta este obținută prin fermentația unui must constituit din malț, 

apăși hamei, sub acțiunea drojdiei de bere, întregul proces lăsând în produsul final un conținut de 

până la 5% extract nefermentat care reprezintă componenta de bază a valorilor nutritive ale berii. 

Fiecare componentă a acestei băuturi poate influența produsul final, motiv pentru care 

elementele aflate în compoziția berii trebuie alese cu mare grijă. Apa, reprezentând 90% din totalul 

de băutură obținut, este cea mai importanta materie primă utilizată în procesul de fabricare al berii. 

Aceasta trebuie să fie pe cât posibil lipsită de nitrați, magneziu, sulf și de alte substanțe indezirabile, 

în special impurități organice. Malțul, a doua cea mai importantă materie primă, se obține în general 

din orz. Amidonul din bobul de orz, în urma malțificării se transformă în maltoză si dextroză, 

regăsindu-se mai apoi în produsul final sub formă de etanol și dioxid de carbon si cărora le este 

atribuit caracterul nutrițional al berii. Pe lângă acestea, putem menționa și hameiul care este 

ingredientul “magic” din bere. El conține acizi și uleiuri care conferă aromă și stabilitate berii (rol de 

conservant) și este adăugat în procesul de fabricare la faza de fierbere. 

 

Bibliografie: 

1. Hlatky M., „Fabricareaberii la indemanatuturor”, Editura M.A.S.T., pag 11-25, 2013. 

2. Walzi M., Hlatky M., „Berea, izvor de sanatate”, EdituraDatagroup, pag 10-16, 33-38, 2012. 

3. https://universitateadebere.ro/ 

4. https://www.berariiromaniei.ro/istoria-berii/ 

5. https://blog.liebherr.com/electrocasnice/ro/500-de-ani-de-la-legea-germana-puritatii-berii-cunoasteti-urmatoarele-

curiozitati-despre-bere/ 

6. https://berarul.ro/ 
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DE CE MIROS FLORILE?  
 

Antonia Manciu, Ioana Paleologu  

Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul”Bucureşti 

prof. îndrumător Camelia Beşleagă 

 

Mirosul florilor joacă un rol important în percepţia noastră asupra mediului înconjurător. 

Acesta este perceput datorită unor substanţe volatile care se degajă în aer la o anumită temperatură. 

Compuşii volatili pot trece prin procese de schimbare de stare ceea ce le permite transformarea din 

lichide sau solide în gaze, care sunt apoi percepute de analizatorul olfactiv. Compuşi organic volatile 

naturali se găsesc în uleiurile esenţiale din petalele florilor. Uleiurile esenţiale sunt amestecuri de 

compuşi organic ce dau mirosul plăcut al diferitelor plante şi care se elibereaza în aer când se 

acumulează la suprafaţa petalei. Structura unor astfel de uleiuri este destul de complexă, dar numitorul 

comun al tuturor este clasa compuşilor organic numiţi terpenoide.  

 

Bibliografie: 

1. ***www.sciencedirect 

2. ***www.chimica-online.it 

3. Piechulla B., Effmert U., „Plant Development Biology – Biotechnological Perspectives: Volume 2”, Ed. E-C. Pua 

and M.R. Davey, Berlin, pag. 189, 2010. 

4. Avram M., „Chimie organică - volumul 2”, Ed. Academiei Republicane Socialiste România, Bucureşti, pag. 540, 
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5. Farré-Armengol G., et al. „Changes in floral bouquets from compound-specific responses to increasing 

temperatures”, Global change biology, 2014. 

 

 
 

 

IDENTIFICAREA COMPUȘILOR ORGANICI  

– CROMATOGRAFIA 
 

Alexandru Costache, Maria Raluca Ruxandra Pencu 
Colegiul Național „Mihai Viteazul”, București  

prof. îndrumător Camelia Beșleagă 

 

Cromatografia, inventată de botanistul rus Mikhail Tswett în anul 1903, este o metodă fizică 

de separare, purificare, analiză și identificare a componentelor unui amestec organic, frecvent 

utilizată de către chimiști. Principiul de bază al acestei tehnici este adsorbția unui amestec de 

substanțe pe un adsorbant și desorbția separată a fiecărui component cu un solvent sau un amestec de 

solvenți, numit eluent. Sistemul cromatografic este alcătuit dintr-o fază staționară (solidă sau lichidă) 

și o fază mobilă (eluentul -un lichid sau un gaz care trece peste faza staționară). Proba analizată este 

dizolvatăîn eluent, care va migra pe suprafața fazei staționare (hârtie, alumină/silicagel). În funcție 

de compoziția chimică, componentele amestecului se vor distribui inegal în faza staționară. În 
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general, ca fază staționară este utilizat silicagelul, un adsorbant polar, care determină migrarea mai 

rapidă a unui compus nepolar, în timp ce compusul polar va elua mai greu. 

În lucrare vor fi detaliate tipurile de cromatografie de adsorbție esențiale în chimia organică, 

și anume cromatografia în strat subțire, cromatografia pe coloană și cromatografia de gaze. De 

asemenea, va fi prezentată o activitate experimentală utilizând cromatografia pe hârtie. 

 

Bibliografie: 
1. Lundanes, Elsa; Reubsaet, Léon; Greibrokk, Tyge „Chromatography- Basic Principles, 

SamplePreparationsandRelatedMethods”, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 12, 69469, 2014. 

2. Ardrey, Robert E. „LiquidChromatography- Mass Spectrometry: An Introduction”, John Wiley&Sons, 2003. 

3. Snyder, Lloyd R.; Kirkland, Joseph J.; Dolan, John W. „Introductionto Modern LiquidChromatography”, 

ThirdEdition, John Wiley&Sons, 2009. 

4. Scott, Raymond P. W.; Perry, John A. „IntroductiontoAnalytical Gas Chromatography”, CRC Press, 1998. 

5. Miller, James M. „Chromatography: ConceptsandContrasts”, SecondEdition, John Wiley&Sons, 2005. 

 

 
 

 

 

 

FRIABILIZAREA CU SOLVENȚI APROTICI POLARI A  

ÎNCAPSULĂRILOR EPOXIDICE ALE BOBINAJELOR STATORICE 
 

Bianca Maria Georgiana Borş, Mihai Stănescu 

Colegiul Național „Sfântul Sava” București 

prof. îndrumător Daniela Bogdan 

 

Industria motoarelor şi generatoarelor electrice este un domeniu care are la bază cercetarea 

inovativă şi avansată. Provocările în dezvoltarea şi construcţia motoarelor electrice pentru aplicații 

industriale și auto sunt: diminuarea dimensiunii, o capacitate mai mare de integrare, putere mai mare, 

o mai mare fiabilitate și rezistență în medii dure, precum și reducerea zgomotului. Soluţionarea 

acestor probleme constă în: 

- utilizarea unor metale tehnice si aliaje pe baza de aluminiu ale căror proprietăţi concurează 

cu cea a materialelor uşoare precum magneziul, materialele plastice, unele tipuri noi de oţeluri, etc. 

- utilizarea de sisteme de rășini termorezistente pentru încapsularea competă a reperului de tip 

stator pentru motoare electrice și generatoare în care înfășurările de cupru, toate canalele, golurile și 

muchiile sunt complet impregnate și umplute cu polimer (figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Schema statorului complet încapsulat cu etanșare inserată 
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Un miez de etanșare este plasat în mijlocul statorului pentru a asigura etanșeitatea la vid şi 

pentru a preveni contaminarea cu rășină a tolelor (din tablă tehnologică). Sistemul de rășină lichidă 

este degazat și turnat, de preferință sub vid. Aceste materiale (metale tehnice, aliaje, rășini) oferă 

urmatoarele avantaje: disponibilitate, reciclabilitate, capacitate mare de producere la un preț 

avantajos, în pofida impunerii, uneori, a unor cerinţe specifice cu privire la manevrare, formare şi 

lipire și prezintă caracteristici cum ar fi conductivitatea ridicată a căldurii, rezistența termică, chimică 

și mecanică bună. Sunt dezvoltate diferite tehnologii de prelucrare, cum ar fi gravitația, turnarea în 

vid și presiunea de gelifiere pentru a realiza linii de producție cu cicluri scurte ca durată sau 

automatizate. Aceste tehnologii utilizează noile sisteme de rășini și permit crearea unor modele noi 

și robuste de motoare care asigură o bună eficiență și o calitate ridicată. Sistemele de rășini epoxidice 

termorezistente au multiple aplicații industriale (electrică și electronică) datorită stabilității 

proprietăților mecanice și electrice excelente, durabilității termice, rezistenței chimice și prelucrării 

ușoare, astfel că sistemele formulate pot fi adaptate la o gamă largă de aplicații cu cele mai dificile 

cerințe care permit încărcări mari de umplere. Utilizarea solvenților polari aprotici pentru friabilizarea 

încapsulărilor epoxidice ale bobinajelor statorice la temperatura camerei constituie o metodă sigură 

și eficientă pentru întregul ansamblu (miez-bobină). Solvenții aprotici polari sunt compuși care au o 

constantă dielectrică mare și o polaritate ridicată, ceea ce îi face capabili să dizolve compuși polari 

favorizând reacțiile de tip SN2. Dimetilformamida (DMFA) este un compus organic, cu formula 

(CH3)2NCH=O, care acționează asupra încapsulării poxidice fără surse suplimentare de căldură (baie 

cu ultrasunete, raze UV, etc.) prin crăparea și sfărâmarea stratului aderent de rășină polimerizată. 

Astfel ansamblurile inelare conferă rigiditate şi rezistență la căldură a stratului de polimer termorigid, 

impermeabil.  
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              SĂPUNURI ȘI DETERGENȚI - INDISPENSABILI, DAR 

DĂUNĂTORI 
 

Ioana Raluca Nistor  
Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 

prof. îndrumător Alexandra Nicola  

 

Săpunurile și detergenții au devenit de-a lungul timpului un instrument indispensabil vieții, 

atât din punct de vedere industrial, cât și al traiului propriu. Săpunurile sunt în definitiv săruri de Na, 

K, Ca ale acizilor grași, care au fost descoperite printr-un amestec de leșie și grăsimi și care, cu timpul, 

au căpătat un rol major în igiena personală. Pe lângă puterea lor de spălare și dezinfectare, săpunurile 

naturale pot avea un efect pozitiv asupra pielii, datorita grăsimilor și a uleiurilor conținute. Totuși, în 

momentul actual, în industrie săpunurile au devenit simpli produși de curățare/toaletă, care nu se obțin 

prin reacția de saponificare, ci reprezintă un amestec procesat, elaborat, de compuși și substanțe 

artificiale, astfel pierzând din proprietățile lor benefice.  

Prin dorință de a crea un produs atractiv și folositor, industria a contaminat săpunurile 

originale cu diferiți aditivi și stabilizatori cu pontențial de vătămare a florei și faunei. Limonenele și 

linaloolul reprezintă, spre exemplu, parfumanți din săpunurile lichide sau solide cu potențial dăunător 

asupra pielii și a organismului, dacă se află într-o concetratie exagerată, la fel ca și benzoatul de sodiu, 

conservator des întâlnit în săpunuri. Fiind obținuți prin procese atât de elaborate, acestea conțin multe 

toxine, care pot fi găsite în cantități industriale prin revers [1]. 

Obsesia pentru curățare se raportează și la detergenți, agenți activi la suprafața de sinteză. 

Dintre detergenți, doar o submulțime a acestora sunt biodegradabili, anume detergenții neionici, astfel 

că efectul lor asupra mediilor acvatice este unul notabil. Cel mai grav efect al acestora este 

posibilitatea de a se crea la suprafața apei un strat spumant, care ar bloca pătrunderea oxigenului și ar 

periclita supraviețuirea multor vietăți. Apa contaminată are un efect negativ asupra solului, care se 

poate extinde asupra faunei acvatice cât și terestre și devine un agent dăunător naturii [2]. Optim ar 

fi folosirea produselor de curățare naturale, biodegradabile, care în loc să polueze mediul, devin 

îngrăsăminte pentru floră, în sol. 

 

Bibliografie: 
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              SĂPUNURILE-ELEMENTE DE ÎNGRIJIRE DIN CELE MAI VECHI 

TIMPURI 

 

Ștefan Horhotă  
Colegiul Național „Cantemir Vodă” București 

prof. îndrumător Loredana Neacșu  

 

Săpunurile sunt săruri cu diferite metale (sodiu, potasiu și altele) ale acizilor grași, cu cel puțin 

opt atomi de carbon în moleculă. Acești compuși se obțin prin hidroliza alcalină a grăsimilor. Se 

împart în trei categorii: săpunuri de sodiu, ale acizilor carboxilici grași saturați care sunt solide și 

solubile în apă, săpunurile ce provin din acizi grași nesaturați sunt semilichide sau semisolide și sunt 

solubile în apă; săpunuri de potasiu, lichide și solubile în apă și săpunuri de aluminiu, mangan, calciu, 

bariu, solide și insolubile în apă. În soluții apoase săpunurile se prezintă sub formă ionizată. Datorită 

prezenței a două părți cu caracterisitici contrare -radicalul alchil hidrofob și grupa carboxil hidrofilă, 

aceste substanțe au proprități tensio-active. Puterea de spălare este dată de natura acidului gras, natura 

ionului metalic și de concentrația în tenside. Moleculele de săpun aderă cu ușurință atât la moleculele 

nepolare (ulei și grăsimi), cât și la moleculele polare (de exemplu, apă). Apele dure (care conțin săruri 

de Ca și Mg) micșorează capacitatea de spălare a săpunurilor de Na și K. Săpunurile sunt substanțe 

biodegradabile. 

Omenirea obișnuiește să folosească săpunuri de mii de ani. In jurul anului 4500 i. Chr., 

sumerienii au dezvoltat o formă preliminară a săpunului, obținută din cenușă din plante (conuri de 

brad și curmali) și uleiuri. Soluția obținută nu era folosită pentru curățare, ci ca remedii medicinale. 

În prezent, săpunurile care sunt solubile în apă sunt folosite ca agenți de spălare, aceștia având o 

putere de spălare inferioară detergenților. Prin amestecarea săpunurilor insolubile în apă cu uleiuri 

minerale se obțin unsori consistente, ca de exemplu vaselina (săpun de calciu, aluminiu), sau paste 

adezive (săpun de bariu).  

Scopul acestui studiu este acela de a obține săpunuri de sodiu pe bază de uleiuri vegetale, în 

care să se încorporeze uleiuri volatile. 

Adăugarea unor uleiuri esențiale (de trandafir, mentă etc) contribuie la îmbunătățirea 

proprietăților olfactive, vizuale, uneori emoliente, dar mai ales antibacteriene. 
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113-117, 1986.  

2. Warra A.A., Hassan L.G., Gunu S.Y., Jega S.A., “Cold-Process Synthesis and Properties of Soap Prepared from 

Different Triacylglycerol Sources”, Nigerian Journal of Basic and Applied Sciences, 18(2), 315-321, 2010.  

3. ***www.alphega-farmacie.ro 
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CIANURA SCÂNTEIETOARE - DUȘMAN 

SAU PRIETEN AL VIEȚII 
 

Mara Miron, Ioana Mara Aprofirei 

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, Bacău 

prof. îndrumători Răducu Galeru, Ramona Jitaru  

 

Cianura, substanța chimică ce conține o legătură carbon-azot, este una dintre cele mai 

periculoase și populare otrăvuri, ce a iscat multe dezastre ecologice și pierderea de vieți omenești. 

Aceasta mai este folosită și în industria minieră a metalelor prețioase și în pescuit. Însă, cianura, 

supranumită toxic celular, este posibil să fi avut un rol important în crearea vieții pe Pământ. “Când 

se gândesc la cianură, majoritatea oamenilor ajung cu gândul la filmele cu spioni-cineva înghite o 

pastilă, face spume la gură și moare, dar cianura a fost de fapt un compus esențial pentru alcătuirea 

moleculelor necesare vieții”- a explicat Dr. Karen Smith, cercetător senior la Boise State University. 
Cianura este crucială pentru originea vieții, implicată în sinteza non-biologică a compușilor organici. 

Cianura este o prezență resimțită și în universul literaturii. 
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ANTIDEPRESIVELE: PRIETEN SAU DUȘMAN? 
 

Teodora-Raisa Popovici, Maria-Daria Panciu  

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, Bacău 

prof. îndrumător Răducu Galeru 

 

Depresia este una dintre cele mai răspândite boli psihologice cu care se confruntă generația 

actuală. Cel mai comun și mai cunoscut tratament pentru aceasta sunt antidepresivele. Ele joacă un 

rol important în îmbunătățirea stării de spirit prin creșterea nivelului de serotonină, având o eficacitate 

mare în tratarea depresiei. Însă, pe cât de benefice pot părea, efectele secundare pot fi și mai grave, 

afectând pacientul și mai mult. Antidepresivele pot da naștere problemelor de inimă și pot afecta 
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sistemul nervos central, putând chiar să cauzeze coma. Tratamentul cu acest tip de medicamente 

trebuie urmat cu strictețe, iar pentru a învinge depresia pacientul nu trebuie să depindă doar de 

antidepresive, ci să caute și alte soluții prin care să se vindece și să fie conștient că poate scăpa cu 

bine de această boală. 
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CHIMIA CRIMINALISTICĂ POVESTITĂ 
 

Ana-Maria Mistode, Ioana-Olguța Vîlcea  

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău 

prof. îndrumători Răducu Galeru, Ramona Jitaru 

 
„Crima este protestul individului împotriva unei proaste orânduiri sociale”  

                                                                                                ~ Feodor Mihailovici Dostoievski 

 

11 februarie-Ziua Criminalisticii, sărbătorită prin multe activități experimentative, dar are loc 

un eveniment neașteptat. Acesta este mascat de tematica zilei, însă un detectiv priceput decide să își 

îndrepte atenția asupra sa. Împreună cu colegul său criminalist, acesta interogheaza singurul martor 

și descoperă din prima zi urmele de sânge prezente în gheața pe care zăcea victima. Substanța este 

supusă mai multor teste: identificarea halogenilor, testul Kastle-Meyer și amplificarea ADN-ului. În 

urma acestora s-a constatat că sângele nu aparține victimei.  

Conform analizei, există o a doua victimă: o chelneriță declarată dispărută, urma fiind 

încercată să fie curățată cu substanțe pe bază de clor. Detectivul reface un vag scenariu și decide că 

oricine ar fi intrat ar fi atins ușa. Datorită acestui fapt, ușa a fost declarată ca fiind o probă și mutată 

în laborator. Aici, cu ajutorul unor tehnici de folosire a cianoacrilatului (super glue), chimistul 

reușește să evidențieze amprentele de pe întreaga suprafață, care sunt comparate cu cele ale primei 

victime. Se concretizează faptul că există o a doua victimă, iar cum au fost numai cele două în cameră, 

detectivul a ajuns la o concluzie: prima victimă este criminalul celei de a doua.  

Au loc căutări în toată camera, iar trupul chelneriței este găsit într-o ladă, sub un raft. A fost 

descoperit un glonț în pieptul ei și corpul a fost trimis la autopsie. Au fost efectuate teste pentru 

identificarea prafului de pușcă (phenom sem) și s-a găsit ca făptașul este chiar garda de corp.  

Cât se căutau alte dovezi, s-a găsit o sticluță cu o substanță neidentificată. Detectivul o trimite 

în laborator pentru identificarea amprentelor. Ca rezultat, se află ca tot garda este și posesorul 
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sticluței. Detectivul încearcă efectuarea unei statistici din care constată că singurul aliment comun 

consumat de toți oaspeții a fost gheața. În urma simptomelor manifestate, unui gaz toxic emanat și a 

aparenței substanței se identifică substanța ca fiind fosfură de aluminiu, denumită popular ,,otravă de 

șobolani". 

Acest caz este prezentat amănunțit, cu toate cercetările și experimentele în prezentarea 

noastră.  

Oare ce este chimia, prieten sau dușman? 
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FALSIFICAREA PRODUSELOR ALIMENTARE 
 

Alexandru Ficău, David Andrei Munteanu  

Colegiul Național ,,Gheorghe Vrănceanu” Bacău, Bacău 

prof. îndrumător Nadia-Izabela Savin  

laborant îndrumător Veronica Mocanu 

 

Mileniul al III-lea aduce provocări în toate domeniile, iar domeniul alimentar este unul din 

cele mai controversate, consumatorul tinzând spre o alimentaţie naturală, sănătoasă, pe când 

producătorul, în dorinţa de a realiza produse cu un preţ de desfacere cât mai accesibil şi un profit cât 

mai mare, înlocuieşte produsele alimentare tradiţionale cu produse prelucrate, uneori chiar artificiale 

sau, în cel mai rău caz, falsificate, acestea devenind adevărate ,,bombe” pentru sănătate, alimente 

dăunătoare sau chiar otrăvitoare. 

Partea practică a acestei lucrări constă în efectuatuarea unor analize fizico-chimice asupra a 

patru sortimente de lapte și patru sortimente de smântână prelevate de pe piață în vederea depistării 

unor eventuale falsuri și anume: laptele a fost analizat în vederea decelării adaosului de substanţe 

conservante (acidul salicilic și acidul benzoic), smântâna a fost investigată prin metode de analiză 
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care depistează falsificarea prin adaos de făină, adaos de albuș de ou și adaos de substanțe 

neutralizante și conservante.  

S-a ajuns la concluzia că unele falsuri se pot descoperi foarte ușor, prin simpla citire a etichetei 

(conform normelor FAO smântâna are cel puțin 18% grăsime, iar pe piață există sortimente de 

smântână cu 12% grăsime), dar pe măsura evoluţiei tehnologiilor de produţie şi a metodelor de 

analiză, au evoluat şi practicile frauduloase şi au devenit tot mai greu de descoperit şi dovedit.  
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FLAGELUL NUMIT ALUMINIU 
 

Delia Lupu, Ilie Moisă 

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău 

prof. îndrumător Marinela Bușteagă, laborant Veronica Mocanu 

 

În ultimele decenii, populația globului, în special cea occidentală, începe să suporte reversul 

„progresului tehnologic”: poluarea solului, a aerului și a apei cu noxe, pesticide, metale grele, etc. 

Acest retur de bumerang este direct proporțional cu creșterea alergiilor, intoleranțelor alimentare, 

afecțiunilor autoimune și neuro-degenerative. Este vorba despre aluminiu, mai precis de toxicitatea 

unora dintre formele sale utilizate în alimentație, medicamente și cosmetică.  

Scopul acestui proiect este de informare, conștientizare și popularizare asupra riscurilor 

folosirii antiperspirantelor ce conțin aluminiu, pentru sănătatea oamenilor. După o intensă 

documentare am determinat conținutul de aluminiu din câteva antiperspirante folosind titrarea 

complexometrică. De asemenea am ales câteva rețete de obținere a deodorantelor din produse naturale 

pe care le-am obținut în laboratorul de chimie. 

Lucrând la acest proiect am căpătat multe cunoștințe despre conținutul deodorantelor și despre 

pericolele pentru sănătate la care suntem expuși. Totodată am realizat deodorante naturale care pot 

înlocui cu succes pe cele din comerț. Bicarbonatul de sodiu, amidonul şi uleiul de cocos sunt printre 

cele mai cunoscute ingrediente care luptă împotriva mirosurilor neplăcute eliminate de corpul nostru. 

La această combinaţie se adăuga suc de lămâie şi uleiuri esenţiale, pentru a crea mirosul dorit. 

Continuăm să folosim produse despre care nu știm nimic sau știm că ar putea să ne facă foarte 

rău? Sau, căutăm alternative naturale, sigure? 
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Există pe piaţă o serie de deodorante naturale, care pretind a avea ingrediente 100% sigure. 

Cu toate acestea, cel mai sigur este să ne producem deodorantul acasă, din cât mai puţine ingrediente, 

ceea ce am încercat și noi în cadrul acestui proiect. 

 

Bibliografie: 

1. Vlădescu L., Baciu I., Lucrări practice în sprijinul celor ce se pregătesc pentru Concursuri și Olimpiade de Chimie, 

Editura Didactică și Pedagogică, București, 1993. 

2. Tomita I., Onitiu V., Instruire practică în laboratorul de chimie analitică, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1983. 

3. https://www.youtube.com/watch?v=oGQCagd9wVI   

4. https://www.youtube.com/watch?v=mrF2P0gpbcE 

 

 
 

 

SISTEMUL PERIODIC – VIS DEVENIT REALITATE 
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prof. îndrumător Silvia Bogdăneanu 

 

În cei 152 de ani de la prima variantă publicată de Dimitri Mendeleev, Tabelul periodic al 

elementelor a evoluat și este încă într-o perpetuă mișcare știițifică. Echipa noastră și-a propus să 

modernizeze tabelul periodic din laboratorul colegiului cu casete 3D de plexiglas care conțin obiecte 

sugestive [1], [2], [3]. Acestea conțin: 

 eșantioane în stare pură: sulf, iod, cupru, aur, argint, magneziu, aluminiu, carbon, zinc etc.; 

aliaje pentru: fier, nichel, crom 

 minerale pentru: stibiu, calciu; săruri pentru: sodiu, crom, mangan, calciu, magneziu 

 aplicatii practice cotidiene pentru: fluor, carbon, fosfor, wolfram, argon, cadmiu, aluminiu, 

neon 

 configurații electronice pentru: tennessin, fleroviu, radon  

 imaginea unor oameni de știință pentru: oganesson, einsteiniu, bohriu; imagini sugestive 

pentru “noii născuți” care încă nu au nume oficial, cu numerele de ordine 119 și 120, care 

inaugurează perioada a 8-a, cât și celor cu numerele 121-127, din seria superactinidelor, adăugată 

sub actinide. 
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Casetele sunt iluminate de leduri multicolore, activate cu telecomandă, astfel încât să 

evidențieze blocurile s, p, d, f, dar ne propunem ca în viitor să găsim soluții practice pentru iluminarea 

individuală și selectivă a casetelor pe care s-o activăm prin telefonul mobil. Ne vom documenta în 

continuare și asupra “amprentei muzicale” a elementelor, utilizată la CERN [4]. 

 

Bibliografie: 
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3. www.rsc.org/periodic-table 

4. The sound of crystalline silicon  https://youtube/vagPz9vf8dw 

 

 
 

 

STUDIUL ACTIVITĂȚII DROJDIEI SACCHAROMYCES  

CEREVISIAE ÎN DIFERITE CONCENTRAȚII  

ALE SOLUȚIILOR DE ZAHAROZĂ 
 

Nikoletta Sass, Sándor Tamás Nagy 

Liceul Tehnologic Nr.1 Cadea, Bihor 

 prof. îndrumători ing. Mihai Molnar, sing. Gabriela Lazăr 

 

În primă fază, activitatea noastră a debutat cu discuții și idei posibile de cercetat și demonstrat 

pentru ca mai apoi rezultatele obținute să nu fie mediocre și totodată cunoștințele noastre actuale 

însușite în urma orelor de specialitate să fie concludente și relevante chiar și în mediu academic, 

universitar.  

Așa, ne-a venit ideea de a măsura eficiența activității drojdiei de panificație, Saccharomyces 

cerevsiae în diferite soluții procentuale de zahăr cu echipamentul de laborator din dotare. Activitatea 

noastră s-a bazat pe noțiunile de microbiologie, chimie și biochimie: zahărul din punct de vedere 

chimic, este format din 99,99 % zaharoză (C12H22O11), un diglucid format dintr-o moleculă de α-

glucoză legată printr-o legătură dicarbonilică de o moleculă de β-fructoză, iar drojdia de panificație 

aparține din punct de vedere taxonomic regnului Fungi, familiei Saccharomyces, speciei cerevisiae, 

care fermentează glucoza mediilor cu care aceasta vine în contact, transformând-o în alcool etilic, 

dioxid de carbon și energie, fiind utilizată la dospirea aluatului, la fermentația alcoolică a borhotului 

de fructe în vederea obținerii alcoolului rafinat, al fermentării mustului de struguri și celui de malț în 

vederea obținerii vinului și a berii.   

Materiale necesare 

- balanță analitică, baloane de cauciuc, sticlă de ceas, spatulă, pahare Erlenmeyer, drojdie, apă 

distilată, cilindru gradat. 

Mod de lucru 

BH.1 

https://youtube/vagPz9vf8dw


                                            „CH3IMIA - PRIETEN sau duşman?!”- 2022    

63 
 

Facultatea de Chimie 

 Examinarea cantității de dioxid de carbon degajată în soluții de diferite concentrații de zahăr 

se face prin adăgarea aceleiași cantități de drojdie în interiorul paharelor Erlenmeyer, iar cantitatea 

de apă și zaharoză variind de la un pahar la altul. Am pregătit 15 probe de concentrații diferite de 

zaharoză: 0%, 1%, 5%, 10%, 13%, 17%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 60% și 80%, cărora 

le-am adăugat fiecruia în parte 5 grame de drojdie proaspătă, apoi am montat un balon de cauciuc 

deasupra fiecărui pahar și am observat după un anumit timp umflarea acestora ceea ce ne-a demonstrat 

reușita experimentului, deoarece acest fenomen s-a datorat descompunerii zaharozei în alcool etilic 

și dioxid de carbon. Mai departe, baloanele au fost legate cu grijă astfel încât dioxidul de carbon 

format în interiorul acestora să nu scape, au fost îndepărtate cu grijă de la gura paharului și au fost 

cântărite la balanța analitică. Pentru exactitatea rezultatelor, precizăm faptul că fiecare balon folosit 

a fost cântărit prealabil la balanța analitică și i-a înregistrat masa acestuia, iar ulterior s-a scăzut fiecare 

valoare din masa totală a balonului conținând dioxidul de carbon.  

Prezentarea și interpretarea datelor obținute: 

Pentru a observa mai ușor variația formării diferitelor cantități de CO2, am înregistrat datele 

obținute în programul excel și pe urmă cu datele colectate am conceput un grafic de tip sistem de 

coordonate de forma XoY (Figura 1). 

 

Figura 1. Variația cantității de CO2 format în funcție de concentrația zaharozei. 

 

Rezultatele așteptate au fost dovedite, drojdia are activitate bună în soluții diluate de zahăr, 

însă la concentrații de peste 30 %, activitatea acesteia scade invers proporțional cu concentrația de 

zahăr demonstrându-se astfel și activitatea conservantă a zahărului asupra acestui gen de 

microorganisme. 
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STUDIUL PROPRIETĂȚILOR FIZICO-CHIMICE ALE  

PÂINII ADITIVATE CU BERE BRUNĂ 
 

Miruna Daria Dana, Teodora Alina Neagă 

Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea, Bihor 

prof. îndrumător dr. ing. Marinela Filip 

 

Scopul prezentei lucrări a fost acela de a studia modurile de obținere a unei pâini cu proprietăți 

senzoriale inedite fără a folosi aditivi chimici. În acest sens am realizat o pâine exclusiv din materii 

prime eco, fără aditivi, conservanți și amelioratori sintetici.  

Pe lângă procesul tehnologic clasic am experimentat un ”altfel” de procedeu de obținere a 

pâinii, prin înlocuirea apei cu bere brună, pentru a îmbunătăți calitățile senzoriale și tehnologice ale 

acesteia.  

Din punctul de vedere al conservabilității pâinii, aciditatea joacă rolul cel mai important. Cel 

mai frecvent microorganism care provoacă alterarea pâinii este Bacillus mezentericus, însă activitatea 

acestuia poate fi inhibată prin scăderea pH-ului mediului ceea ce am încercat și noi să realizăm prin 

utilizarea berii brune. 

Aciditatea pâinii se determină prin analize de laborator, cel mai adesea prin titrări acido-bazice 

și se exprimă în grade de aciditate. Un grad de aciditate reprezintă aciditatea din 100 g produs care 

se neutralizează cu 1 cm³ hidroxid de sodiu, soluție normală (1n). 

Aciditatea pâinii ne mai poate furniza și alte informații precum: calitatea făinii utilizate, depre 

prospețimea acesteia ori despre gradul ei de alterare, despre condițiile de depozitare, ș.a.m.d.  

Aciditatea neregulamentară provine în urma hirolizei grăsimilor provenite din rămășițele 

embrionului bobului de grâu rămase în făină, în urma desfășurării proceselor de fermentare și dospire 

finală.   

Activitatea s-a încheiat cu analiza organoleptică și fizico- chimică a produselor obținute. 

Concluziile cercetării au constat în faptul că: pâinea obținută prin înlocuirea în procesul 

tehnologic a apei cu bere brună are calitățile senzoriale superioare comparativ cu pâinea obținută prin 

procesul tehnologic clasic; porozitatea și volumul sunt mai mari datorită dioxidului de carbon existent 

în bere și o aciditate mai mare contribuind la o mai bună conservare a produsului.  

Pâinile obținute au fost foarte gustoase și în același timp foarte sănătoase! 
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        GHIMBIRUL - DE LA FITOCHIMIE LA SINTEZE ȊN 

LABORATOR  
 

Claudia-Maria Turcu, Denisa Gheorghe 

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Brăila, Brăila 

prof. îndrumător Liliana Marin 

 

Ghimbirul este numele dat unei plante erbacee din regiunile tropicale, cu rizom aromatic bogat 

în uleiuri eterice. Este o specie perenă care are nevoie de o temperatură ridicată și constantă precum 

și de o umiditate permanentă pentru a se dezvolta corespunzător.  

Substanțele active importante pe care le conține ghimbirul sunt compuși specifici numiți 

gingeroli, fenoli, ulei volatil. Ghimbirul proaspăt îşi obţine aroma distinctivă în principal din compuşii 

volatili numiţi gingeroli. Această familie de compuşi este denumită “β –hidroxi-cetone” deoarece au 

o grupare hidroxil –OH situată la doi atomi de carbon de-a lungul grupării carbonil C=O. Gingerolul 

este un compus fitochimic fenolic găsit în ghimbirul proaspăt. Din punct de vedere molecular, 

gingerolul este o rudă cu capsaicina. 

Ghimbirul este un adevărat aliat în lupta cu diverşi agenţi patogeni, de aceea beneficiile sale 

nu sunt deloc de neglijat. Utilizarea constituenţilor fitochimicali izolaţi de medicamentele pe bază de 

plante a atras considerarea comunităţilor medicale şi ştiinţifice. Pentru a evidenţia spectrul de 

distribuiţie al ghimbirului în chimie am realizat o instalaţie pentru antrenarea cu vapori de apa în 

vederea obţinerii uleiului de ghimbir cu ajutorul căruia am identificat grupele funcţionale ale 

compuşilor prezenţi în ghimbir; principalul compus al acestuia fiind gingerolul cu multiple utilizări.   

Datorită reacțiilor realizate în laboratorul de chimie unde am obţinut identificarea grupei 

fenolice existente în uleiul de ghimbir şi, de asemenea, am reliefat prezenţa  grupei –OH de tip alcool 

secundar din uleiul de ghimbir prin intermediul oxidării cu agenţii oxidanţi. La finalul acestor 

activităţi experimentale am conchis afirmând faptul că uleiul eseţial de ghimbir care conţine cei mai 

mulţi compuşi organici prezenţi în ghimbir (gingerol, zingeron, shogaol) este considerat, cu siguranţă, 

un prieten al chimiei organice.  
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CLOROFILA, PIGMENT CLOROFILIAN SAU E 140 
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prof. îndrumător Manuela Zorca 

 

La nivelul cloroplastelor, clorofila din celulele plantelor şi algelor asigură baza energetică şi 

respiratorie aproape tuturor celorlalte organisme. Datorită clorofilei, plantele verzi sunt organisme 

autotrofe, iar fotosinteza este cel mai important proces biochimic de pe Pământ. E 140 este o substanță 

solidă, ceroasă, de culoare variabilă, de la verde-măsliniu la verde-închis, în funcție de conținutul de 

magneziu coordinat. Ca aditiv de colorare se utilizează clorofila E 140 și clorofilinele E 141 I și II. 

 

Bibliografie: 

1. Malschi, D., „Elemente de biologie, ecofiziologie şi microbiologie”, Editura Bioflux, Cluj-Napoca, 2009. 

2. Mărculescu, A., Bădărău, C.L., „Biochimia produselor alimentare”, Editura Universității „Transilvania” Brașov, 

2011. 
3. ***www.infocons.ro  

4. *** www.safefood.eu 

 

 
 

 

 

OXIGENUL: CEL MAI IMPORTANT ELEMENT CHIMIC 
 

Rafaela Dara, Maria-Alexandra Costescu 
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prof. îndrumător Ciprian Florin Doka 

 

Oxigenul este cunoscut ca al treilea cel mai întâlnit element în univers, după hidrogen și heliu, 

având ca simbol litera O și număr atomic 8. Molecula de oxigen se formează prin punerea în comun 

de electroni între 2 atomi de oxigen formându-se o legatură covalentă dublă nepolară. 

Oxigenul a fost descoperit independent de Carl Wilhelm Scheele, în anul 1773 și de Joseph 

Priestley, în anul 1774, iar munca lui a fost publicată prima dată. Carl Wilhelm Scheele, a sesizat că 

prin încălzirea oxidului mercuric, HgO, și a diverșilor azotați, a produs oxigen în formă gazoasă prin 

anul 1772. Singurul lucru care putea întreține arderea era acel gaz denumit „aer de foc”. În anul 1777 

Antoine Lavoisier a redenumit „aerul de foc”, oxigen. 

Oxigenul se întâlnește și în următoarele domenii: 

• chimie; 

• biologie; 

• astronomie. 
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POLIETILENA MATERIALE DIN PLASTIC 
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prof. îndrumător Ciprian Florin Doka 

 

Polietilena a fost descoperită în anul 1898 de către chimistul Hans von Pechman. Polietilena 

este un polimer de culoare albă obținut prin procesul de polimerizare în industria chimică. Este un 

polimer format din lanțuri lungi de hidrocarburi. Se topește la valori de 120-130°C, este rezistentă la 

acizi, baze, oxizi dar se dizolvă în hidrocarburi aromatice cum ar fi toluenul, iar anual se produc 100 

milioane tone de polietilenă în scopuri comerciale și industriale. 

Utilizarea polietilenei în diferite domenii: 

• materiale de ambalaj; 

• folii de plastic; 

• țevi și bare; 

• industria textilă; 

• industria alimentară. 

După folosință materialele obținute din această substanță devin deșeuri care se colectează 

pentru depozitare, ardere sau reciclare. Ambalajele din polietilenă (PET) pot fi reciclate și utilizate 

pentru fabricarea de recipiente noi. 
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CAPRICIILE CIOCOLATEI 
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Ca multe alte alimente, ciocolata este o combinație de mai multe substanțe diferite – un studiu 

recent a identificat peste 600 de feluri de molecule (cacao, zahăr, lapte, arome specifice ...). Unele îi 

dau textura, altele gustul, iar altele aromele subtile. 

Istoria ciocolatei începe cu două mii de ani în urmă, când cultura arborelui de cacao era 

practicată în America de Sud. 

Daniel Peter (n. 1836 — d. 1919) a fost un faimos ciocolatier elvețian originar din Vevey. În 

1857 a inventat procesul fabricării ciocolatei cu lapte. Cu ajutorul lui Henri Nestlé, a reușit în sfârșit 

să aducă produsul pe piață, în 1875, după șapte ani de lucru. Mai târziu, în 1879, cei doi aveau să 

înființeze Compania Nestlé. 

Lumea ciocolatei se împarte în două mari categorii: ciocolata cu lapte și ciocolata amară. 

Ciocolata cu lapte este ciocolata copilului și a copilăriei. Ciocolata neagră (amară) este o ciocolată 

„adultă". Ciocolata albă este cea mai nouă apariție pe firmament. Nu conţine cacao pudră sau alte 

preparate din cacao, acesta fiind și motivul pentru care nu are culoarea „clasică" a ciocolatei. 

Partea experimentală a acestei lucrări constă în a analiza (la nivel de laborator școlar) câteva 

din ingredientele principale ale ciocolatei (zahărul, cacaoa, laptele, mierea de albine) și de a prepara 

mai multe tipuri de ciocolată și bomboane de ciocolată.  Ciocolata este unul din cele mai iubite 

alimente. Fie ea neagră, albă sau cu lapte, reusește să satisfacă până și gusturile celor mai pretențioși 

amatori de plăceri culinare. Aromele ei intense și senzația minunată pe care ți-o dă atunci când se 

topește în gură sunt motivele pentru care ciocolata este atât de iubită de copii, dar și de adulți. 
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FRUMUSEȚILE CHIMIEI 
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prof. îndrumător Iuliana Carmen Comaniuc 

 

Rășina epoxidică este o substanță (lichidă) formată din două părți, rășina propriu-zisă și 

întăritor. Cele două componente au vâscozitate scăzută, prin urmare nu este necesară diluarea lor. 

Atunci când amesteci cele două componente, are loc o reacție chimică în care cele două componente 

se întăresc și formează o masă transparentă, dură și rezistentă.  

Odată ce rășina s-a întărit complet, vei obține un material extrem de durabil, versatil, ușor de 

utilizat, capabil să reziste la căldură și frig extrem. De regulă, rășina epoxidică este transparentă și 

poate fi colorată. Pentru a colora rășina, poți să folosești și un colorant special, cu putere mare de 

acoperire. Cu doar câteva picături de colorant, obții o pastă intens colorată.  

Spre deosebire de alte rășini, rășina epoxidică are o rezistență foarte mare la umiditate, prin 

urmare obiectele acoperite cu rășina vor avea o rezistență foarte bună la degradare în apă. Rezistența 

mare se datorează unei structuri chimice diferite de ale celorlalte lacuri. De aceea, rășina epoxidică 

este un material preferat pentru acoperirea blatului de lemn, a meselor etc.  

Există mai multe tipuri de rășină epoxidică ce se diferențiază în funcție de suprafața pe care 

se aplică sau de efectul pe care vrei să îl obții. Rășina epoxidică este unul dintre cele mai populare 

medii de artă. O poți folosi chiar și pentru a realiza piese interesante de mobilier. De cele mai multe 

ori, rășina epoxidică este folosită în scop pur estetic.  

În partea experimentală a acestei lucrări ne-am propus realizarea de obiecte și decorațiuni, 

rășina epoxidică fiind un mediu ușor, simplu de folosit chiar și de începători. Obiectele handmade 

realizate din rășină sunt idei minunate de cadouri ce își păstrează forma și calitățile în timp. Rășina 

epoxidică este un material folosit tot mai des pentru mărțișoare handmade inedite, breloc și suporturi 

pentru pahare.  

Pentru un aspect interesant, poți să optezi pentru o matriță în diferite forme. Ai libertatea să 

adaugi plante uscate sau diverse alte ornamente în rășină pentru un aspect unic. 
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ȘTIM SĂ NE ÎNGRIJIM SĂNĂTOS BUZELE? 
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prof. îndrumător Mihaela Stănescu  

 

Pielea este un organ, cel mai mare organ al corpului! Are ceva important în comun cu sistemul 

nervos: în viaţa embrionară, ambele s-au dezvoltat dintr-o structură comună numită ectoblast şi 

ambele elaborează substanţe şi neuromediatori care acţionează fie la nivelul receptorilor senzoriali 

cutanaţi, fie la nivelul creierului. 

Există o mulțime de factori care influențează strălucirea, elasticitatea sau aspectul general al 

tenului. Pielea, fără ajutorul nostru, nu este capabilă să țină pasul cu stilul de viață al zilelor noastre. 

Principalii factori care influențează frumusețea pielii sunt: expunerea excesivă la soare și 

deshidratarea; odihna insuficientă și stresul; folosirea în exces a machiajului și neîndepărtarea lui; 

alimentația și alcoolul; tutunul. 

Buzele sunt o zonă foarte delicată a feței. De fapt, sunt compuse din mucoase și piele și 

traversate de numeroase vase de sânge și terminații nervoase și sunt, de asemenea, conectate la mușchi 

diferiți. Nu au glande sudoripare, iar glandele sebacee sunt puține, motiv pentru care sunt deosebit de 

fragile. 

Buzele necesită o îngrijire atentă, de aceea lucrarea de față vine cu câteva soluții de îngrijire 

accesibile tuturor. 
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Amidonul este o polizaharidă care, din punct de vedere structural, este alcătuită din aminoză 

si amilopectină. Amidonul este una dintre sursele energetice ale organismelor uman si animal. 

Nimerind în organism cu hrana, amidonul se supune hidrolizei enzimatice în prezența amilazelor, 

transformâdu-se în glucoză. Aceasta este transportată spre celule, unde se consumă parțial pentru 

necesitățile energetice ale organismului. 
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Amidonul se găsește in semințele, fructele și tuberculii plantelor și care se folosește in 

industria alimentară, chimică etc. Formula brută a amidonului, determinată prin analiza elementară, 

este (C6H10O5)n, la fel ca a celulozei. Prin hidroliza cu acizi, amidonul trece în D-glucoza, cu 

randament cantitativ. Din punct de vedere al compoziției chimice, amidonul este un amestec, format 

din 2 polizaharide: amilopectină și amiloză, care diferă între ele prin structură și reactivitate. 

Această substanță se găsește în plante, și mai bine în tuberculi, fructe și semințe. De fapt, în 

aceste părți ale plantei se acumulează sub formă de carbohidrați. 

Amidonul de porumb se obține prin măcinarea taratelor şi a germenilor de grâu, respectiv prin 

ruperea endospermului de porumb în particule extrem de fine. Reprezintă unul dintre cele mai 

populare ingrediente, care se folosește cu precădere în bucătărie, pentru realizarea unor preparate 

delicioase. 

Amidonul se folosește pentru obținerea unei paste folosite pentru fabricarea unor decorațiuni, 

lucru evidențiat în lucrarea de față. 
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EVOLUȚIA MATERIALELOR EXPLOZIBILE 
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„Omenirea trebuie să termine războaiele pentru că atfel războaiele vor termina omenirea” 

John F.Kennedy 

 

Istoria explozibililor începe în anul 200 î.Hr., când este descoperită accidental în China, 

pulberea neagră va fi cel mai important material exploziv atât pentru uz civil, cât și pentru uz militar 

timp de aproximativ 2.000 de ani. 

Primul mare pas în evoluția substanțelor explozibile moderne a fost reprezentat de sinteza 

nitroglicerinei (trinitratul de glicerină) a profesorului italian Ascanio Sobrero. Substanța este foarte 

instabilă, ea reacționează la loviri mici, chiar spontan, în depozite.  

Odată cu producerea unor explozibili potenți au fost necesare și producerea unor detonatoare 

care ajută la folosirea mai sigură și consistentă.  
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Trinitrotoluenul (TNT), cu formula C6H2(NO2)3CH3 este explozibilul care este folosit pentru 

aplicații militare din Primul Război Mondial până în prezent. El a fost preparat prima dată de 

chimistul german Julius Wilbrand în 1863. 

RDX-ul (cunoscut și sub numele de hexogen) este un explozibil mai energic decât TNT-ul. 

El a fost folosit din Al Doilea Război Mondial până în prezent fiind descoperit încă din anul 1898 de 

generalul Georg Friedrich Henning. 

Explozibilii pot fi catalogați în două mari categorii: explozibili inferiori și superiori. 

Explozibilii inferiori sunt catalogați cu o viteză inferioară de propagare, ei trecând printr-un proces 

numit deflagrație (o ardere uniformă activată printr-o acțiune termică) iar cei superiori se detonează 

cu viteze superioare. 

Majoritatea compușilor care au fost folosiți în război sunt rezultatul amestecării mai multor 

materiale cu potențial explozibil pentru o obține un efect cât mai devastator. În principal, se urmărea 

amestecarea în diferite moduri și combinații a următorilor compuși: TNT, RDX, azotat de amoniu 

(NH4NO3), aluminiu, diferiți compuși de plastic pentru stabilizare. Exemple de substanțe folosite în 

război sunt: Amatex (azotat de amoniu + RDX) , compusul B (RDX + parafină), Ammonal (azotat 

de amoniu + pulbere de aluminiu), Topex ( 42% RDX + 40% TNT + 18% pulbere de aluminiu) etc. 

 

Bibliografie: 

1. ***https://ro.wikipedia.org/wiki/Explozibil_(material) 

2. ***https://en.wikipedia.org/wiki/RDX 
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FRUCTOZA - BENEFICII ȘI EFECTE NEGATIVE 
 

Alexia Niculiță, Mircea Dumitrache  

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Constanța 

prof. îndrumător Gina Marin 

 

Zahărul alb alimentar, cunoscut și sub numele de zaharoză, este format din două molecule 

simple de zahăr: glucozăși fructoză. Ca atare, orice aliment care are în compoziție zahăr conține și 

fructoză. 

Fructoza (cu formula C6H12O6), izomer de poziție alături de glucoză și galactoză, este una din 

monozaharidele esențiale în dieta umană; apare în stare liberă în fructele dulci și în miere sau 

combinată în di-, tri- și polizaharide. Fructoza, cea mai dulce monozaharidă, este o substanță solidă, 

cristalizată în formă de ace, cu gust dulce, solubilă în apă și metanol. Moleculele fructozei cristalizate 

au o structură ciclică. În stare liberă fructoza are ciclu piranozic, obținut prin adiția hidroxilului din 
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poziția 6 la grupa carbonil, iar în combinații se găsește în formă furanozică. În soluție apoasă, între 

forma carbonilicăși cele două forme ciclice (piranozicăși furanozică), se stabilește un echilibru 

dinamic, fenomen însoțit de modificarea puterii rotatorii a soluției, numit mutarotație. 

În funcție de cantitatea consumată, fructoza are atât beneficii cât și efecte negative asupra 

corpului uman. Spre deosebire de zaharoză și glucoză, fructoza are un indice glicemic scăzut, ceea 

ce determinăeliberarea moderată de insulinăîn fluxul sanguin. Chiar dacă este metabolizată 

predominant în ficat, spre deosebire de glucoză, fructoza nu necesită insulină pentru a fi utilizată de 

organism. În concluzie, persoanele cu diabet zaharat pot tolera fructozamult mai bine decât alte 

zaharuri. 

Abuzul de fructoză are însă consecințe negative asupra organismului, unul dintre acestea fiind 

creșterea nivelului de acid uric care poate duce la apariția guteiși pietrelor la rinichi. De asemenea, 

consumul excesiv de fructoză poate ridica nivelul de colesterol LDL, facilitând astfel rezistența la 

insulină și apariția diabetului de tip 2. 

Scopul experimentului nostru a fost de a obține fructoza în două etape. În prima etapă am 

efectuat hidroliza zaharozei cu acizi diluați (acid clorhidric diluat cu soluție de sucroză) și am folosit 

testul lui Benedict pentru detectarea monozaharidelor reducătoare. În cea de-a doua etapă am 

transferat soluția într-un cristalizator de sticlă pentru răcire lentă în vederea separării glucozei și 

fructozei prin filtrare. 
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APLICAȚII ALE COMBINAȚIILOR COMPLEXE  

ÎN VIAȚA COTIDIANĂ 

 

Andrei-Bogdan Zgură, Mădalina Constantinescu  
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța, Constanța 

prof. îndrumător Nicoleta Babuș  

 

Combinațiile complexe sunt combinații care conțin un ion central, de obicei de metal, de care 

sunt legați liganzi. În viața obișnuită sunt cunoscuți mai ales pentru rolul lor esențial în viața plantelor 

și a animalelor, fiind coloranți precum clorofila și hemul, pentru rolul de pigmenți utilizați în 
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realizarea artei contemporane, precum albastrul de Berlin, pentru obținerea spectaculoaselor oglinzi 

de argint, dar și pentru obținerea unor schițe utilizând cianotipia. 
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ULEIUL ALIMENTAR UZAT – REZIDUU 

SAU REZERVĂ DE COMBUSTIBIL 
 

Arina–Maria Ardeleanu, Dan – Dumitru Ardeleanu 

Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța Constanța 

prof. îndrumător Elena Cornelia Borșaru 

 

Comisia Europeană a recomandat României să crească nivelul de ambiție al cotei de energie 

regenerabilă pentru 2030, până la cel puțin 34% din energia totală.  

Am pornit de la ideea că putem contribui la creșterea cotei de energie regenerabilă, la 

conservarea rezervelor neregenerabile, la diminuarea volumului importurilor de combustibili fosili, 

la diminuarea volumului reziduurilor toxice și la protejarea mediului prin fabricarea de 

biocombustibili de tipul carburanților biodiesel.  

Biodieselul este un combustibil similar carburantului diesel normal, dar nu este derivat al 

petrolului ci al uleiurilor vegetale (inclusiv uleiurilor alimentare uzate) și al grăsimilor animale. 

La nivelul Uniunii Europene, se reciclează opt litri de ulei alimentar uzat pe cap de locuitor, în 

țara noastră aproximativ 99% din utilizatorii casnici aruncă uleiul alimentar uzat la chiuvetă. Uleiul 

alimentar uzat aruncat poluează apa, împiedică oxigenul să ajungă la plantele și viețuitoarele 

acvatice, face ca pământul să devină infertil, distruge rețeaua de canalizare.  

În cadrul proiectului nostru vom obține biodiesel prin reacția de transesterificare a uleiurilor 

alimentare uzate care reacționează cu etanolul în prezența unei baze cu rol catalizator, hidroxidul de 

sodiu. Produsele astfel obținute vor purta denumirea ECODIESEL și conform legislației vor fi notate 

cu B100, pentru biodieselul necombinat cu motorină.  
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Proiectul nostru are practic mai multe beneficii, respectiv: oferă noi oportunități pentru 

colectarea, reciclarea uleiului alimentar uzat, soluționează simplu, eficient și profitabil o problemă cu 

implicații ecologice majore; are impact pozitiv asupra conservării rezervelor de combustibili fosili și 

scăderii ponderii importurilor de combustibil; contribuie la conștientizarea efectului devastator al 

uleiului uzat aruncat asupra mediului și la necesitate creșterii ponderii utilizării biocarburanților prin 

activitățile derulate în școli și licee. 

Biodieselul reprezintă o alternativă ecologică a combustibililor de tipul carburanților fosili.  
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   AVANSURI ÎN MEDICINĂ ȘI INDUSTRIA FARMACEUTICĂ 
 

Diana-Elena Dică, Cristina Chiru 

Liceul de Marină Constanța 

prof. îndrumător Maria Șerban 

 

Industria farmaceutică are un impact extrem de mare asupra mediului. De la gestionarea 

deșeurilor, până la fabricare, furnizarea componentelor din medicamente și ambalarea acestora în 

diferite forme de plastic. 

Luând în considerare importanța medicamentelor moderne, trebuie să luăm în vedere și 

problemele cu care vin acestea, precum toxicitatea și efectele adverse nenumărate. De aceea, noi am 

ales una dintre cele mai folosite pastile, ibuprofenul, pentru a creea un înlocuitor naturist, din materii 

prime, alături de un amabalaj biodegradabil. Făcând asta, se consideră o îmbunătățire. O industrie 

mai sigură și sănătoasă, atât pentru corpul uman, cât și pentru mediul înconjurător. 

Ibuprofenul este un antiinflamator nesteroidian din clasa derivaților de acid propionic, utilizat 

ca antiinflamator, analgezic și antipiretic, și deși a trecut prin atâtea etape de-a lungul anilor, rămâne 

unul dintre medicamentele extrem de dăunătoare corpului uman. Descoperirile ne reamintesc că 

medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene nu sunt tocmai inofensive. Din păcate, ibuprofenul se 

găsește în mai multe variante, dar niciuna dintre ele nu este naturistă.  Următoarele plante au anumite 

calități ale ibuprofenului: salvie, ghimbir, turmeric, lavandă, mușețel, gheara pisicii și arnică, iar 

echipa noastră le consideră drept o alternativă naturistă pentru acest medicament. 
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Preparatele naturiste au constituit baza tratamentelor medicale timp de sute de ani și se bucură 

încă de o largă utilizare în secolul XXI. Acestea pot fi privite ca origine a abordării biologice a 

medicinei. Medicamentele naturiste sunt extrase din plante sau părți ale plantelor, care se consideră 

că au proprietăți terapeutice. Acestea sunt cunoscute și sub numele de remedii naturale, medicamente 

botanice sau fitomedicamente. 

Ne-am gândit să facem un ceai cu efect antiinflamator și analgezic ca și ibuprofenul. Iar pe 

lângă conținutul medicamentului, am luat în considerare și ambalarea acestuia. Vă expunem mai jos 

procedeul de fabricare al produsului: 

Denumire produs: Ceai Antiinflamator cu Efect Analgezic 

 

Ambalaj: o cutie din carton de 50g ± 2g, 20 săculețe de hârtie a 

câte 2,5g / un pliculeț 

Conținutul unui 

pliculeț: 

GHIMBIR (25%), TURMERIC (25%) GHEARA 

PISICII (18,25%), SALVIE (10%), LAVANDĂ (10%), 

ARNICĂ (6,25%) și MUȘEȚEL (5%). 

Modul de preparare: Toate plantele se purifică. Luăm rădăcina proaspătă a ghimbirului și 

turmericului, ca apoi să le răzuim. În timp, frunzele celorlalte plante 

sunt lăsate la uscat. După ce se usucă sunt mărunțite cu restul, ca în 

final mixtul să fie pregătit pentru ambalare. 

Mod de utilizare: Ceaiul antiinflamator cu efect analgezic se prepară din două plicuri 

a câte 2,5g la 250ml apă fierbinte, prin infuzare timp de 10-15 min. 

Infuzia se consumă neîndulcită, calduță sau rece, o dată pe zi. 

Contraindicații: Nu se recomandă consumul persoanelor care suferă de diabet. Nu se 

recomandă consumul în perioada sarcinii și alăptării. De evitat 

abuzul produsului (diaree, dureri abdominale, sângerări menstruale 

și dureri gastro-intestinale). 

Ceaiul nostru prezintă o alternativă naturală, ce are un impact scăzut asupra mediului. Deși 

este o variantă mai accesibilă, medicamentul care este preparat în laborator, ca și produsele naturiste, 

întâmpină dezavantaje la unele persoane cu afecțiuni. Iar, pentru a nu dăuna mediului înconjurător, 

ambalajul produsului este biodegradabil. 
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OBȚINEREA COMBUSTIBILILOR VERZI (BIODIESEL)  

DIN ALGE VERZI 
 

Adrian-Viorel Ionescu, Ionela Sasu 

Liceul de Marină Constanța, Constanța 

prof. îndrumător Maria Șerban 

 

 Poluarea este o problemă majoră cu care ne confruntăm de o mare perioadă de timp, deoarece 

combustibilii atât cei care se găsesc în stare lichidă, solidă sau gazoasă afectează considerabil planeta. 

O soluție pentru a proteja mediul înconjurător de noxe este aceea de a se înlocui combustibilii 

fosili (petrol sau gaze naturale), cu biocombustibilii produși din alge marine. Algele marine au o 

creștere rapidă, iar prin acest procedeu se poate obține o cantitate mare de biocombustibil, ele sunt 

inofensive pentru mediu, fiind biodegradabile.  

 Partea practică 

    Algele ( cam 4-5 Kg) au fost recoltate din Marea Neagră, zona-plaja Modern  

             

 

    Algele  dupa ce au fost recoltate, au fost supuse procedeului de extragere a uleiul din pereții 

celulelor prin metoda  presării  și folosirii metanolului ( cam 0,5L) pe post de solvent, iar prin 

acest procedeu se extrage până la 95% din uleiul existent în alge. Algele au stat la macerat 

timp de 2 zile. Dupa ce uleiul a fost extras din alge, se amestecă cu un solvent și se filtrează 

uleiul, urmând a fi curățat de orice urmă de solvent. Conform calculelor din 4-5kg de alge se 

obține aproximativ 1L de ulei.   

• Procesul de obținere a biodieselului din algele marine,decurge conform schemei: 

 

 

♦ Se urmărește aducerea unor 

îmbunătățiri în tehnologia de extracție a 

uleiului biodiesel, privind ciclul complet de 

obținere din biomasă (alge marine ce conțin 

Implementarea unor tehnici de lucru mai eficiente 

pentru presarea materiei prime (alge verzi). 

             alge  deshidratare            alge uscate           centrifugare               grăsimi     +CH3OH    NaOH(cat.) 

                      (sau uscare)           (grăsimi+lipide)    (sau filtrare)             (esteri de glicerol)           

                                                         (trigliceride) TAG               (biodiesel+glicerol) purificare  biodiesel(B100)        
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zaharuri și lipide). De asemenea, căutarea 

unor metode de creștere a cantității de ulei 

din alge și a cantității de ulei biodiesel. 

 

♦ Soluția propusă ar fi aplicarea procedeului de extracție cu ultrasunete în reactoare speciale 

sau extracția enzimatică cu ultrasunete, procedeu care ușurează extracția grăsimilor din alge. 

♦ O altă soluție propusă ar fi pregătirea cu ultrasunete a presării la rece. O soluție eficientă de 

îndepărtare a solventului din ulei este extracția cu ultrasunete. 

♦ Se urmărește și găsirea unor modalități eficiente de eliminare a deșeurilor rămase după 

procesare a biomasei (metode de purificare eficiente pentru separea biodieselului de glicerol). 

♦ Ca metodă de purificare eficientă, o metodă inovativă de separare a biodieselului de glicerol, 

se propune aplicarea procedeului de extragere cu ajutorul ultrasunetelor a solventului din uleiul 

format din biodiesel și glicerol. 

În opinia noastră, având în vedere avantajele obținerii biodieselului din această materie primă, 

considerăm că ar trebui dezvoltată și în România, această tehnologie de extracție a uleiurilor din 

algele verzi.  

Ar exista 4 motive principale:  

1. Impactul pozitiv asupra mediului (absorbția CO2, eliminarea efectului de seră);  

2. Îmbunătățirea securității energetice (folosirea energiei verzi); 

3. Ocuparea forței de muncă (crearea unor noi locuri de muncă în laboratoare, ferme de alge, 

întreprinderi);  

4. Creșterea responsabilității sociale (implementarea producției durabile de biocombustibili 

din surse nealimentare). 

ALGELE POT FI CONSIDERATE COMBUSTIBILUL VIITORULUI!  
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PROTECȚIA MEDIULUI ȘI REDUCEREA POLUĂRII  

PROVOCATĂ DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ROMÂNIA 
 

Andrei Răzvan Nechita, Georgiana Marinela Bădescu 

Liceul de Marină Constanța 

prof. îndrumător Maria Șerban 

 

          

1. Definirea problemei: 

Unele din principalele surse de poluare sunt chiar unitățile de învățământ. Elevii și cadrele 

didactice utilizează în mod frecvent hârtia și alte diverse materiale, iar după ce acestea au fost utilizate 

sunt aruncate în mod neglijabil la gunoi. După realizarea unor studii, s-a descoperit faptul că în 

proporție de peste 70% din materialele utilizate în școli sunt aruncate în mod incorect laolaltă cu 

celelalte deșeuri, în loc să fie duse la reciclare.  

Copiii trebuie protejați! 

2. Soluții propuse: 

În primul rând evaluarea elevilor se poate efectua online cu chestionare (de exemplu google 

docs); iar acestea nu vor mai trebui corectate deoarece generează rezultatul pe loc! 

Să se introducă cataloage online și manuale digitale, iar fiecare elev își va putea vede notele 

cu CNP-ul, cea ce ar reduce un consum foarte mare de hârtie ! 

În schimb, un mare dezavantaj provocat de această idee inovativă este că va exista un consum 

destul de mare de energie electrică, dar un avantaj este că elevii nu mai sunt nevoiți să care în ghiozdan 

o multitudine de cărți și caiete, având la îndemână aparatele electronice. 

În fiecare unitate de învățământ să existe un loc de depozitare a hârtiilor pentru reciclare, să 

se creeze contracte cu firmele de recilare! Sau spre exemplu se poate reutiliza hârtia pentru unele 

activități extrașcolare (ambalarea hârtiilor). 

3. Implementarea 

În liceul nostru deja au început sa se ia unele masuri: 

- Deja există în școala noastră un loc de depozitare pentru hârtiile folosite; 

- Unii profesori, după teste duc hârtia la reciclare; 

- Unele cadre didactice deja aplică chestionare online pentru statistici (evaluarea 

elevilor și a cadrelor didactice) 

CT.7 



                                            „CH3IMIA - PRIETEN sau duşman?!”- 2022    

80 
 

Facultatea de Chimie 

În speranța unei schimbări majore, am hotărât să încercăm, pentru început, să discutăm în 

consiliul elevilor despre ideile propuse de echipă și să le oferim celorlalți șansa de a completa un 

chestionar făcut de noi în care să își exprime părerea legată de acest proiect. Dacă vom obține reacții 

pozitive o să trecem la următoarea etapă, cea de a implementa și în alte unități de învățământ 

conceptul de evitare a poluării. 

4. Concluzii    

Prin urmare, putem demonstra că suntem ultima generație cu o oportunitate reală de a salva 

lumea și care poate produce mari schimbări cu ajutorul tehnologiei, indiferent de faptul că pot apărea 

unele consecințe.  
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INTERDISCIPLINARITATE ÎN FENOMENUL LIESEGANG 
 

Marius Tofan, Ener Nuramet    
  Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Constanţa, Constanța 

 prof. îndrumător Aurelia Cezar  

 

Le vedem pe hârtie, în roci, în stânci, în eprubete, pe aripile fluturilor. Sunt inelele lui 

Liesegang. Au fost descoperite prima dată în 1855 și încă încercăm să le dezvăluim misterele. 

Inelele lui Liesegang sunt un fenomen observat în multe sisteme chimice supuse unei reacţii 

de precipitare, în anumite condiţii de concentraţie. 

Fenomenul a fost descoperit pentru prima oară în 1855 de către chimistul german Friedlieb 

Ferdinand Runge (n.8 feb 1795 - d.25 mar 1867). 

Am realizat un studiu sumar al sistemelor în care se formează inelele lui Liesegang și ne-am 

oferit astfel o bună ocazie de a lega cunoştinţele de chimie cu cele de geologie, biologie, matematică 

și fizică şi de a aplica chimia la explicarea unor fenomene din natură. 

 ,,Plăcerea de a observa și de a înțelege este cel mai frumos “dar".(Albert Einstein). 
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                CENTRALELE NUCLEARE, SOLUȚIA PENTRU PRODUCEREA 

DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN TIMP DE RĂZBOI 
 

Lucia Maria  Schipor, Andreea Miruna Dumitrache  

Liceul Teoretic ,,Ovidius” Constanța  

prof.  îndrumător Florica Mertic 

 

Din cauza războiului, centralele electrice cu combustibil tradițional - păcură, gaz, cărbune, 

întâmpină probleme în a se aproviziona. Drept urmare, consumatorii se bazează pe energia produsă 

și livrată de centralele nucleare care nu necesită o aprovizionare constantă cu materia prima. În 

Ucraina se află patru astfel de centrale ce nu depind de alimentarea obișnuită. Tot aici a avut loc 

explozia de la Cernobîl, ce a rămas în istorie, zona de excludere fiind însă temporar sub ocupație rusă. 

Totodată, Ucraina este o țară care depinde în proporție de 54% de energia produsă de centralele 

nucleare.  

 În ceea ce privește centralele nucleare, au fost  făcute diferite experimente și încercări pentru 

a înlocui uraniul, metalul ce face posibilă existența acestora, cu toriu. Toriul este o alternativă mai 

bună din multe puncte de vedere evidențiate în lucrarea de mai jos. Alimentarea cu acest element 

chimic se consideră a fi viitorul centralelor nucleare. Ambele sunt elemente radioactive, dar uraniul 

este mai periculos în ceea ce privește sănătatea mediului și a oamenilor și mai puțin abundent. Toriul 

pare a avea mai puține aspect negative decât uraniul, și se vrea folosirea acestuia în centralele nucleare 

pe viitor. În prezent este folosită ca sursă initial de combustibil o combinație între cele două.  

Oamenii tind să fie mai preocupați de rezultatul acestor experimente, cele care presupun 

înlocuirea uraniului cu toriu, decât de ce presupune procesul în sine și care sunt avantajele și 

dezavantajele cu care vine această schimbare.  
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           RADIOELEMENTE ȘI RADIOACTIVITATE - PRIETENII VIEȚII 
 

Dan Lăculiceanu, Mara Neguț 

Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște, Dâmbovița 

prof. îndrumător Georgiana Leontescu  

 

În ultima jumătate a secolului, elementele radioactive, care sunt elementechimice (naturale 

sau sintetice) constituite doar din izotopi radioactivi, au ajutat la dezvoltarea tratamentelor medicale. 

Acești radioizotopi contribuie la fenomenul fizic cunoscut ca radioactivitate, descompunându-se, 

degajând astfel energie sub formă de radiații diverse până la stabilizare. Aceste radiații sunt, în 

prezent, folosite în scopuri de diagnoză, precum în Tomografia Computerizată cu Emisie de Fotoni 

Individuali (SPECT) sau Tomografia cu Emisie de Pozitroni (PET), dar și în radioterapie. 
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           ACIDUL BENZOIC - DUȘMANUL SAU PRIETENUL OAMENILOR 
 

Magda Petre, Aida Nistor 

Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște, Dâmbovița 

prof. îndrumător Georgiana Leontescu  

 

De-a lungul anilor, medicina și alimentația au cunoscut noi reforme cu ajutorul dezvoltării 

științei. Antisepticele,substanțe antibacteriene și antivirale, au o gamă largă de utilizare în medicină. 

Una dintre substanțele componente este acidul benzoic, cel mai simplu acid aromatic,obținut 

industrial prin oxidarea toluenului cu aer la temperaturi ridicate, este utilizat în medicină ca 

expectorant, la conservarea alimentelor sub formă de benzoat de sodiu și la fabricarea unor coloranți. 
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       IODUL – PRIETENUL TIROIDEI ȘI AL VIEȚII SĂNĂTOASE 
 

Mihail Costescu, Delia Ana-Maria Neagu 

Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” Galați, Galați 

prof. îndrumător Dana Bălăuță 

 

Element principal necesar în producerea de hormoni tiroidieni, iodul este, totodată, şi un 

nutrient esențial menținerii unei stări corespunzătoare de sănătate în toate etapele vieții. Deoarece 

organismul uman nu poate produce iod, acesta trebuie să fie suplimentat regulat printr-o dietă 

sănătoasă. 
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UNGUENT ANTIINFLAMATOR ”LILIA” 
 

Giulia Poalelungi, Amalia-Elena Rîclea  

Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” Galați, Galați 

prof. îndrumător Mariana Ganea 

 

Un agent antiinflamator este un medicament sau o substanță care reduce inflamația (roșeață, 

umflătura și durerea) din corp.  

Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) funcționează prin blocarea 

prostaglandinelor. Prostaglandina este o substanță care sensibilizează terminațiile nervoase și care 

sporește durerea în timpul inflamației. Prostaglandinele, totodată, joacă un rol în controlul 

temperaturii corpului pacientului. Prin faptul că blochează aceste efecte, antiinflamatoarele ajută la 

calmarea durerii și scad febra pacientului. Acestea reduc durerea și inflamația care au legătură cu 

artrita, crampele menstruale, durerile de cap și durerile musculare. 

Încă acum peste 3000 de ani, Hipocrat şi Galenus vorbeau despre aceste tratamente 

terapeutice, realizate din grăsime animală, ceară de albine, miere şi gumă de origine vegetală. 

Medicamentele de actualitate vin într-o varietate de forme ce includ creme, loțiuni, geluri și unguente.  

Unguentele au efect ocluziv: stau pe suprafața pielii mai degrabă decât să se absoarbă; acest 

lucru protejează pielea să nu se usuce. Cele mai multe procese de producţie includ ulei infuzat 

fierbinte ce topesc plantele şi substanţele active, alături de ceară. Urmează adăugarea de uleiuri 
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esenţiale şi lăsarea la răcit. Cele mai multe unguente conțin foarte puțină apă, ele fiind ideale pentru 

hidratarea și protejarea zonei pielii afectate. 

 

Bibliografie: 
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ACETATUL DE CELULOZĂ  

– O ALTERNATIVĂ BIODEGRADABILĂ 
 

Cătălin-Constantin Lungu, Ioana Flavia Gheorghiu 

Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” Galați, Galați 

prof. îndrumător Mariana Ganea 

 

Dominația plasticului în secolul al XX-lea a determinat extinse probleme de mediu din cauza 

descompunerii lente în ecosistemele naturale. Pentru a reduce impactul negativ asupra mediului, este 

de preferat utilizarea unor materiale biodegradabile, sintetizate din surse regenerabile de biomasă. Un 

astfel de bioplastic, des întâlnit în zilele noastre, este acetatul de celuloză. Acesta folosește ca materie 

primă celuloza provenită din surse regenerabile de material lemnos și din deșeuri reciclabile de hârtie 

și carton. 

Deși inițial s-a crezut că acetatul de celuloză nu este biodegradabil, s-a demonstrat că scheletul 

de celuloză al polimerului este hidrolizat de enzimele celulaze produse de unele bacterii, fungi și 

protozoare. Astfel, fibrele de acetat de celuloză pot fi complet degradate după 4 - 9 luni. 

Am demonstrat experimental că, pornind de la hârtia de filtru ca sursă de celuloză, se poate 

obține acetat de celuloză în urma esterificării acesteia cu un amestec de anhidridă acetică și acid acetic 

în cataliză acidă urmată de încălzire cu acizi diluați. Astfel, am obținut un amestec de diacetat și 

triacetat de celuloză numit celită. 

Acetatul de celuloză este biodegradabil, reciclabil, termoplastic, hidrofil, hipoalergenic, poate 

fi tras în fire, poate fi vopsit, este rezistent la mucegai, nu își micșorează dimensiunile în urma spălării. 

Aceste caracteristici îl fac ideal pentru o multitudine de utilizări, dintre care: confecționarea de 

materiale textile sub formă de mătase acetat, obținerea filmelor fotografice, fabricarea ramelor de 

ochelari, a cărților de joc și a filtrelor de țigări. 
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DIOXIDUL DE CARBON (CO2) 
 

Loredana Maria Ciurușnuc, Andreea Candrea  

Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” Galați, Galați 

prof. îndrumător Mariana Ganea 

 

Ce este CO2? 

Dioxidul de carbon (CO2) este un compus natural și reprezintă 0.039% din atmosfera 

Pământului. Se formează din combinarea a două elemente, carbon și oxigen, printr-o legătură chimică 

liniară, covalentă. Acesta este esențial pentru supraviețuirea noastră, deoarece este asimilat de către 

plante în procesul de fotosinteză, care la rândul lor produc oxigen, ce întreține viața. CO2 este întâlnit 

în unele publicații sub numele de bioxid de carbon, anhidridă carbonică, oxid carbonic, gheață uscată. 

În funcție de temperatură și presiune se poate găsi în stare de: gaz, lichid sau solid. 

Proprietăți chimice: 

o Dioxidul de carbon nu arde și nu întreține arderea 

o Reacția cu apa (obținerea sifonului- acidului carbonic) 

CO2 + H2O ↔H2CO3 

Are doar foarte puține reacții importante cu alte substanțe. Poate reacționa în condiții speciale, 

cu agenți reducători foarte puternici, cum sunt sodiul și magneziul. Din acest motiv dioxidul de carbon 

este folosit ca agent de stingere a focului în cazul metalelor reactive. 

Influența asupra mediului înconjurator: 

Plantele absorb dioxidul de carbon și cu ajutorul luminii solare și a apei, în procesul de 

fotosinteză, produc energie pentru ele și eliberează oxigen ca produs rezidual. Prin contrast, oamenii, 

ca și celelalte viețuitoare, emit dioxid de carbon în timpul respirației și folosesc oxigen pentru a putea 

trăi. Astfel, conservarea naturii contribuie esențial la lupta împotriva schimbărilor climatice ce au 

impact asupra biodiversității și ecosistemelor și exacerbează poluarea sau degradarea și declinul 

habitatelor.  

Experimente propuse pentru prezentare: 

o Erupția unui vulcan 
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o Balonul magic 

 

Bibliografie: 
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ADITIVI ALIMENTARI ÎN ALIMENTAȚIE 
 

Georgiana Miruna Bucur, Bianca-Maricica Mihalache 

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Galați, Galați 

prof. îndrumător Vasilica Boldeanu  

 

Conform normelor oficiale, prin aditivi alimentari se înţelege orice substanţă care, în mod 

normal, nu este consumată ca aliment în sine şi care nu este ingredient alimentar caracteristic având 

sau nu o valoare nutritivă şi prin a cărui adăugare intenţionată la produsele alimentare în scopuri 

tehnologice, în decursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratament şi ambalare a unor 

asemenea produse alimentare devine o componentă a acestor produse alimentare. 

Aditivii alimentari sunt substanţe adăugate în produsele alimentare cu scopul de a le modifica 

sau crea anumite proprietăţi, a facilita anumite operaţii de prelucrare şi a asigura o anumită stabilitate 

în timp. E-urile nu sunt altceva decât substanțe chimice deosebit de toxice și chiar cancerigene. 

„E”-urile, cum au fost codificate pe plan internațional substanțele chimice introduse în 

alimente, au fost astfel botezate tocmai pentru a ascunde cumpărătorilor denumirea substanțelor 

obținute artificial. Dacă nu sunt folosiţi cum trebuie, aditivii devin periculoşi. 

Organismul uman nu deţine căi metabolice proprii acestor substanţe. Aceste substanţe sunt 

obţinute în urma unor reacţii chimice "în eprubetă", adăugaţi în alimente sau băuturi cu scopul de a 

le ameliora diverse proprietăţi: gustul, culoarea, stabilitatea, rezistenţa la alterare, sunt lipsite de 

energiile vitale pe care în mod natural substanţele produse de natură le conţin. 
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DETERGENȚI 
 

Alexandru-Nicolae Cordeli, Elena Catalina Budeanu 

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Galați 

prof. îndrumător Vasilica Boldeanu  

     

Detergenții sunt produși de sinteză cu o structură asemănătoare cu cea a săpunurilor. Ei sunt 

agenți de spălare și curățire, modifică tensiunea superficială a apei de spălare și au o putere de spălare 

superioară săpunurilor. El este un produs chimic care, dizolvat în apă, are proprietatea de a spăla, 

curăţa, degresa, dezinfecta diferite obiecte. Detergentul pentru vase se foloseşte la curăţarea vaselor 

şi îndepărtarea grăsimilor de pe acestea. 

Primul detergent sintetic a fost creat în Germania în 1916 de către Fritz Gunther, ca o 

combinaţie între săpun şi un produs chimic ce mărea eficienţa acestuia. Până în anii '90 au devenit 

disponibile şi produse sub formă lichidă sau de gel. Companiile producătoare au adăugat diferite 

parfumuri şi coloranţi pentru a schimba culoarea şi mirosul detergenţilor de vase. Frecvent ele includ 

elemente și combinații chimice cu rol de substanțe curățitoare active cum ar fi: tenside, acizi, baze și 

enzime, care ajută la îndepărtarea diferitelor forme de murdărie. 

Ca materie primă pentru obținerea detergenților se folosesc substanțe de origine petrochimică: 

arene, alchilarene, amine etc. Detergenții anionici și cationici prezintă un mare dezavantaj, acela că 

nu sunt biodegradabili. Ajunși în apele reziduale, aceștia nu se descompun sub influența 

microorganismelor din apă în substanțe nenocive deci, aceste două tipuri au acțiune poluantă 

puternică. Detergenții neionici sunt avantajoși pentru că sunt biodegradabili. 
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3. ***https://moleculah2o.com/2014/02/04/de-ce-sa-folosim-detergenti-biodegradabili/ 
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MEDICAMENTE 

 

Elena Cristina Cornici-Tuluceanu, Mădălina Istrate  

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Galați 

prof. îndrumător Viviana Camelia Crăciun  

 

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, medicamentul este o substanță sau un produs 

destinat sau utilizat pentru studierea sau modificarea unui sistem fiziologic sau unei stări patologice, 

în interesul subiectului căruia i se administrează. 

Prin medicamente se înțelege orice produs cu care se pot preveni, ameliora sau vindeca bolile 

și simptomele lor. Chimistul şi medicul elveţian Paracelsus, în secolul al XVI-lea, a fost primul care 

a definit principiul după care fiecărei boli îi corespunde un medicament specific.    Astăzi, cercetarea 

în domeniul medicamentelor revine, înainte de toate, chimiştilor aceştia lucrând în strânsă colaborare 

cu medicii şi farmaciştii iar împreună ei ajută la progresul farmacologiei. Deci, trebuie căutat 

medicamentul în funcţie de boala pe care dorim să o tratăm. 

Știința care se ocupă cu studiul medicamentelor este denumită farmacologie, iar ramurile 

acesteia, precum sunt farmacocinetica și farmacodinamica, sunt esențiale pentru studiul 

comportamentului medicamentelor și a interacției acestora cu organismele vii. 

Companiile farmaceutice ar putea juca un rol important în acest proces prin conceperea de 

medicamente care să se metabolizeze de o manieră ecologică şi să nu aibă efecte poluante iar 

instituţiile medicale ar trebui să cureţe produsele biologice de medicamente înainte de a le deversa în 

canalizare. 

 

Bibliografie: 

1. Cristea, A. ‘’Farmacologie generală’’, Ediția  a II-a Editura Didactică și Pedagogică , București, 2005 

2. Henning, R.H, Hogerzeil ’’Ghid pentru buna prescriere a medicamentelor’’, Editura Meridiane , București, 2000 

3. ***hwww.google.com/search?q=Clasificarea+medicamentelor&sa=X&ved=2ahUKEwjD9bb_n5T3AhUfSfEDHS

YxC_kQ1QJ6BAg3EAE&biw=927&bih=722&dpr=1 

4. ***www.atitimisoara.ro/content/ghiduri/2010/SRATI%202010%20Actualitati%20in%20anestezie%20si%20terapi

e%20intensiva/18%20Principii%20generale%20de%20farmacologie.pdf 

5. ***ec.europa.eu/health/documents/community-register/2009/2009101637368/anx_37368_ro.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GL.7 

https://www.google.com/search?q=Clasificarea+medicamentelor&sa=X&ved=2ahUKEwjD9bb_n5T3AhUfSfEDHSYxC_kQ1QJ6BAg3EAE&biw=927&bih=722&dpr=1
https://www.google.com/search?q=Clasificarea+medicamentelor&sa=X&ved=2ahUKEwjD9bb_n5T3AhUfSfEDHSYxC_kQ1QJ6BAg3EAE&biw=927&bih=722&dpr=1
http://www.atitimisoara.ro/content/ghiduri/2010/SRATI%202010%20Actualitati%20in%20anestezie%20si%20terapie%20intensiva/18%20Principii%20generale%20de%20farmacologie.pdf
http://www.atitimisoara.ro/content/ghiduri/2010/SRATI%202010%20Actualitati%20in%20anestezie%20si%20terapie%20intensiva/18%20Principii%20generale%20de%20farmacologie.pdf


                                            „CH3IMIA - PRIETEN sau duşman?!”- 2022    

89 
 

Facultatea de Chimie 

 

 

VITAMINE 
 

Adelina-Gabriela Talpag, Denisa Marin 
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Galați 

prof. îndrumător Viviana Camelia Crăciun  

          

Vitaminele reprezintă compuși organici de care organismul are nevoie în cantități variate și 

pe care nu îi poate sintetiza în cantități suficiente sau pe unii deloc. Astfel, necesarul de vitamine 

poate fi completat din alimentație sau prin administrare de suplimente alimentare. 

Vitaminele reprezintă compuși organici care se regăsesc în mod natural în alimente, în 

cantități variabile. Acestea ajută la reglarea metabolismului și susțin buna funcționare a organismului. 

În cazul în care nu este acoperit necesarul zilnic de vitamine, pot să apară anumite probleme de 

sănătate. Descoperirea vitaminelor a reprezentat o importantă realizare în domeniul medicinei. În anul 

1912, biochimistul polonez Casimir Funk a dezvoltat pentru prima dată conceptul de vitamine, iar în 

prezent sunt recunoscute 13. 

Este important de reținut că fiecare vitamină în parte are rolul său și sunt necesare în organism 

în cantități variate. Cele mai multe vitamine sunt furnizate organismului prin alimentație dar, în unele 

cazuri, medicul poate recomanda consumul de suplimente, pentru a se ajunge la doza zilnica 

recomandată. Suplimentele sunt recomandate în cazul în care există un deficit, dieta zilnică nu poate 

acoperi necesarul de vitamine sau când organismul nu le poate asimila în mod corect. 

Suplimentele pot fi administrate în cazul unor diete restrictive, al anumitor boli sau pe durata 

sarcinii. Este important ca suplimentele să nu depășească doza zilnică recomandată. 

 

Bibliografie: 

1. Le Cren, F. „Vitamine și minerale pentru sănătate și longevitate - Antioxidanți’’, Editura Polirom, 2012. 

2. Lieberman, S. , Bruning, N. ’ „Biblia vitaminelor și a mineralelor  esențiale’’, Editura Paralela 45, 2011. 

3. Phyllis A. Balch „Vindecare prin nutriție’’, Editura Litera, București, 2014. 

4. Bilic, M. „Trăiesc, deci mă abțin’’ Editura Coreus Publishing, București, 2007. 

5. ***www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK218756/ 
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MORFINA - DROG SAU MEDICAMENT 
  

Alexandra Maria Mitu, Rareș-Andreas Călugăru 

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci, Galați 

prof. îndrumător Nicoleta Daniela Horinceanu 

 

Morfina este un alcaloid extras din mac, fiind principala substanță activă din opiu. Aceasta 

este un analgezic puternic, fiind utilizat în tratamentul durerilor cronice. Drogurile sunt imprevizibile, 

dar cu cât deținem informații mai multe și mai corecte despre ele, cu atât mai bine. Din acest motiv, 

compusul este utilizat atât ca narcotic, cât și ca medicament.  

 

Bibliografie: 

1. ***https://www.hospice.ro/files/HOSPICE-MORFINA.pdf 

2. ***https://newsmed.ro/morfina-drog-sau-medicament 

3. ***https://polarismedical.ro/ro/edu-polaris/mituri-despre-morfina-si- despre-tratamentul-cu-morfina 

4. ***www.crucearosie.ro, MANUALUL SANITARII PRICEPUȚI, București, pag. 96, 2015 

 

 
 

 

 

            PRODUSELE COSMETICE-DUȘMANII SAU PRIETENII VIEȚII 

 

Denisa-Teodora Aevoae, Beatrice-Elena Sălăvăstru  

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci, Galați 

prof. îndrumător Nicoleta Horinceanu  

 

Produsele cosmetice reunesc în realizarea lor o enciclopedie de cunoștințe din domeniul 

farmaceutic și dermatologic, dar și informații din herbologie sau din domeniul procesării tehnice. Cu 

toate acestea, dintr-un cumul ce poate depăși chiar și 50 de ingrediente pentru un produs, nu toate 

garantează siguranța sau eficiența, iar o analiză chimică a acestora ar putea separa aceste produse în 

câteva categorii foarte importante: sigure sau periculoase, potrivite sau nepotrivite pentru nevoile 

individuale. 

 

Bibliografie: 

1. Mara Laura, M. Goian. „Produsele apicole în cosmetică și farmacie”, Ed. Eurobit, Timisoara, 2008. 

2. ***https://www.alegesanatos.ro/cosmetice/ 

3. ***http://www.eccromania.ro/media/pdf/Cosmetice.pdf 

4. ***https://documente.net/document/1-chimia-si-tehnologia-cosmeticelor.html 
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PRODUSELE APICOLE ȘI SĂNĂTATEA 
 

Ștefania Coroiu, Carina Sîrbu 

Colegiul National „Spiru Haret” Tecuci 

prof. îndrumător Nicoleta Horinceanu 

 

Apicultura s-a impus prin rafinamentul și calitatea produselor sale, folosite pentru hrana și 

sănătatea omului, dar mai ales ca verigă importantă a lanțului trofic sol-plantă-albină-produs apicol-

om. Albinele contribuie la mărirea producțiilor vegetale prin acțiunea de polenizare, fiind un adevărat 

barometru al echilibrului ecologic in natură. 

În acest material dorim sa vă prezentăm proprietațile terapeutice pe care le au aceste produse 

oferite de natură. 

 

Bibliografie: 

1. Lazar Ș. ,Vornicu O.C. „Apicultura”, Editura Alfa, 2007. 

2. ***www.apicultura.freesoul.ro 

3. ***https://.m.apicola.ro 

4. ***https://mieresabadus.ro 

5. ***https://antenasatelor.ro 

6. ***https://cultivaprofitabil.ro 

7. ***https://stuparitul.com 

8. ***www.naturalis.ro 

9. ***www.apiland.ro 

10. ***https://zumzet.albeena.ro 

 

 
 

 

 

CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE ACIDUL LACTIC  

PENTRU A INTRA ÎN MINUNATA LUME A BIOCHIMIEI 
 

Cristina Ioana Silion, Ștefania Ioana Țuchel  
Colegiul Național “Spiru Haret” Tecuci, Galați 

prof. îndrumător Mona Oana Gheorghe  

 

Lucrarea prezintă informații despre acidul lactic, modul de producere, reacțiile pe care acesta 

le suferă și principalele căi de utilizare ale acestuia în diferite domenii.   

Acidul lactic a fost descoperit în anul 1780 de către chimistul suedez Carl Wilhelm Scheele 

într-o mostră de lapte acru și a reuşit o primă, dar destul de impură izolare a acestuia; producerea 

acestuia la nivel comercial a început abia în anul 1881, în Littleton (Massachusetts, SUA). Acesta 

este motivul pentru care această substanţă care face obiectul cercetărilor la nivel mondial a primit 

denumirea de acid lactic. 
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Acidul lactic are un rol decisiv în anumite procese de fermentație, cum ar fi pregătirea 

silozului pentru animale sau la producerea produselor din lapte, iaurt, acesta fiind și  un produs al 

respiraţiei anaerobe, prin care celulele produc energie fără a folosi oxigen. 

Fermentația lactică, la fel cu glicoliza anaerobă, transformă glucoza, zaharoza și lactoza în 

acid lactic. Această transformare se petrece atât la acrirea laptelui și la fermentarea murăturilor (când 

se obține acidul racemic), cât și în mușchi, atunci când se depune un efort intens și aportul de oxigen 

în celulele musculare este insuficient pentru arderea completă a glucozei. Acumularea de acid lactic 

în mușchi se manifestă prin dureri, cunoscute ca febră musculară.             

 Acest hidroxiacid, cunoscut si sub denumirea standard de acid 2-hidroxopropanic, cu formula 

moleculară C3H6O3, este folosit de asemenea în cosmetică, găsindu-se în produsele de îngrijire a 

pielii, fie ca adjuvant pentru restabilirea valorii corecte a pH-ului respectivei formulări, fie ca o 

substanță asociată hidratării.  

 

Bibliografie: 

1. Vlădescu L., Baciu I., Lucrări practice în sprijinul celor ce se pregătesc pentru concursuri şi olimpiade de chimie, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993 

2. Ciocioc, Vlăsceanu N., Lucrări practice de chimie organică pentru liceu, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1983 

3. Gleeson M., Eat, Move, Sleep, Repeat,  Meyer & Meyer Sport, 2020 

4. https://ro.lamscience.com/science-experiment-how-make-lactic-acid, 2022 

5. https://www.healthline.com/health/lactic-acidosis 

 

 
 

 

 

COLORANȚI ARTIFICIALI 
 

Elena Pantază, Andreea Pintiliasa  

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani, Iași 

prof. îndrumător Lidia Berbece  
 

Un colorant alimentar este orice compus chimic, organic sau anorganic, care poate fi utilizat 

pentru a schimba culoarea unui produs alimentar, prin urmare este clasificabil ca aditiv alimentar. 

Unele coloranți sunt substanțe naturale, altele sunt substanțe naturale concentrate sau 

modificate chimic, altele sunt imitații sintetice ale substanțelor naturale, altele sunt total artificiale. 

În general, acestea sunt indicate cu o abreviere inclusă în gama E100-E199. 

Culoarea alimentelor derivă din absorbția diferitelor lungimi de undă ale luminii de către 

una sau mai multe substanțe colorante naturale sau artificiale și din reflectarea sau transmiterea acelor 

lungimi de undă corespunzătoare culorii care este percepută într-un mod subiectiv, din momentul în 

care acea culoare percepția variază de la persoană la persoană. 

IS.1 
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În general, culorile se datorează diferențelor deosebite ale luminii sau absorbției luminii 

electronilor prezenți în legătura dublă covalentă între atomii de carbon în hibridizarea "sp2", cum ar 

fi cele care apar în "nesaturațiile" uleiului, sau în molecule mai complexe (hidrocarburi aromatice, 

policiclice, lanțuri polinesaturate lungi cu inel etc.). Grăsimile pot filtra diferit lumina pe care o 

reflectă și culorile cărnii pe care le acoperă, oferind alimentelor care le conțin un aspect translucid 

sau opalescent. 

Alte grupuri chimice care asigură colorarea sunt legăturile duble triple din inelul benzenic, 

care generează nori de electroni deasupra legăturilor care reflectă lumina în moduri specifice, 

prezente în mulți compuși naturali și non-naturali. 

Ciclici saturați, poli-alcooli, cum ar fi zahăr (zaharoză) , au un aspect cristalin, cu o culoare 

care tinde spre alb datorită reflexiei totale și refracția luminii. La plante precum sfecla, moleculele de 

glucoză sunt ambalate în lanțuri lungi „glicozidice”, astfel într-un mod mai ordonat și compact, dând 

naștere la culoarea purpurie caracteristică. O culoare similară (maro-violet) apare în ficat, datorită 

celulelor bogate în glicogen, o macromoleculă formată din lanțuri lungi de glucoză unite cu legături 

particulare. 

Coloranții sintetici se obtin prin metode chimice, fiind compuși organici, cu structuri mai 

complicate. 

Coloranți sintetici alimentari de care trebuie să ne ferim: 

E127 sau eritrozina – este unul dintre coloranții de culoare roșie care se folosește în compoturi 

și diverse alimente. Un studiu făcut în 1990 a arătat că această substanță poate provoca cancer de 

tiroidă la șobolani, boală posibilă și în cazul omului. Din 1990 colorantul a fost interzis în Statele 

Unite și Norvegia. 

E110 sau sunset yellow– acest colorant galben se găsește în sucuri, înghetata, snacks-uri, 

diverse băuturi, conserve de pește, budincă etc. Colorantul acesta este interzis în Norvegia. De 

asemenea, este pe lista substanțelor cancerigene. 

E102 sau tartrazina - este colorantul galben care se găsește de cele mai multe ori în dulciuri 

precum budinci si bomboane, dar și în supele instant, unele băuturi, muștar, cereale etc. Această 

substanță poate determina deficiențe de vitamina B6 și zinc, poate provoca mutații cromozomiale și 

este un colorant sintetic cancerigen. Tartrazina a fost interzisă în Norgegia, Suedia, Austria, Elveția, 

Olanda și Marea Britanie. Și APC România a cerut autorităților interzicerea utilizării acestui colorant, 

în special în produsele care sunt consumate mai mult de copii. 

E132 sau indigotina - este un colorant sintetic care se folosește în prepararea tabletelor, 

capsulelor, produselor de patiserie, înghețată etc. De multe ori poate provoca greață, urticarie, diverse 

reacții alergice, hipertensiune arterială sau probleme de respirație. Și acest colorant este interzis în 

Norvegia. 
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E250 sau nitritul de sodiu - este interzis în foarte multe țări. Folosit pentru stabilizarea culorii 

roșietice a cărnii conservate, colorantul sintentic amintit poate duce la apariția unor boli cardio-

vasculare sau poate să formeze nitrozamine în stomac, combinându-se cu alte substanțe. Nitriții din 

alimente produc substanțe cancerigene. 

E122 sau azorubina- este colorantul roșu, obținut din gudron, se găsește în ducliuri, jeleuri, 

marțipan și poate să afecteze persoanele astmatice sau pe cele care au alergii la aspirină. Acest 

colorant sintetic este interzis în Statele Unite, Japonia, Norvegia, Suedia și Austria. 

 

Biografie: 

1. Colorantii sintetici (roportal.ro) 

 

 
 

 

 

ACIZII NUCLEICI - PRIETENII SAU DUȘMANII VIEȚII 

 

Gabriela Pintiliasa, George-Gabriel Haras  

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani 

prof. îndrumător Lidia Berbece  

 

Acizii nucleici reprezintă lanțuri polinucleotidice, formate din nucleotide, care sunt formate 

dintr-un radical fosforic, o pentoză și o bază azotată. În cadrul acidului nucleic sunt prezente lanțuri 

covalente (între bazele azotate și pentoze) și legături de hidrogen (între bazele azotate a două 

nucleotide diferite; de exemplu:  

- Adenină și timină; 

- Citozină și guanină; 

Există două tipuri de acizi nucleici: 

a) Acizi dezoxiribonucleici – ADN (format din două lanțuri de polinucleotide) 

ADN reprezintă materialul genetic care stochează informația pentru propria sa replicație și 

pentru ordinea în care se înlănțuiesc aminoacizi în proteine. 

Spre deosebire de ARN, care este monocatenar, alcătuit dintr-o singură panglică, ADN-ul este 

policatenar, alcătuit din două catene. 

O catenă de ADN este alcătuită dintr-un număr mare de nucleotide. Mai multe nucleotide 

formează o polinucleotidă. Legăturile dintre catene realizându-se prin punți de hidrogen formate 

dintr-o bază azotată purinică și una pirimidinică. 

ADN conține ca glucid dezoxiriboza și nu conține uracil. 

b) Acizi ribonucleici – ARN (intervine în procesul de sinteză a proteinelor). 

Nucleotidele din ARN nu conțin timină, care este înlocuit cu uracil, iar glucidul este riboza. 

IS.2 
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Există trei tipuri de ARN implicate în sinteza proteinelor:  

- ARN m (mesager) - copiază mesajul genetic din ADN și îl aduce la locul sintezei; 

- ARN – t (de transport) - aduce aminoacizii la locul unde sunt asamblați în proteine; 

- ARN – r (ribozomal) - intră în structura ribozomilor, organite celulare la nivelul cărora 

se realizează sinteza proteică. 

Rolul acizilor nucleici este să păstreze informația genetică (atât ADN-ul, cât și ARN-ul). 

Sinteza proteinelor (numai ARN-ul). 

Acizii nucleici reprezintă substratul eredității. Ei au înscrisă, sub forma de codificare 

biochimică, informația ereditară în catena polinucleotidică. 

Sinteza proteinelor 

Proces care constă în polimerizarea aminoacizilor, în celule sau în vitro. (v.anexa3) Intr-o 

celulă pot exista circa 10000 proteine care au rol esenţial în funcţionarea şi reproducerea celulei şi 

organismului. Biosinteza proteinelor se desfăşoară în următoarele momente. În primul moment are 

loc transcripţia, care constă în sinteza mARN de către una dintre catenele de ADN dintr-o genă. Acest 

mARN are o structură complementară catenei de ADN matrice, reprezentând o “imagine în oglindă” 

a acestuia, o transcriere mecanică a codonilor catenei de ADN, respectiv a mesajului genetic, cu 

simboluri complementare. În al doilea momont are loc translaţia care constă în migrarea mARN în 

citoplasmă şi asocierea mARN cu ribozomii activi în sinteza proteică. Catena de mARN se fixează 

simultan prin absorbţie pe mai mulţi ribozomi la distanţa între ei de 300-350A, formând poliribozomi. 

În al treilea moment are loc activarea aminoacizilor, care constă în reacţia unui aminoacid cu 

adenozin-trifosfat (ATP) catalizată de aminoacil-ARN sinteza, şi formarea de aminoacil-adenilat 

(aminoacil AMP), care se ataşează de o moleculă de tARN, determinând apariţia unui complex 

aminoacil-tARN. Acest complex este transportat în locul lui propriu în lanţul proteic, determinat de 

mARN din polizomi. Pe catena mARN din polizom, se vor amplasa, la nivelul fiecărui ribozom, 

numai acele complexe aminoacil-tARN care, pe bucla centrală, reprezentând anticodonul, posedă o 

secvenţă de trei ribonucleotizi complementară codonilor mARN din complexul polizomului. În acest 

fel aminoacizii sunt legaţi enzimatic într-o ordine impusă de ADN care a matriţat mARN şi care joacă 

un rol direct în biosinteza proteinelor. În al patrulea moment are loc translaţia, polimerizarea sau 

asamblarea aminoacizilor. 

 

Bibliografie: 

1. Wikipedia 

2. Manual biologie clasa a IX-a, pag. 53 

3. Acizii nucleici – pentru ora de chimie 
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IMPORTANȚA IONULUI AMONIU ÎN AGRICULTURĂ 
 

Marian Rotaru, Cosmin Baciu 

Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, Iași 

prof. îndrumători Ionuț Iulian Lungu, Vasile Cătărău  

 

Majoritatea studiilor privind adsorbția-desorbția amoniului de către sol și acesta relația cu 

proprietățile solului au fost făcute înainte de anii 1950. Amoniul din sol servește nu numai ca o sursă 

majoră de azot pentru creșterea plantelor, ci și ca un produs important sau reactant în procesele de 

transformare a azotului din sol. Amoniul din sol poate fi pierdut prin volatilizarea amoniacului în 

condiții alcaline. În anumite condiții, poate fi transformat în nitrat prin nitrificare, care mai departe 

poate fi transformat în continuare în nitrit, oxid nitric sau azot oxid prin denitrificare, contaminând 

astfel apele subterane sau atmosfera.  

Studiile de teren care compară răspunsurile la randamentul culturilor tratate cu diferite tipuri 

de îngrășăminte cu azot au condus la rezultate interesante. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că 

aplicarea diferitelor forme de azot poate afecta creșterea plantelor prin numeroase procese în sol și în 

interiorul plantei. Datele din literatură sunt folosite pentru a arăta că o aprovizionare sporită de 

amoniu poate promova anumite componente ale randamentului, cum ar fi numărul de spice per plantă 

în grâu sau numărul de boabe per plantă în porumb, în timp ce alte componente ale randamentului, 

cum ar fi numărul de boabele pe spic în cereale. Aceste efecte diferite ale aprovizionării cu amoniu 

și nitrați asupra structurii de producție a plantelor sunt legate de modificările fiziologice din plantă. 

 

Bibliografie: 

1. Marie-Annede Graaff, NicoleHornslein, „Effects of agricultural intensification on soil biodiversity and implications 

for ecosystem functioning: A meta-analysis”, Advances in Agronomy, 155, 1-44, 2019. 

2. *** http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-10-04_GP%20_04.12.2015_MMAP_%20COD.pdf 

 

 
 

 

RISCUL EXPUNERII LA NITRAȚII DIN APĂ 
 

Iulia Ferenciuc, Elena Teodorescu 

Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, Iași 

prof. îndrumători Vasile Cătărău, Ionuț Iulian Lungu  

 

Azotul este esențial pentru viața pe pământ, iar ciclul azotului este unul dintre cele mai 

importante cicluri ale substanțelor nutritive pentru ecosistemele naturale. Plantele absorb azotul din 

sol, iar animalele se hrănesc cu plante. Atunci când acestea mor și se descompun, azotul se reîntoarce 

în sol, unde bacteriile îl transformă, iar ciclul reîncepe. Cu toate acestea, activitățile agricole pot 

perturba echilibrul acestui ciclu, de exemplu prin aplicarea excesivă de fertilizanți, cauzând, pe de o 
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parte, poluarea apei și eutrofizarea ca urmare a unui exces de încărcare cu substanțe nutritive, iar, pe 

de altă parte, acidifiere și efecte ale gazelor cu efect de seră, ca urmare a emisiilor gazoase. 

Nitrații sunt produși prin oxidări naturale biologice și fizice, prin urmare, sunt omniprezenti 

în mediu. Majoritatea excesului de nitrați din mediu provin din substanțe chimice anorganice fabricate 

pentru agricultură. Moleculele organice care conțin grupări nitrați sunt fabricate în principal pentru 

explozivi sau pentru efectele lor farmacologice. Expunerea la nitrați anorganici se face în principal 

prin alimente și apă de băut, în timp ce expunerea la nitrați organici poate avea loc pe cale orală, 

cutanată sau prin respirație. Efectele toxice primare ale ionului de azotat anorganic (NO3
-) rezultă din 

reducerea acestuia la nitriți (NO2
-) de către microorganismele din tractul gastrointestinal superior. 

Ionii de nitriți pot fi produși și cu expunerea la nitrați organici; cu toate acestea, efectul principal al 

aportului de nitrați organici este considerat a fi dependent de producerea unui radical activ de oxid 

nitric (NO-). Nitrații organici sunt metabolizați în ficat, rezultând o creștere a nitriților din sânge. 

Nitrații și nitriții sunt excretați în principal prin urină sub formă de nitrați. Efectul toxic primar al 

nitraților anorganici este oxidarea fierului din hemoglobină prin excesul de nitriți formând 

methemoglobină. 
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CICLUL PET-URILOR: RECICLARE SAU INCINERARE 
 

Alexandra Banu, Andreea Banu 

Colegiul ‚‚Mihail Cantacuzino’’  Sinaia, Prahova 

prof. îndrumător Simona Păcurețu  

 

Polietilena tereftelată, prescurtată PET, cu formula chimică (C10H8O4)n este cea mai întalnită 

formă a plasticului. Aceasta se folosește în industrie, în fabricarea sticlelor de plastic. S-a inventat în 

1973 de către Nathaniel Wyeth, în scopul depozitării băuturilor carbogazoase. La început a fost o 

descoperire revoluționară, dar, în timp s-a observat că  dioxidul de carbon (CO2) din băutură 

reacționează cu compusul chimic din sticle, rezultând substanțe nocive pentru sănătatea corpului 

uman. De asemenea, materialul se descompune foarte greu sau deloc, poluând în mod excesiv mediul 

înconjurător și putând fi inhalat de viețuitoarele marine. 
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Pentru a combate poluarea PET-urilor, avem 2 modalități: incinerarea, adica arderea 

plasticului, pentru producerea energiei sau reciclarea, care poate fi realizata prin mai multe metode. 

Deoarece în primul procedeu se degajă gaze toxice, vom prezenta cum putem recicla plasticul.  

Pentru început, se colectează recipientele, spălate și uscate (resturile alimentare pot contamina 

alte deșeuri) și se presează, pentru reducerea volumului. Nu se pot recicla recipientele ce au conținut 

substanțe chimice, pesticide sau îngrașaminte. După eliminarea etichetelor si capacelor, se macină, 

se toacă și se spală, din nou, se usucă si se prelucrează în fulgi. Apoi se curăță de reziduri, sunt uscați 

și topiți, apoi modelați în tuburi, care sunt presate ulterior și transformate în paleți. Acestea se 

prelucrează, iar granulele finale se pot refolosi. Acest procedeu fiind mai complex din punct de vedere 

tehnologic, vom experimenta reciclarea plasticului cu ajutorul acetonei. 

 

Bibliografie: 
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EFECTUL SUBSTANȚELOR RADIOACTIVE  

ASUPRA MEDIULUI SI A CORPULUI UMAN 

 

Alexandra Negrea, Georgiana Valentina Chira  

Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia, Prahova 

prof. îndrumător Simona Păcurețu  

 

Medicina nucleară este o specialitate medicală modernă care folosește substanțe radioactive 

pentru diagnosticul și tratamentul unor afecțiuni din sfera oncologică, endocrinologică și nu 

numai.Explorările medicinei nucleare oferă imagini care arată cum funcționează un organ, detalii 

despre funcția și patologia acelui organ cu mult înainte să apară modificări anatomice. În radiologie, 

imaginile indică felul în care arată un organ, anatomia acestuia. 

În medicina nucleară pacientul este sursa de radiații, pe când în radiologie pacientul este 

„bombardat” cu radiații de la o sursă externă. Cele mai importante substanțe radioactive folosite în 

medicina nucleară în România, dar și la nivel mondial, sunt Technetium 99m și Iod 131. Acești 

radioizotopi se folosesc ca atare sau legați de o altă substanță farmaceutică, aceasta din urmă 

conferindu-le afinitate pentru un anumit țesut sau oragan. Spre exemplu, Technetium 99m injectat ca 

atare are o afinitate crescută pentru glanda tiroidă, glandele salivare și nazale, astfel că putem 

vizualiza funcția acestora. În schimb, Technetium 99m legat de un bifosfonat și apoi injectat va avea 

o afinitate crescută și se va fixa la nivelulul sistemului osos. 
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Radiaţiile gamma, emise de radionuclizii naturali existenţi mai ales în sol, aer, şi materialele 

din care sunt construite locuinţele, iradiază întregul organism al omului cu o doză efectivă care a fost 

calculată la valoarea medie de 0,46 mSv pe an pentru fiecare cetăţean din România. Această valoare 

poate cunoaşte variaţii foarte mari în funcţie de o serie de factori: geologia solului, structura clădirilor 

şi timpul de staţionare în locuinţă. 

Toate testele efectuate de diverse ţări: SUA, Marea Britanie şi Franţa de detonare a unor 

bombe atomice în atmosferă au dus inevitabil la contaminarea cu aceşti produşi de fisiune. Măsurători 

realizate în 1964 arătau o contaminare cu produşi de fisiune, în special cesiu 137 şi stronţiu 90, de 

trei ori mai mare a emisferei nordice faţă de cea sudică. După această dată, radioactivitatea 

depunerilor la sol s-a redus treptat având în vedere timpii de înjumătăţire ale celor doi izotopi , 

ajungând greu de detectat în ziua de astăzi. In prezent estimările specialiştilor indică faptul că 

populaţia României primeşte o doză efectivă anuală de doar 0,02 mSv datorată căderilor radioactive 

care au urmat testelor nucleare şi accidentului nuclear de la Cernobâl. 

Radionuclizii artificiali, mai ales cei obţinuţi prin activare cu neutroni în reactoare nucleare, 

sunt utilizaţi în diverse activităţi economice, medicale sau de cercetare. Printre cele mai cunoscute 

utilizări ale radionuclizilor artificiali sunt: cobalt 60 şi iod 131 în tratarea diverselor forme de cancer. 

Utilizarea radiaţiilor în domeniul medical implică expunerea persoanelor respective la doze 

semnificative. În prezent, media pentru întreaga populaţie a ţării pentru expunerea la radiaţii în 

domeniul medical ajunge pentru România la aproximativ 0,30 mSv pe an. 

Radiația nucleară în doză mare este folosită la tratarea cancerului. În lume, mai mult de 5 

milioane de persoane sunt tratate astfel anual, lucru care ajută oameni ce sunt grav bolnavi. O 

multitudine de diagnosticări, cam 30 milioane pe an, sunt efectuate cu ajutorul substanțelor 

radioactive. În plus, tot instrumentarul chirurgical ce necesită condiții aseptice beneficiază în mod 

uzual de sterilizare prin iradiere. Seringile, acele, bisturiile și întregul instrumentar chirurgical trebuie 

să fie complet steril, pentru că pacientul să nu fie expus microbilor periculoși. 
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APA ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI 
 

David Cristian Ionescu, Sebastian Brebenel 

Liceul Tehnologic Energetic ”Elie Radu”, Ploiești, Prahova 

prof. îndrumător Otilia Radu 

 

Apa reprezintă viața și fără ea nu ezistă viitor. In cercetarea noastra ne dorim să aducem în 

fața omului obișnuit ideea de a-si verifica pe căt posibil apa potabilă pe care o folsește zi de zi. 

După o scurtă introducere despre apă, despre folosințele ei și despre faptul că odată utilizată 

ea trebuie să treacă printr-un proces de epurare până la vărsarea intr-un râu sau altă apă curgătoare 

sau stătătoare. În prezent ne confruntăm cu creșteri masive de prețuri și aceste creșteri se văd și la apa 

minerală carbogazoasă sau plată, deci va fi din ce în ce mai puțin accesibilă și mulți consumatori se 

vor întoarce la apa de la robinet sau apa din curte, de la pompă.  

Marea masă a populației au profesii care nu inteferează cu chimia, dar cu o minimă informare 

orice om poate să decidă dacă apa pe care o bea este bună sau mai puțin bună și ce măsuri poate lua. 

Așa că vorbim de caracteristicile organoleptice ale apei care se refera la acele criterii pe care le putem 

depista cu ajutorul culorii, mirosului și al gustului, folosind simțurile și de pH,are este important 

pentru organismul uman. pH-ul vine de la „ potențialul de Hidrogen” și exprimă aciditatea sau 

bazicitatea unei substanțe pe o scară de la 0 la 14, iar oamenii au în general pH-ul în jurul valorii 8,2-

8,4. 

Demonstația constă în compararea unor ape potabile și caracterizarea lor din punct de vedere 

organoleptic, iar pH-ul îl vom determina cu ajutorul verzei roșii, care conține un indicator natural 

antocianină. 

Un pic mai bine pentru omenire!   
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ACIDUL OXALIC 
 

Andreea Croitoru, Mario Năstase  

Liceul Tehnologic Energetic “Elie Radu”Ploieşti, Prahova 

prof. îndrumători Angelica Novischi, Otilia Radu  

 

În acestă lucrare subiectul este acidul oxalic. În prima parte se se prezintă : formula 

moleculară, structurală, starea naturală, metodele de obţinere, proprietăţile fizice, proprietăţile 

chimice şi utilizările acidului oxalic iar în partea a doua la activitatea practică se urmăreşte atingerea 

obiectivelor : să se evidenţieze caracterul reducător al acidului oxalic prin reacţia sa cu o soluţie 

acidulată de permanganat de potasiu ; să se compare comportarea acidului formic şi oxalic faţă de 

reactivul Tollens; să se explice diferenţele constatate între cei doi acizi; să se identifice acidul oxalic 

utilizând o sare solubilă de calciu . 
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INTERACȚIUNEA ALIMENTELOR CU ADN-UL UMAN 
 

Natalia Larisa Joiţa, Georgian Fănică 

Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” Ploiești, Prahova 

prof. îndrumători Elena Soare, Angelica Novischi  
 

Mulți dintre noi consumăm cu bună știință, chiar suntem dependenți de alimente care ne 

dăunează organismului, ca de exemplu alimente de tip fast-food, ignorând efectele negative ale 

acestora asupra organismului: ne încetinesc metabolismul, ne adăugă câteva kilograme, ne afectează 

inima și vasele de sânge. Câți ne-am gândit că anumite alimente ne-ar putea ajuta sau ne-ar putea face 

rău prin afectarea structurii noastre genetice, adică a ADN -ului? 

Un domeniu nou, numit nutriepigenetica, studiază legătura dintre alimentație și activarea sau 

dezactivarea genelor din ADN-ul nostru. Multe studii recente sugerează că anumite alimente sau 

suplimente alimentare pot fi capabile să ajusteze expresia genelor noastre, influențându-ne sănătatea, 

în bine sau în rău. 
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Avem noțiunea adânc înrădăcinată că „genele noastre sunt destinul nostru” iar epigenetica, cu 

siguranță, zdruncină această concepție greșită. Epigenetica studiază modificările care apar în procesul 

de transcripție și traducere a informației genetice, exprimarea genelor în fenotip, fără a afecta secvența 

genetică, ordinea nucleotidelor din structura ADN-ului, cauzate de aspecte ale mediului înconjurător, 

inclusiv alimentația. În esență, substanțele chimice atașate sau îndepărtate de ADN-ul nostru ne pot 

influența fenotipul fără a ne altera genotipul. 

Stilul nostru de viață, inclusiv dieta, exercițiile fizice și expunerea la factorii de mediu, în 

special în perioada copilăriei, dar și pe tot parcursul vieții noastre, au o influență asupra sănătății și 

susceptibilității noastre la boli, prin activarea sau inactivarea genelor. Mulți profesioniști din 

domeniul sănătății încep să încorporeze epigenetica în practica lor cu scopul de a oferi planuri de 

tratament mai bine direcționate și individualizate.   

Metilarea ADN-ului este un mecanism epigenetic caracterizat prin atașarea unei grupări metil 

la ADN de către o enzimă numită ADN-metiltransferaza (DNMT), care inhibă expresia genelor. 

Noile cercetări leagă alimentația de modificarea nivelurilor de metilare a ADN-ului, care ar putea 

dăuna dezvoltării descendenților, chiar înainte de a se naște. Alimente precum flavonele din plante 

au fost legate de modificările metilării ADN-ului în întregul genom.  

Un alt mecanism epigenetic cunoscut sub numele de modificare a histonelor este atunci când 

proteinele histonice din structura ADN-ul, complex cunoscut sub numele de cromatină, devin 

condensate sau relaxate ca urmare a adăugării sau înlăturării unor substanțe chimice, cum ar fi 

grupările metil sau acetil, pe aceste proteine histonice. 

Compușii de pe gene care nu ar trebui să fie acolo sau compușii care sunt îndepărtați atunci 

când ar trebui să rămână pe loc, au efecte devastatoare asupra corpului nostru, cum ar fi apariția 

tumorilor, dezvoltarea unor boli precum obezitatea sau bolile cardiovasculare și inflamația.  

În mod interesant, putem fi capabili să manipulăm compușii bioactivi dietetici pe care îi 

consumăm pentru a corecta modificările epigenetice care s-au dovedit a fi implicate în patogeneza a 

numeroase boli. 

Polifenolii, de exemplu, care se găsesc în alimente precum fructele, legumele, măslinele și 

ciocolata, s-au dovedit a fi eficienți în creșterea rezistenței la stres și reducerea depresiei. Într-un 

studiu la șoareci, cercetătorii au administrat polifenoli derivați din struguri, cunoscuți ca acid 

dihidrocafeic (DHCA) și malvidin-3′-O-glucozidă (Mal-gluc). Combinația acestor compuși reduce 

stresul și depresia prin modularea răspunsurilor inflamatorii și a plasticității sinaptice în creierul celor 

cu depresie. Substanțele fitochimice au un puternic efect antioxidant, antiinflamator, antimicrobian 

și antitumorigen.   

Afinele sunt bogate în antioxidanți și se crede că acest „super-aliment” poate reduce daunele 

ADN-ului, protejând astfel oamenii împotriva cancerului și, posibil, chiar a încetinirii îmbătrânirii. 
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Sucul de afine și vitamina C s-au dovedit a fi potențiali inhibitori de metilare a genei MTHFR și a 

genei DNMT la om.  

Pe măsură ce continuăm să aflăm mai multe despre impactul pe care stilul nostru de viață și 

alimentele îl au asupra materialului nostru genetic, ne îndreptăm în direcția corectă pentru menținerea 

sănătății.  
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IMPORTANŢA FEROFLUIDELOR ÎN MEDICINĂ 
 

Elisabeta Andreea Mănăilă, Carmen Ştefania Micu  

Liceul Tehnologic Energetic “Elie Radu”Ploieşti, Prahova 

prof. îndrumători Angelica Novischi, Elena Soare  

 

Ferofluidele, cunoscute şi sub denumirea de fluide magnetice sau nanofluide magnetice, 

reprezintă o categorie specială de nanomateriale ce prezintă simultan atât proprietăţile unui lichid 

uzual cât şi proprietăţi magnetice. Acestea sunt fluide formate din particule coloidale feromagnetice, 

ferimagnetice sau paramagnetice suspendate într-un lichid purtător. Lichidele magneice sunt 

suspensii coloidale alcătuite dintrun lichid de baza și din particule magnetice subdomenice.  

Lichidele magnetice au următoarele componente: particule magnetice, feri- sau 

feromagnetice, (Fe3O4, -Fe2O3, CoFe2O4, Co, Fe ş.a.), lichid de bază şi unul sau mai mulţi 

stabilizanţi. Emulsiile magnetizabile se realizează prin dispersia ultrafină a unui lichid magnetic într-

un lichid nemagnetic, nemiscibil. 

Reprezentarea schematică a unui fluid magnetic pe trei scări de mărime specifice: 

a) La scară macroscopică, 

lichidul magnetic se 

aseamănă cu un lichid 

obişnuit. 

b) La scara dimensiunilor 

coloidale, lichidul magnetic 

este format din mici particule 

solide dispersate într-un 

solvent. 
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c) Fiecare particulă este 

formată dintr-un miez, din 

material cu proprietăţi 

magnetice având suprafaţa 

acoperită cu lanţuri 

moleculare de stabilizant. 

 

Lichidele magnetice și-au găsit aplicații în multe domenii: tehnica spațială, energetica 

nucleară, prelucrarea minereurilor, electrotehnică, geofizică iar datorită proprietăților unice, lichidele 

magnetice și-au găsit utlizare şi în domeniul cercetărilor biologice şi medicale. 

Ferofluidele se pot utiliza în: tehnici de bioseparare pentru purificarea materialelor biologice; 

tehnici de identificare a unor organisme sau celule, tehnici de regenerare a țesuturilor; cercetări în 

terapia antitumorală (chimioterapie, radioterapia, locoregională, hipertermia intratumorală, 

embolizarea vaselor sangvine) creşterea efectului antitumoral al hipertermiei şi delimitarea tumorii 

pe baza proprietăților de constrast Roentgen, administrarea şi magnetodirijarea spre o ţintă, a unor 

medicamente, folosind drept curier substanţe cu toxicitate redusă; detectarea celulelor rare, 

componentelor subcelulare, compuşilor biologic activi, microorganismelor patogene; ca agenţi de 

contrast în imagistica de rezonanţă magnetică nucleară, etc  

Activitate experimentală: Obţinerea ferofluidelor și determinarea unor proprietăți ale 

acestora. Reactivi şi ustensile: toner, ulei vegetal, magneți, pahar Berzelius, spatulă, baghetă. Mod de 

lucru: se introduce într-un pahar o cantitate de ulei peste care adaugă magnetită/Fe fin divizat, se agită 

cu bagheta 1-2 minute. În același pahar se introduce treptat un volum aproximativ egal de toner , apoi 

se amestecă permanent, până se obține un lichid omogen.Se observă proprietățile fizice (aderența la 

suprafața sticlei, vâscozitatea) şi cu ajutorul unui magnet se studiază proprietățile magnetice ale 

lichidului. Concluzii: în absenţa câmpului magnetic împrăştierea este izotropă iar în prezenţa 

magnetului este anizotropă. 

 

Bibliografie: 
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VITAMINELE – PRIETENELE SAU DUȘMANII NOȘTRI? 
 

Diana Cristina Badea, Sonia Drăgan  

Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Câmpina, Prahova, 

prof. îndrumător Camelia Iordache 

 

Vitaminele sunt compuși organici necesari în cantități mici pentru a asigura buna funcționare 

a organismelor vii. Vitaminele au fost denumite cu literele alfabetului în funcție de ordinea 

descoperirii lor. Unele au primit indici numerici: A1, B3,A2, B2, B1 pentru a pune în evidență formele 

lor. 

Savantul polonez Kasimir Funk folosește pentru prima oară termenul de VITAMINĂ. Acesta 

susține că unele boli (scorbutul, pelagra, rahitismul, etc.) se datorează lipsei unor factori esențiali 

pentru menținerea vieții, vitamine. Acestea se întâlnesc de obicei în fructe și legume sau alte alimente, 

dar pot fi stocate și în organism.  

 

Bibliografie: 

1. ***https://ro.wikipedia.org/wiki/Vitamin%C4%83 

2. ***https://doc.ro/sanatate/vitamine-hidrosolubile-liposolubile-diferente 

3. Alexandrescu E., Zaharia V., Nedelcu M., “Chimie X”, editura LVS Crepuscul, Ploiești, pag. 125, 2005. 

 

 
 

 

SUPER-ACUMULATOARE 
 

Mihai Niță, Marius Andrei Scarlat  

Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești, Prahova 

prof. îndrumător Elena Irina Popescu  

 

Cererea mondială de metale este aproape la fel de mare ca cea de petrol și gaze naturale. De 

fapt, în viitor, odată cu apariția mașinilor electrice, nevoia de metale va depăși necesarul de 

petrol.Metalele care sunt foarte valoroase se găsesc în cantitate mică și nu sunt întotdeauna ușor de 

extras. 

Unul dintre cele mai valoroase elemente chimice folosit în tehnologiileinteligente este 

germaniul care este greu de găsit, concentrația sa fiind foarte mică în sol. O tonă de sol conținând 

aproximativ 1,5 g de germaniu. 

Multe plante sunt capabile să extragă metale din pământ și să le încorporeze în propria lor 

sevă.Chiar dacă anumite metale pot fi toxice, copacii și florile nu sunt afectați. Mai mult, 

anumitemetale îi ajută să se protejeze de insecte sau alți dăunători. 

Într-o regiune minieră din Germania se folosesc plante pentru a extrage germaniul din pământ 

prin acumularea acestuia în tulpini și frunze. Specia Phalaris arundinacea (iarba canarilor) folosește 

PH.7 
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pentru creștere apă cu un conținut ridicat de germaniu, rezultată ca reziduu la prelucrarea minereurilor 

de zinc. Plantelesunt supuse fermentării pentru obținere de biomasă, apoi sunt uscate și incinerate, 

conținutul de germaniu dintr-o tonă de cenușă ajungând până la 100g. 

În cadrul unui proiect dezvoltat în cadrul Universității București, Facultatea de Geologie, au 

fost studiate condițiile și mecanismele preluării experimentale a metalelor (Au, Cd, Cu, Zn) de către 

plante – Zea Mays și Trifoliumrepens. 

Rinoreaniccolifera este o plantă care poate absorbi nichel în țesuturile vegetale din frunze, 

fără a avea de suferit din această cauză. Aceasta face din ea un hiperacumulator de nichel. Planta 

poate scoate din sol o cantitate uriașă de metale, în ecosistemele poluate. Ea poate să fie folosită ca 

alternativă în industria minieră pentru recoltarea de nichel (fitominerit). 

Plantele pot fi folosite pentru recuperarea metalelor prețioase și colectarea metalelor grele 

pentru a decontamina solurile sau depozitele de deșeuri. Ipotezele propuse pentru a explica funcția 

hiperacumulării sunt ipoteza „elementară de apărare“ și ipoteza „compușilor complecși stabili“. 
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hyperaccumulatingspeciesfromLuzonIsland, Philippines, Review PhytoKeys, 2014. 
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MASELE PLASTICE - DUŞMANII  

SAU PRIETENII VIEŢII 
 

Alexandra Mureșan, Daria Maria Pop 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”Satu Mare, Satu Mare 

 prof. îndrumător Bianca Domuț  

 

1. Introducere- Ce este reciclarea? 

Reciclarea maselor plastice este procesul prin care deseurile sau resturile plastice sunt 

procesate pentru a fi reutilizate. Plasticul, nefiind biodegradabil, trebuie reciclat ca parte a eforturilor 

globale de reducere a deseurilor de plastic prezente in mediul inconjurator.  

2. Scopul proiectului 

Scopul proiectului nostru este de a recicla polimerul termoplastic din sticle, polietilen 

tereftalatul (PET), la nivel de scoala, creand filamente pentru imprimanta 3D a Clubului de Robotica.  

3. Materiale 

SM.1 



                                            „CH3IMIA - PRIETEN sau duşman?!”- 2022    

107 
 

Facultatea de Chimie 

Pentru a realiza acest proiect, avem nevoie de sticle din plastic, un obiect ascuțit pentru tăierea 

sticlei, extruder si duză, placă de control al căldurii și mișcării, angrenaje și mecanism de tracțiune. 

4. Mod de lucru 

Sticla este tăiata într-o fâsie de 5-6 mm, după care ii este ajustată marimea cu ajutorul unui 

extruder si duză. După ce a fost transformată într-o „ață” cu un diametru mai mic, aceasta va fi 

bobinată si gata de a fi folosită.            

5. Concluzii 

În urma proiectului, am descoperit noi metode de reciclare a plasticului, în scopul de a ajuta 

atât școala si clubul de robotică, cât si planeta. Așadar, dorim să aducem școlii noastre noi resurse 

reciclate, chiar de către elevii acesteia. 

 

Bibliografie: 

1. ***EcoTree | Cum reciclam plasticul? - EcoTree 

2. ***Reciclarea plasticului (reciclaredeseuri.ro) 

3. ***How to Make free & easy filament for 3D printer at home - YouTube 

 

 
 

 

 

COMPOSTAREA 
 

Andrada Dudaș, Daria Dărăban  

 Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare  

prof. îndrumător Bianca Domuț  

 

Compostul este un îngrășământ agricol natural, rezultat în urma fermentării lente a diferitelor 

resturi vegetale și animale, amestecate cu unele substanțe minerale. 

Procesul de compostare prezintă câteva avantaje: 

- reduce în mod semnificativ cantitatea de deșeu menajer pe care o colectează operatorul de 

salubritate 

- aceasta practică îmbunătățește educația fiecărui membru din familie care participă la 

procesul de colectare selectivă a deșeurilor 

- materialul rezultat în urma procesului de compostare este numit humus și reprezintă un 

îngrășământ natural important pentru legume, arbori, plante din ghivece. 

Acest proces are o importanță deosebită în viața noastră de zi cu zi, cum ar fi reducerea 

poluării solului, reducerea risipei alimentare, respect pentru colectarea selectivă, iar scopul acestuia 

este de a recicla resturile biodegradabile și pentru a obține îngrășământ natural. 

SM.2 
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Elementele componente ale compostului sunt: resturi de legume și fructe, zaț de cafea, coji si 

cofraje de ouă, pliculețe de ceai, servețele de hârtie, resturi vegetale din grădină și curte. 

Există câteva metode de compostare: compostarea pasivă în grămadă deschisă; compostarea 

pe platformă, în şire sau în grămezi folosind un utilaje specifice pentru operatiile procesului de 

compostare; sistem de compostare în container. 

Compostul poate avea o influență deosebită asupra factorilor de mediu, dar şi asupra sănătății 

populației. Pentru a proteja mediul, dar şi populația, de efectele negative ale utilizării compostului 

trebuie ca procesul de compostare să fie bine gestionat, dar şi cerințele de calitate ale compostului să 

fie standardizate, atât la nivel național, cât şi internațional. 

 

Bibliografie: 

1. ***https://dexonline.ro/definitie/compost 

2. ***https://www.icpa.ro/documente/coduri/Compostarea.pdf 
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FERTILIZATORUL CHIMIC ȘI GUSTUL PLANTELOR 
 

Rareș Boldan, Fane Timotei 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, Satu Mare 

prof. îndrumător Bianca Domuț 

 

Fertilizatorul chimic reprezintă o oarecare necesitate în hrana din zilele noastre. Multe 

produse vegetale pe care le consumăm au fost crescute utilizând fertilizator chimic. Aceștia sunt 

substanțe care se folosesc pentru a spori creșterea legumelor și a fructelor. 

Materiale:  

Îngrășământ chimic (NPK), îngrășământ natural (compost), 4 ghivece, pământ de flori, 

semințe de salată. 

Metode: 

Se plantează 4 exemplare de salată în pahare diferite. Fiecare pahar conține pământ sau 

compost și nimic sau fertilizator chimic. Plantele se cresc regulat, ocazional se adaugă fertilizator 

chimic la plantele care au avut de la bun început. La final, odată ce plantele sunt destul de dezvoltate, 

vor fi gustate pentru a observa dacă există o diferență de gust între cele 4 exemplare. 

Rezultate și discuții: 

Așteptările noastre sunt ca plantele cu îngrășământ chimic să se dezvolte mai rapid, iar la final 

să aibă un gust ușor diferit, dar observabil, comparativ cu cele fără îngrășământ chimic. Posibil ca 
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cele plantate în compost (o substanță similară cu pământul, obținută prin descompunerea resturilor 

vegetale, bogată în nutrienți și în organisme benefice precum miceliul fungic). 

Le numim doar așteptări pe moment, deoarece plantele sunt încă tinere, așa că nu avem 

posibilitatea de a le gusta. 

 

Bibliografie: 

1. ***https://hartareciclarii.ro/cum-reciclez/compostul-ce-este-si-cum-ne-ajuta/  
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ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR PARAMETRI CHIMICI  

AI APEI POTABILE DIN SATU MARE ŞI NEGREŞTI OAŞ 
 

Iulia Teodora Roatiş, Alexandra Viviana Paskuj  
Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare, Satu Mare 

 prof. îndrumător Daniela Manea  

 

La nivelul Uniunii Europene (Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului 

uman), în ceea ce priveşte apa potabilă, sunt stabilite o serie de standarde de calitate pentru 48 de 

parametri, care trebuie monitorizaţi şi analizaţi periodic. Aceşti parametri sunt clasificaţi în 3 

categorii: parametri microbiologici (E. Coli, enterococi), parametri chimici şi parametri indicatori 

(oferă informaţii asupra calităţilor organoleptice şi estetice ale apei potabile).  

În această lucrare ne-am propus determinarea unor parametri chimici ai apei potabile 

provenite din două zone și anume din municipiul Satu Mare şi din oraşul Negreşti Oaş. Scopul a fost 

acela de a stabili dacă există diferențe ale caracteristicilor fizico-chimice ale apei provenite din cele 

două surse, știut fiind faptul că apa din Satu Mare este o apă subterană, în timp ce apa din Negreşti 

Oaş este o apă de suprafaţă. 

Metodele analitice folosite pentru colectarea parametrilor chimici vizaţi în această lucrare 

sunt: determinarea clorurilor prin titrare cu azotat de argint, utilizând cromatul de potasiu ca indicator 

(Metoda Mohr), determinarea substanţelor oxidabile din apă prin metoda cu permanganat de potasiu, 

CCO-Mn (O2), determinarea spectrofotometrică a nitriţilor şi determinarea durităţii apei.  

În urma analizelor efectuate, s-a constatat că parametrii vizaţi se încadrează în standardele de 

calitate reglementate prin Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 - privind calitatea apei potabile, completată 

și modificată prin Legea nr. 311 din 28 iunie 2004, dar există unele diferenţe între valorile obţinute 

pentru cele două probe de apă, datorate sursei din care provin.  
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ADN-UL, „BAZA DE DATE” A ORICĂREI FIINȚE VII 
 

Ayan Mihai, Amalia Pavăl 

Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Suceava 

prof. îndrumător Liliana Oniciuc  

 

ADN-ul (acid dezoxiribonucleic) este molecula ce conține informațiile genetice in toate 

organismele vii. În termeni structurali ADN-ul este un polimer format din 4 compuși diferiți: două 

baze azotat-purinice Adenina, Guanina și două baze pirimidinice Tinina, Citozina. Fiecare compus 

este format din: O bază azotat unică, o grupare fosfat și o pentoză. Aceste componente se conectează 

împreună prin grupările azotat, formand un polimer lung. ADN-ul este un constituit dintr-un lanț 

polinucleotidic sub forma de dublu helix, în care catenele (polimerii) sunt legate între ele cu ajutorul 

punților de hidrogen formând un copolimer. Ordinea compușilor este foarte importanta deoarece dacă 

nu se respectă apar mutațiile genetice. Adenina dintr-o catenă se va conecta mereu cu Tinina din 

cealalta catenă printr-o punte dubla de hidrogen, iar Citozina se va conecta mereu cu Guanina printr-

o punte tripla de hidrogen. 

Pentru a putea obține ADN-ul din celula vegetală, animală  și umană a trebuit sa studiem 

elementele de bază ale celor două tipuri de celule și să le trecem prin diferite procese fizice și chimice. 

 

Bibliografie: 
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UN STROP DE CITRICE 
 

Luca-Octavian Oniciuc, Raluca-Maria Popovici  

Colegiul Național “Nicu Gane”, Fălticeni, Suceava 

prof. îndrumător Liliana Oniciuc 

 

Toate citricele își îndatorează minunata aromă limonenului, un compus ce se găsește în coaja 

acestora. Numele său provine de la numele lămâii, din moment ce coaja fructului, ca la toate celelalte 

citrice, conține cantități mari din această substanță și îi conferă mirosul specific. 

Scopul lucrării noastre de laborator a fost de a extrage limonenul din coaja de portocală, printr-

o simplă distilare. Acesta este des utilizat în industria alimentară si a parfumurilor, dar are și 

întrebuințări mai puțin întălnite, precum folosirea sa drept solvent organic sau insecticid botanic.De 

asemenea, acesta este toxic vieții acvatice. 

O altă întrebuințare a acestuia este în histologie,ca substituent a xilenului mai puțin toxic în 

curățarea vaselor a specimenelor deshidratate. 

La contact cu pielea, acesta poate cauza iritații, dar în rest, nu este toxic. 

După ce am instalat sistemul de distilare, ce a inclus o pălnie de separare, care a avut scopul 

de a separa limonenul, ce este un compus incolor, de apă, cu un randament al reacției de aproximativ 

1%, am obținut un strop din esența dorită. 
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ADÂNCURILE CULORILOR 
 

Luciana Antohi, Andrei Lazăr 

Colegiul Național ,,Nicu Gane" Fălticeni, Suceava 

prof. îndrumător Oniciuc Liliana 

 

În adâncurile subacvatice, putem descoperi tablourile impresionante ale recifelor de corali, ce 

încântă privirile tuturor prin diversitatea și complexitatea nuanțelor în care sunt învăluite. Animalele 

nevertebrate marine ne dezvăluie un carusel de culori de-a dreptul surprinzătoare, printre care se 
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enumeră verdele, albastrul ,roșul și galbenul. Acestea sunt ilustrate sugestiv în desenul prezentat, 

reliefând dedesubturile vieții marine prin intermediul pânzei și a vopselelor colorate.  

Pentru a pune în valoare toate acestea,în experimentul sugerat, am realizat o explozie de 

culoare, utilizând: soluție de silicat de sodiu și câteva cristale ale unor sulfați sau nitrați metalici. Se 

urmărește creșterea cristalelor pe parcursul a mai multor ore, obținându-se în final coloane fine 

asemănătoare plantelor subacvatice sau coralilor. Este de remarcat faptul că structurile cresc cu atât 

mai mult cu cât sarea este mai higroscopică, adică mai avidă de apă.  

Reacțiile sunt spectaculoase deoarece majoritatea silicaților metalelor tranziționale sunt 

insolubili în apă și colorați. 

 

Bibliografie: 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_silicate?msclkid=7fd3c9bdba3b11ec99dbf4882d0a96e8 

2. Negoiu D. „Tratat de chimie anorganică Vol 1: Chimie generală”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1972. 

3. Arghir Gh. „Caracterizarea cristalografică a metalelor și a aliajelor”, Cluj Napoca, 1993. 

4. https://www.youtube.com/watch?v=hvuic96D_ZI 

 

 
 

 

 

FLACĂRA SPERANȚEI 

 

Maria-Magdalena Mogîrzan, Alexandra Verdeș 

Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Suceava 

prof. îndrumător Maria Arămăscu 

 

De ce flacără? Pentru că o dată cu experimentul nostru, dorim să se aprindă dorința altor elevi 

de explorare și de învățare a chimiei și a experimentelor sale.  

De ce speranță? Pentru că sperăm ca prin experimentul nostru să ajungem cât mai departe și 

să avem parte de o experiență de neuitat împreună, pentru că sperăm ca experimentul nostru să aibă 

rezultate impresionante, pe măsura așteptărilor.  

Experimentul nostru oferă plăcere ochilor, datorită culorii albastre rezultată în urma 

amestecării acidului clorhidric, al sulfatului de cupru și a unei bucăți de folie de aluminiu. Prin 

combinarea lor, obținem o flacără asemănătoare cu aurorele boreale zărite pe cerul nopții.  

 

Bibliografie: 

1. Negoiu D. ,,Tratat de chimie anorganică. Vol. 1: Chimie generală”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1972. 

2. Atkins P. W.; trad. de Meghea A., Vişan T. ,,Tratat de chimie fizică.” Editura Tehnică, Bucureşti, 1996. 

3. Nadolschi V. ,,Astronomie generala”,  Ed. Didactica și Pedagogica, Bucuresti, 1963.  

4. ***https://www.fizichim.ro/docs/chimie/clasa8/capitolul6-reacția-de-schimb/VI-6-reactia-acizilor-cu-sarurile/  
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MIREASMA CHIMIEI 

 

Irina Iacob, Ecaterina Tanasă 

Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Suceava 

prof. îndrumător Maria Arămăscu 

 

Un parfum este un amestec lichid de uleiuri aromatice sau compuși aromatici, de fixativi și 

de solvenți, utilizat pentru a da corpului uman, unor obiecte sau unui spatiu un miros plăcut. 

Soft Ambra Elle este un parfum de damă sofisticat și seducător, cu note de vârf florale 

proaspete, urmate de note balsamice suave și caramelate, accentuate de note ambrate și subtile de 

mosc.  

Pentru început, am adăugat 44 de ml de alcool alimentar din cereale 96 ° într-o sticlă brună 

de reactiv. Peste acesta am picurat 6 ml de parfumant natural de lăcrămioare și 44 de picături de ulei 

esențial de mandarină verde. Mai apoi adăugăm 60 de picături de ulei esențial de neroli și 100 de 

picături de parfumant natural ambra. În final, plusăm cu 70 de picături ulei esențial santal amyris și 

17 picături de ulei esențial de scorțișoară. Se lasă la macerat 4 săptămâni, timp în care îl agităm 

periodic. După cele 4 săptămâni, începem procesul de filtrare și încheiem prin transferarea substanței 

obținute într-o sticlă de parfum. 

 

Bibliografie: 

1. ***https://www.holdingshop.ro/content/10-cum-se-fac-parfumurile  

2. ***https://www.elemental.eu/ro/blog/34-retete-de-parfumuri  

3. ***https://www.elemental.eu/ro/blog/12330_parfum-oriental-soft-ambra-elle.html 

 

 
 

 

 

GALAXIE ÎNTR-UN PAHAR 
 

Angelina Elena Ilieș, Iustina Sandu 

Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Suceava 

prof. îndrumător Georgeta Despa 

 

Galaxiile reprezintă un sistem de stele, praf cosmic, materie interstelară și alte obiecte cerești 

situate într-un spațiu, menținute împreună de atracția gravitațională, având diametrul de la câteva mii 

de ani lumină la câteva sute de mii de ani lumină. 100.000.000.000 (adică 100 de miliarde) de galaxii 

sunt existente în univers. Și, cu ajutorul unui element chimic, am introdus încă o galaxie, dar în 

chimie. 

Iodul, provine din cuvântul grecesc iodes, care înseamnă violet, este un element chimic notat 

cu simbolul I, cu numărul atomic 53 și al patrulea element din grupa halogenilor. La temperaturi și 
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presiuni obișnuite, iodul se sublimează în gazul său violet, astfel încât forma lichidă nu este văzută. 

Iodul este ușor solubil în apă și mai solubil în solvenți nepolari. Punctul său de topire și punctul de 

fierbere sunt cel mai mare dintre halogeni. 

În lucrarea de laborator pe care am realizat-o, putem observa, astfel, cum în interiorul 

paharului Berzelius se formează un gaz de culoare magenta chiar din primele minute ale încălzirii 

iodului. Acest gaz magenta asemănător cu un fum magic și aceste mici particule de iod argintii care 

se ridică și arată precum pilitura de fier formează un ansamblu stelar și o mică galaxie, motiv și pentru 

denumirea dată de noi experimentului. 

 

Bibliografie: 
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4. Arghir G. ,,Caracterizarea cristalografică a metalelor și a aliajelor”, Cluj-Napoca, 1993. 

5. Gheție V. ,,Compoziția chimică a materiei vii ” , Editura Științifică , București, 1965. 

6. Nadolschi V. ,,Astronomie generală”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1963. 

 

 
 

 

DE-A V-AȚI ASCUNSELEA CU VITAMINA C 
 

Iulia Finaga, Ionuț Alexandru Ghiduc 

Colegiul Național ,,Nicu Gane” Fălticeni, Suceava 
prof. îndrumător Georgeta Despa 

 

De obicei, oamenilor li se spune să mănânce fructe și legume proaspete pentru că au vitamine. 

Și tot de obicei, vedetă între ele este vitamina C. Tocmai de aceea, ne-am gândit că ar fi interesant 

dacă am putea să îi și demonstrăm prezența, printr-un experiment simplu.  

După diluarea iodului în apă până aceasta capătă o culoare maro intensă, se introduc 

alimentele care se doresc a fi testate. În funcție de rezultat, culoarea amestecului diferă, devenind ușor 

gălbuie în prezența vitaminei C și păstrându-și nuanța maronie în lipsa acesteia sau violet în cazul în 

care proba conține amidon (dacă proba conține amidon, orice aliment cu amidon NU conține vitamina 

C). 

Prezența acestei vitamine, cunoscută și sub denumirea de acid ascorbic, are un mare impact 

asupra corpului uman, fiind un beneficiu pentru imunitate, pentru vindecarea rănilor și chiar pentru 

prevenirea unor forme de cancer produse de nitrosamine. Doza recomandată este de 80 mg, valoare 

ce poate varia în funcție de vârstă, iar în cazul fumătorilor și al femeilor însărcinate se adaugă încă 

35 mg. 
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Prin acest experiment putem determina ce alimente trebuie să consumăm în cazul în care 

există un deficit de vitamina C. De asemenea, printr-un calcul simplu putem afla cantitatea 

aproximativa de vitamina C din anumite alimente. 

 

Bibliografie: 

1. ***https://youtu.be/1P3W9DykGBg 

2. ***http://activitybox.ro/index.php/2017/10/02/cum-sa-detectezi-vitamina-c-alimente/ 

3. ***https://www.catena.ro/vitamina-c-beneficii-recomandari-si-efecte-secundare 

 

 
 

 

 

UNDE ESTE CHIMIE ESTE ȘI VIAȚĂ! 
 

Ana-Maria Ioniță1, Bogdana Brădățan2  
1Colegiul Național „Nicu Gane”, Fălticeni, Suceava 

2Colegiul Național „Sfântul Sava” București 

prof. îndrumător Georgeta Despa  

 

O mare parte dintre vieţuitoarele pământului sunt reprezentate de plante. Ele joacă un rol 

foarte important din punct de vedere ecologic atât ca sursă de hrană cât şi ca “perdea 

protectoare”. 

Scopul lucrării este de a trezi interesului pentru ştiinţă, pentru înţelegerea şi explicarea 

fenomenelor naturii, modul cum aceste fenomene influenţează vieţile tuturor şi a abordării acestora 

din perspectivă interdisciplinară. 

În lucrarea de față s-a analizat și observat interdisciplinar procesul de germinaţie a semințelor 

de fasole (Phaseolus vulgaris L ) în diferite condiții de mediu (apă, temperatură, oxigen, vârsta 

seminţelor, etc.). Prin realizarea şi desfăşurarea experimentelor s-a : 

 determinat rolul calităţii unor tipuri de apă si al pH-ului ei; 

 determinat rolul oxigenului în germinația semințelor de fasole; 

 observat fenomenul de chimiotropism la semințele de fasole; 

 testat biometric vigoarea noilor plantule de fasole rezultate din germinarea semințelor, 

sub influenţa unor tipuri diferite de apă. 

În cadrul experimentelor s-au determinat o serie de parametri cu privire la germinaţia 

seminţelor şi vigoarea plantulelor: procentajul de germinare, lungimea rădăcinii şi hipocotilului, 

indexul de vigoare, care să asigure o recolta foarte bună. 

 

Bibliografie 

1. Andrei M., „Anatomia plantelor”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978. 

2. Nicolescu C., Şovăială Gh., Popescu A. I., Matache G., „Aspecte privind calitatea apei ca problemă importantă pentru 

irigaţii”: 483 – 488, 2011. 
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              CHIMIE ȘI ECOLOGIE = UN PAS SPRE UN MEDIU MAI CURAT! 
 

Alexandra Alina Antohei, Grațiela Diana Pînzaru  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

prof. îndrumător Valerica Ignătescu 

 

Terra… mediul ei suferă. Toţi oamenii au ajuns în ultima perioadă 

la această sumbră concluzie. Echilibrul natural al mediului care s-a 

menţinut timp de milioane de ani, este ameninţat  acum de activitatea 

omului.Aceste pericole sunt efectul de seră,încălzirea globală,poluarea 

aerului, subţierea stratului de ozon, ploile acide, poluarea solului,a apelor.  

Oricât de sănătos am mânca, cel mai probabil, din când în când, prăjim diverse alimente. 

Uleiul uzat care rămâne în tigaie este extrem de dăunător atunci când este scurs în chiuvetă. Odată 

ajuns în sistemul de canalizare, poate coroda și înfunda țevile, impactul asupra mediului înconjurător 

fiind și el semnificativ. 1 litru de ulei uzat poate polua un milion de litri de apă. Deversat în mări și 

oceane, uleiul formează la suprafața apei o peliculă care împiedică oxigenul să ajungă la viețuitoarele 

marine. Atunci când ajunge în sol, îl poluează, regenerarea poate dura ani de zile. 

Scopul lucrării este conștientizarea colegilor privind protejarea mediului prin colectarea 

uleiurilor uzate și valorificarea acestora prin centre specializate dar și obținerea săpunului în 

laborator. 

Ca obiective ne-am propus: 

 Promovarea activităților de colectare a uleiurilor uzate; 

 Obținere de săpunuri de diferite tipuri și forme; 

 Informarea şi extinderea cunoştintelor privind efectuarea unor activități practice; 

 Promovarea unor activităti de voluntariat care să conducă la protejarea mediului. 

Am aplicat un chestionar colegilor noștri din analiza căruia am constatat că nici un coleg nu 

știa de colectarea și de existența centrelor de colectare a uleiurilor uzate, că cei mai mulți aruncă 

uleiul folosit la chiuvetă sau gunoi.  

Am organizat activități de colectare a uleiurilor uzate, o parte le-am predat la Mall, dar am 

obținut și săpun în laborator. Am concluzionat că: 

  Reciclarea uleiurilor uzate este la îndemâna oricăruia dintre noi! 
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 Putem valorifica uleiurile uzate sau le putem transforma în săpun ! 

 Un gest mic salvează apele și solul de poluare!  

 
Bibliografie:  
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POLUAREA AERULUI ÎN ZONA DE FRONTIERĂ 
 

Iuliana-Paula Huțanu, Dimitria-Emilia Tcaci  

Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, Suceava 

 prof. îndrumător Cristina-Amalia Dumitraș  
 

Dezvoltarea permanentă a industriei și a transporilor constituie avantaje enorme pentru 

dezvoltarea nivelului de trai. Totuși, ceea ce credem noi că ar fi prieten, uneori, poate fi dușman. 

Această dezvoltare poate contribui la poluare. 

În această lucrare am studiat cauzele și valorile poluării aerului în raport cu rata de 

infracționalitate și cu numărul de îmbolnăviri respiratorii și cardiovasculare. 

Cea mai gravă infracțiune a avut loc atunci când a fost înregistrată cea mai mare concentrație 

de SO2 conform senzorilor utilizați de wiqi AQI și după patru zile de poluare cu PM10 sau conform 

Air Visual USAQI. Dacă avem în vedere Air Visual USAQI 70% dintre infracțiuni au avut loc după 

câteva zile de poluare. Aceste valori pot fi corelate și cu valorile obținute pentru orașul Cernăuți. Nu 

am luat în considerare poluarea moderată. 

Dacă avem în vedere numărul de internări, boli respiratorii și circulatorii respectiv, pneumonii 

conform cu Air Visual USAQI, 50% au loc atunci când poluarea Air Visual USAQI are valori peste 

100. Bolile circulatorii au coincis în proporție de 52,63%. 

Dacă avem în vedere și poluarea medie, poluarea Air Visual USAQI are valori peste 50, atunci 

când au loc 64.28% dintre numărul de internări, respectiv, au loc 50% dintre pneumonii și 70% dintre 

bolile circulatorii.  

Probabil, numărul de îmbolnăviri este influențat pe lângă ceilalți factori de poluarea PM2.5 

Noi cercetări vor fi necesare. 
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EFECTELE BIOLOGICE ALE PIPERINEI 
 

Ioana Marin, Luca Daniel Popescu 
Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Tulcea, Tulcea 

prof. îndrumător Mihaela Lucia Cara  

 

Piperul a reprezentat încă de la începutul timpurilor un condiment indispensabil în 

bucătărie.Totuși, detașându-ne de gustul plăcut pe care îl oferă mâncării, au fost studiate de-a lungul 

timpului numeroasele efecte benefice pe care acesta le are asupra organismului, datorate piperinei.  

Piperina este un alcaloid găsit în boabele de piper negru în procente de 5-10% și este 

responsabilă pentru gustul înțepător și senzația de iuțeală rezultate prin activarea nociceptorilor sau a 

proteinelor-receptor TrpV1 și TrpV2 ce duc la formarea în creier a unei senzații de căldură și durere.  

Pe lângă rolul aromatizant, a fost demonstrat că are și un rol important împotriva diabetului, 

a cancerului, a obezității, antiinflamator, antioxidant și în creșterea absorbției nutrimentelor. Pe lângă 

toate acestea, inhibă descompunerea unor xenobiotice, crescându-le eficacitatea și biodisponibilitatea 

prin interferarea cu anumite enzime, cum ar fi CYP3A4 și p-glicoproteina.  

Un exemplu relevant este descompunerea mult prea rapida de către ficat a curcuminei, gasită 

în turmeric, cu un important rol ca antiinflamator și remediu natural împotriva afecțiunilor digestive 

și hepatice. În consecință, o cantitate foarte mică reușește să ajungă în organism, însă în combinație 

cu piperina, enzimele sunt inhibate suficient cât aceasta să poată ajunge în fluxul sanguin, astfel încât 

absorbția acesteia poate crește cu până la 2000%.  

Izolarea acesteia se poate face prin fierberea boabelor de piper în alcool izopropilic, în care 

este solubilă. Rezultă o soluție ce conține izopropanol, piperina și uleiuri esențiale ce vor fi hidrolizate 

bazic, devenind solubile în apă, contrar piperinei. Soluția este mai apoi distilată pentru a îndepărta 

alcoolul și ulterior adăugând apă, piperina va rămâne în suspensie și se va decanta, urmând să fie 

separată și lăsată să cristalizeze în izopropanol. Astfel, am reușit să izolăm 0,7 grame de piperină din 

15 grame de piper, reprezentând aproximativ 5% din masa lui.  
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Lista lucrărilor  

 

 
P.1. - DROGURILE – UN PERICOL PENTRU TOȚI METODA WEBQUEST, Virginia Apostol, 

Liceul Tehnologic “Gh. Ionescu Sisești” Valea Călugărească, Prahova 

P.2. - HIDROCARBURI AROMATICE POLINUCLEARE, Gabriela Badea, Liceul Tehnologic 

,,Constantin Brâncoveanu”, Scornicești, Olt 

P.3. - ALTERNATIVE ENERGETICE PENTRU SALVAREA PLANETEI, Florica Barbu, Liceul 

Teoretic Costeşti, judeţul Argeş 

P.4. - EDUCATIA STEAM ÎN PREDAREA CHIMIEI, Valerica Ignătescu, Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava, Suceava 

P.5. - DEMERSURI DE PROIECTARE A EDUCAȚIEI DIFERENȚIATE, Gabriela-Mihaela 

Micu, Colegiul Național Militar ,,Alexandru Ioan Cuza” Constanța, Constanța 

P.6. - UTILIZAREA INOFENSIVĂ A COMPUȘILOR CHIMICI ÎN PROCESE BIOLOGICE CU 

IMPORTANȚĂ VITALĂ, Agnesea Proca, IP Gimnaziul Codreanca, raion Strășeni, cercetător 

științific, drd., Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Republica Moldova 

P.7. - EDUCAŢIA ST(R)E(A)M – O NECESITATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

ACTUAL, Iacob Voichițoniu1, Delia-Laura Popescu2, 1Colegiul Tehnic Energetic, București, 

2Facultatea de Chimie, Universitatea din București 
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DROGURILE – UN PERICOL PENTRU TOȚI 

METODA WEBQUEST 
  

prof. Virginia Apostol  

Liceul Tehnologic “Gh. Ionescu Sisești”Valea Călugărească, Prahova 

 

Tehnica WebQuest este o metodă de lucru, folosind INTERNETUL, care include în acelaşi 

timp şi elemente de învăţare prin cooperare. Un WebQuest poate fi privit ca o sumă de elemente 

motivaţionale în jurul unei structuri de bază, prin atribuirea unui rol pentru fiecare elev din grup, prin 

crearea unor personaje virtuale cu care elevii să interacţioneze prin poşta electronică şi a unui scenariu  

pe care aceştia să îl urmeze. Activităţile WebQuest pot fi create în cadrul unei discipline singulare  

sau pot  fi  interdisciplinare. 

În elaborarea unui proiect WebQuest trebuie parcurse următoarele etape: Introducerea 

descrie contextul de acţiune, creează premisele necesare angajării şi impulsionării elevilor în procesul 

de învăţare; Sarcina de lucru este partea esenţială a unui WebQuest - aceasta oferă un scop şi o 

orientare a activităţilor elevului (pentru conținuturile selectate de mine, am ales să folosesc o sarcina 

de tip compilare – elevii preluând informaţile din mai multe surse le dispun într-un format obişnuit); 

Sursele de informaţie - set de resurse necesare pentru îndeplinirea sarcinii de lucru (link-uri); 

Procesul - cuprinde descrierea amănunţită a paşilor pe care elevii trebuie să îi parcurgă pentru 

realizarea sarcinii de lucru; Evaluarea descrie felul în care vor fi apreciate performanţele atinse de 

elevi; Concluziile sintetizează realizările elevilor ca urmare a parcurgerii proiectului. 

Pentru aplicarea acestei metode a fost aleasă o lecție din manualul clasei a X-a, respectiv 

„Drogurile”. Li s-a cerut elevilor să-și îmagineze că fac parte din echipe de cercetători (chimişti, 

farmacişti, medici, psihologi, poliţişti), să se organizeze în echipe și să-și repartizeze 

responsabilitățile, să realizeze un studiu despre acţiunea drogurilor asupra organismul uman (din 

perspectiva acelui tip de cercetători) şi în ce mod va trebui să acţioneze omenirea pentru a evita şi 

stopa consumul de droguri. Elevilor li s-au pus la dispoziție anumite site-uri din care puteau să se 

informeze. Aceștia au realizat un raport de cercetare, și-au prezentat concluziile întâi în cadrul 

grupului pentru îmbunătățirea studiului, iar după aceea și-au împărtășit rezultatelor în fața întregului 

colectiv de elevi - folosind metode cât mai atractive. 
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HIDROCARBURI AROMATICE POLINUCLEARE 
 

prof. Gabriela Badea  

Liceul Tehnologic ,, Constantin Brâncoveanu”, Scornicești, Olt 

 

Hidrocarburile policiclice aromatice sunt o clasă de substanțe chimice care apar în mod 

natural în cărbune, țiței și benzină. Ele sunt componente ale fracțiunilor superioare de la distilarea 

gudroanelor cărbunilor de pământ. De asemenea, sunt produse atunci când se ard cărbune, petrol, gaz, 

lemn, gunoi și tutun. HAP-urile generate din aceste surse se pot lega sau forma particule mici în aer. 

Gătirea la temperaturi ridicate va forma HAP în carne și în alte alimente. Fumul de țigară conține 

multe HAP. 
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           ALTERNATIVE ENERGETICE PENTRU SALVAREA PLANETEI 
 

prof. Florica Barbu  

Liceul Teoretic Costeşti, judeţul Argeş 
 

Omul, fiinţă raţională, are nevoie de o existenţă stabilă şi de un mediu favorabil vieţii, care să 

îi asigure posibilitatea dezvoltării intelectuale, morale şi sociale. Din nefericire pentru progresul şi 

prosperitatea vieţii sale, omenirea a plătit de multe ori cu preţul sărăcirii şi poluării planetei. 

Civilizaţia contemporană este greu de conceput fără substanţe şi materiale produse de diverse ramuri 

ale industriei chimice moderne. 

Poluarea mediului poate fi naturală sau antropică, datorată activităţilor umane. Principalii 

poluanţi provin din activităţile industriale şi de producere a energiei electrice, agricultură, 

transporturi, activităţi domestice, depozitarea deşeurilor. Acţiunea complexă a poluanţilor determină, 

printre altele, producerea efectului de seră şi distrugerea stratului de ozon. Comisia Europeană a 

demarat un obiectiv ambiţios de reducerea emisiilor de gaze de seră cu 40% faţă de anul 1990, până 

în 2030.Se doreşte un sistem energetic mai verde şi mai competitiv, de aceea se impune o creştere a 

folosirii resurselor regenerabile la 27% din totalul energiei. 
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Cea mai veche formă de energie, energia vânturilor. Actualmente Danemarca are cea mai 

mare companie de energie eoliană din lume (Vestas) şi plănuieşte ca până în 2050 producţia internă 

de energie să fie integral ,,verde”, adică să nu mai utilizeze deloc combustibili fosili. Este un plan 

ambiţios, perfect realizabil având în vedere că Danemarca urmează o politică de eficienţă energetică 

de acum 30 ani. 

O altă sursă de energie regenerabilă este apa mărilor şi oceanelor care  deţine o resursă  

inepuizabilă: valurile. Tehnologia cea mai nouă în acest sens se numeşte CETO şi funcţionează foarte 

bine în Australia. Numele vine de la numele zeiţei greceşti a mării. Această tehnologie foloseşte 

puterea valurilor şi o converteşte, cu emisii zero, în energie electrică şi apă desalinizată, produse care 

stau la bază dezvoltării durabile a planetei. Puterea hidro joacă un rol important şi stabil în furnizarea 

de cantităţi mari şi sigure de energie „verde”.  

Alte surse de energie,, verde” ar fi energia solară, biomasa, gaze de fermentare a deşeurilor şi 

a nămolului din instalaţii de epurare a apelor uzate, biogazul. 

Una din alternativele de ultimă oră propuse cu impact deosebit este cogenerarea. Este un 

proces de producere alternativă a două tipuri de energie (termică şi electrică) folosind o singură sursă. 

Centralele de cogenerare şi climatizare pe bază de gaze naturale pot fi folosite mai ales în cazul 

spaţiilor comerciale, hoteluri, baze sportive, spitale, spaţii de depozitare, clădiri de birouri. 

Avantajele cogenerării sunt acelea că electricitatea şi căldura sunt produse în apropierea 

locului unde sunt utilizate, iar cantitatea de combustibil este mică, nu sunt folosite substanţe 

dăunătoare mediului, nivelul acustic al aparaturii este redus. Există şi variante cu biogaz şi biomasă. 

Biomasa este o resursă regenerabilă abundentă pe planetă, iar biogazul este un amestec de gaze 

combustibile care se formează prin descompunerea substanţelor organice în mediu umed şi lipsit de 

oxigen, componentul de bază fiind metanul. Centrale de cogenerare pot fi alimentate cu materiale 

diverse, cum ar fi: lichide zootehnice reziduale,deşeuri agricole, biomasă vegetală (aşchii de lemn, 

rumeguş, sâmburi de măsline, coji de nuci, crengi, scoarţă de copac, etc). 

Avem responsabilitatea de a asigura un trai sănătos următoarelor generaţii, de a da o a doua 

şansă vieţii pe Pământ. Natura nu ne cere să fim geniali este necesar doar să fim raţionali. 
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EDUCATIA STEAM ÎN PREDAREA CHIMIEI 
 

prof. Valerica Ignătescu 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Suceava 

 
Interdisciplinaritatea nu este considerată o nouă disciplină, ci mai degrabă un atelier de 

cercetare inter și transdisciplinar. Confruntarea științelor cu aspectele complexe ale realității au 

determinat stabilirea de legături între discipline așa cum există între culturi, religii. Satisfacerea nevoii 

de construire a unor punți de legătură între discipline s-a concretizat prin apariția în secolul al XX-

lea a interdisciplinarității, pluridisciplinarității și transdisciplinarității. 

Educația STEAM a fost caracterizată în funcție de tipul de integrare al disciplinelor, după 

cum urmează (Perignat, & Katz-Buonincontro, 2019): 

 educație STEAM transdisciplinară, care implică fuziunea totală a disciplinelor și al 

cărei element principal îl constituie rezolvarea de probleme; 

 educație STEAM interdisciplinară, în care o tema reprezintă punctul comun dintre 

discipline, însă se respectă abordarea specifică fiecărei discipline; 

 educație STEAM multidisciplinară, care presupune o colaborare între mai multe 

discipline, însă acestea nu fuzionează; 

 educația STEAM transversală, în care se practică examinarea/ observarea unei 

discipline prin perspectiva altei discipline. 

Prin educația STEAM se promovează și utilizează metode de predare bazate pe investigare și 

analiză directă, elevii sunt implicați în mod direct. Se dezvoltă gândirea bazată pe calcul, se 

concentrează pe rezolvarea problemelor prin aplicarea soluțiilor din viața reală, Elevii lucrează 

asemănător unui om de știință sau a unui inginer: observând, adresând întrebări, formulând idei, 

ipoteze, experimentând și punând în practică ceea ce descoperă, formulând și transmițând concluziile. 

Spre deosebire de lecțiile clasice din sistemul tradițional de învățământ, unde profesorul predă 

și copilul ascultă, STEAM este o metodă activă, aplicată, constructivistă, de a „învăța prin a face”.  

Lucrarea prezintă o activitate desfășurată cu elevii cl. a IX-a în care am promovat și utilizat 

ca metode STEAM, gamificarea, învăţarea prin descoperire, algoritmizarea, experimentul de 

laborator real și virtual.  
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          DEMERSURI DE PROIECTARE A EDUCAȚIEI DIFERENȚIATE 
 

prof. Gabriela-Mihaela Micu 

Colegiul Național Militar ,,Alexandru Ioan Cuza” Constanța 

 

Lucrarea își propune să abordeze unele noțiuni teoretice despre instruirea diferențiată, despre 

rolul profesorului în transformarea clasei tradiționale într-o clasă diferențiată precum și identificarea 

de modalități de adaptare a curriculum-ului la trebuințele de dezvoltare ale copiilor cu CES, dar și la 

trebuințele de dezvoltare și afirmare a aptitudinilor generale și specifice în registrul supramediu, iar 

ca abordare practică, elaborarea etapelor unei lecții din perspectiva Inteligențelor Multiple (IM). 

Ținând cont de faptul că prin cerințe educative speciale întelegem „necesitățile educaționale 

complementare obiectivelor generale ale educației școlare, necesități care solicită o școlarizare 

adaptată particularităților individuale și/sau caracteristice unei deficiențe precum și o intervenție 

specifică, prin reabilitare/recuperare corespunzătoare.”, precum și că obținerea performanței înalte 

este specifică acelor copii identificați de persoane autorizate ca având realizări și/sau aptitudini 

potențiale în oricare din următoarele  domenii, izolate sau în combinație: capacitate intelectuală 

generală; aptitudini academice   specifice: gândire productivă sau creativă, abilitate în leadership, 

talent pentru arte vizuale sau  scenice, aptitudini psihomotrice.  

Programele de instruire diferențiată oferă un cadru atractiv de experimentare a activităților de 

învățare implicându-i pe elevi în toate secvențele de instruire. 

După aplicarea acestora în cadrul orelor de chimie, la unitatea de învățare Celule galvanice, s-au 

constatat modificări comportamentale ale elevilor, în sensul manifestării unui spirit de toleranță față 

de opinii și colegi, de colaborare în activitățile specifice de grup, de diminuare a tendinței de a 

monopoliza răspunsurile, de implicare în alte contexte de instruire. 

Strategiile centrate pe procesul de învățare, respectiv pe elev, au promovat atât interacțiunile între 

elevii clasei, cât și o atenție mai mare asupra propriei activități, contribuind la autodescoperirea 

propriilor capacități și limite, la o autoevaluare obiectivă. 
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UTILIZAREA INOFENSIVĂ A COMPUȘILOR CHIMICI ÎN  

PROCESE BIOLOGICE CU IMPORTANȚĂ VITALĂ 
 

prof. Agnesea Proca 

IP Gimnaziul Codreanca, raionul Strășeni 

cercetător științific, drd., Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol, 

 Chișinău, Republica Moldova 

 

Utilizarea inofensivă a compușilor chimici este o direcție actuală de cercetare, fiind tot mai 

necesară și  indispensabilă cunoașterea și aplicarea unor compuși chimici în procese biologice cu 

importanță vitală în maximă siguranță. Dezvoltarea competenței de utilizare inofensivă a compușilor 

chimici stă la baza formării viitorilor cetățeni responsabili, capabili să aplice cunoștințele cu privire 

la proprietățile și utilizarea substanțelor chimice în mod sigur și securizat pentru a evita impactul 

negativ asupra sănătății și vieții, dar și față de mediul ambiant. Fiindcă este indispensabilă utilizarea 

substanțelor chimice în scopul îmbunătățirii calității vieții, este obligatoriu să știm să le tratăm corect, 

astfel încât influența negativă a expunerii la acestea să fie redusă la minim [1-6]. Astfel, activitățile 

realizate la orele de chimie permit formarea abilităților practice de utilizare eficientă a compușilor 

chimici în diverse situații cotidiene cu minimalizarea riscurilor pentru sănătate. În acest context, rolul 

profesorului în formarea competenței de utilizare inofensivă a compușilor chimici este unul major. 

Parcurgerea unui traseu bine punctat de formare a competenței respective, prin selectarea atentă a 

unităților de competență, conținuturilor predate, activităților de predare-învățare-evaluare 

recomandate în curriculum-ul la chimie, aplicarea unor metode eficiente, dar și propunerea unor 

activități adiționale cu caracter aplicativ îmbunătățesc vizibil calitatea procesului educațional. Aceste 

activități au ca scop formarea competenței de utilizare inofensivă a compușilor chimici în procese 

biologice cu importanță vitală, dar totodată permit formarea abilităților practice, dezvoltarea 

creativității și responsabilității vizavi de utilizarea inofensivă a substanțelor chimice, motivarea 

pentru cercetare, soluționarea unor probleme/situații cotidiene, valorificarea potențialului personal în 

luarea deciziilor, formularea concluziilor corespunzătoare anumitor situații de risc pentru sănătate și 

mediu, estimarea impactului utilizării incorecte sau excesive a unor substanţe chimice asupra modului 

de viață [ 7-9]. 

Competența respectivă nu se formează doar la orele de chimie, fapt evident, deci există o 

interconexiune a disciplinelor școlare și domeniilor de activitate din viața cotidiană. Această idee 

denotă repetat necesitatea dezvoltării competenței de utilizare inofensivă a compușilor chimici în 

procese biologice cu importanță vitală ca factor important în asigurarea securității vieții și sănătății 

cetățenilor, având ca punct de start elevii din școli. 
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1Colegiul Tehnic Energetic, București 

2Facultatea de Chimie, Universitatea din București 
 

Având în vedere că viitoarele oportunități de carieră ST(R)E(A)M se așteaptă să fie din ce în 

ce mai numeroase, acum este momentul adecvat pentru a explora cum putem ajuta elevii să dezvolte 

competențele necesare. De aproape două decade, termenul STEM (știință, tehnologie, inginerie și 

matematică) continuă să domine educația la nivel internațional. Mai mult, acesta are posibilitatea de 

a evolua odată cu încorporarea artei - STEAM și lecturii – STREAM de la o abordare interdisciplinară 

științifică la un curriculum modern, holistic, inovativ prin includerea emoțiilor și sentimentelor 

declanșate de artă și poveste. Vor fi prezentate aspecte teoretice și practice de proiectare 

intercurriculară pentru a dezvolta un curriculum ST(R)E(A)M atractiv și eficient, care să stimuleze 

gândirea critică, creativitatea, comunicarea, colaborarea și exprimarea artistică a elevilor,  precum și 

implicarea acestora în abordarea problemelor din lumea reală.  
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