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IMPORTANŢA UNEI ZONE VERZI ÎN APROPIEREA ORAŞELOR 

 

„Pământul oferă suficient pentru a acoperi nevoile omului, dar nu şi lăcomia lui”  

(Mahatma Gandhi) 

Mediul înconjurător înseamnă o realitate care include nu numai mediul natural, dar şi activitatea 

şi creaţiile omului, în calitate de component şi de consumator al resurselor din mediu. Astfel, această 

noţiune cuprinde toate activităţile umane în relaţia om – natură, toate acele locuri sau spaţii de pe               

planeta noastră unde se poate trăi, se poatre supravieţui. 

În zonele cu densităţi mari de populaţie, cele industrializate puternic, în metropole (unde toate 

componentele naturale au fost afectate sau înlocuite), apar probleme noi, asociate comunităţilor de  

populaţie, stilului modern de viaţă, ce poate include stress, alergii, boli moderne asociate poluării de 

diferite tipuri. 

Odată cu evoluția umană și fenomenul încălzirii globale, a apărut ideea de a conserva zonele 

verzi, încă naturale, din jurul oraşelor. Fie că îmbracă forma de pădure, lizieră, parcuri, rezervaţii,         

parcuri de recreere, acestea s-au dovedit benefice pentru orăşenii care doreau un pic de aer curat, o 

„oază” de recreere, o relaxare după o săptămână de lucru în fabrică. Funcţiile zonelor verzi sunt foarte                 

importante, ţinând cont că echilibrează, atenuează sau moderează consecinţele excesive ale unor factori 

naturali.  

Principalele probleme ale zonelor verzi în România sunt constituite de: defrişări, construcţii, 

gropile de gunoi. Aceste probleme se află în strânsă interdependenţă cu dezvoltarea oraşului şi                    

gestionarea zonelor verzi din interiorul şi din exteriorul oraşului. Fiecare locuitor al oraşului are dreptul 

la aer curat, apă curată, odihnă sau relaxare în natură. 

Din 1991 până în 2009 au fost rase de pe harta oraşelor româneşti 401 hectare de spaţii verzi, 

potrivit datelor INS. Locul lor a fost luat de blocuri de locuinţe şi clădiri de birouri. Până la finalul lui 

2013, oraşele din România ar fi trebuit să ajungă la media europeană de 26 de metri pătraţi pe cap de 

locuitor. Acum, cele mai multe au sub 20 de metri pătraţi. Suprafaţa de spaţiu public verde pe cap de 

locuitor s-a redus semnificativ în ultimii ani, din cauza creşterii numărului populaţiei urbane, dar şi 

fiindcă parcurile au fost cotropite de betoane, arată un studiu realizat în 2009, la comanda Comisiei 

Europene. În unele judeţe, au existat creşteri importante, în altele, scăderi masive. Dispariţiile de spaţii 

verzi vin, în mai toate cazurile, din defrişări de scuaruri şi parcuri. (Institutul Naţional de Statistică, 

2012). 

Pentru a înţelege diferenţa dintre România şi ţările „verzi", este elocventă o singură comparaţie. 

În 2014, Comisia Europeană a desemnat Stockholmul drept „Capitala verde" a continentului. Oraşul 

are 86 de metri pătraţi de verdeaţă, de persoană, şi a redus emisiile de dioxid de carbon cu 25 de                

procente pe cap de locuitor, faţă de 1990. Emisiile CO2 sunt de şase tone pe persoană, aproape jumăta-

te faţă de media europeană. De asemenea, 70.000 de autovehicule, adică 9% din total, funcţionează cu 

ethanol, biogaz, sau sunt maşini hibrid. 

Urmărind problema spaţiilor verzi din oraşele româneşti, constatăm că aceasta nu poate fi                   

rezolvată numai în baza autorităţilor, uneori prea expuse tentaţiilor, intereselor imobiliare, economice 

şi politice, ci trebuie implicată comunitatea, spiritul civic, organizaţiile de mediu şi ecologiste,                   

voluntarii, mass media. 

O zonă verde este benefică, deoarece asigură un mijloc de recreere pentru populaţie şi un grad 

mai scăzut de poluare. Parcurile, grădinile publice şi verdeaţa din jurul blocurilor sunt singurele arii 

verzi care ne protejează de aerul poluat în care trăim, de cimentul oraşelor moderne. Prezenţa spaţiului 

verde este o obligaţie pentru fiecare dintre noi, dacă dorim să avem un trai decent și să respirăm un aer 

curat. 

      Dir. Adj.  Prof. Mihaela Pîslaru 
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 Un tânar educat un mediu mai curat  -  Proiect educațional  județean 

“Alege un singur stăpan...Natura!” 

        Rembrandt van Rijn 

 Ne aflăm în mileniul al III-lea. Cu toţii simţim nevoia tot mai mult de a ieşi în natură, de 

a ne bucura de binefacerile ei, de minunăţiile ei. Natura ne deschide braţele şi ne primeşte cu 

drag. 

 Cum putem trăi în armonie cu natura? Să ne alăturăm celor care iubesc natura, celor 

care nu vor să tulbure nimic din ceea ce există viu pe Planeta Pămant! 

 Prin derularea proiectului educaţional “Un tanăr  educat, un mediu mai curat”, am dorit 

să cultivăm în randul elevilor şi al adulţilor, spiritul de respect şi protejare a mediului 

înconjurător. 

 Proiectul educaţional “Un tanăr educat, un mediu mai curat”, a fost lansat pe                        

26 noiembrie 2015, în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic „Petru Poni‖, Roman. 

 În luna februarie 2016, a fost acceptat în calendarul  activităţilor educative judeţene la 

poziţia 78, iar în luna martie 2017, a fost acceptat în acelaşi calendar la poziţia 115. 

 Calendarul activităţilor proiectului este variat, cuprinzand atat activităţi cu caracter 

ştiinţific, cat şi activităţi cu caracter practic, aplicativ. 

 Ca drept parteneri ne-am bucurat de participarea profesorilor şi elevilor de la liceele din 

Roman, Piatra Neamţ, Bicaz. Din categoria activităţilor ştiinţifice menţionăm: 

 concursul judeţean “Toamna în culori şi imagini‖ 

 simpozionul judeţean ―Ziua Mondială a Zonelor Umede‖. 

 Atat concursul cat şi simpozionul s-au desfăşurat pe patru secţiuni: fotografie,                   

desen-grafică-pictură, postere şi prezentări PowerPoint. Ne-am bucurat de o foarte largă 

participare, lucrările au fost jurizate de comisii de jurizare formate din profesorii participanţi, iar 

la final, elevii au fost răsplătiţi cu premii şi menţiuni. 

 Din categoria activităţilor  practice aplicative fac parte plantări de copaci şi flori în 

curtea şi grădina şcolii, înfrumuseţand foarte mult spaţiile respective. Pentru aceste activităţi am 

fost sponsorizaţi de Primăria Roman, Ocolul Silvic Horia şi de Florăria Bogardens. 

 Ca o încununare a tuturor activităţilor proiectului, menţionăm apariţia revistei cu acelaşi 

titlu ca al proiectului, anul acesta fiind elaborat numărul doi. 

 În calitate de coordonator de proiect aduc mulţumiri echipei manageriale a colegiului, 

profesorilor, elevilor şi sponsorilor pentru susţinere, participare şi implicare în activităţile 

proiectului şi în elaborarea revistei. 

                                                                              Coordonator proiect,                                                                                             

Prof.  Elena Gabriela Dascalu  
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Ziua Zonelor Umede 
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Toamna în culori și în imagini 

Ziua Zonelor Umede 
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Vizită la muzeu 

Plantări 
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ECO FOTOGRAFIA ANULUI 2017 

Că natura este pur și simplu spectaculoasă o știe fiecare dintre noi.  Dar parcă nu ne mai 

saturăm niciodată să o admirăm, pe viu, în documentare sau în fotografii superbe. Și în acest an, 

Centrul  Centrul Carpato Danubian de Geoecologie și Editura Decesfera au derulat Concursul 

Național „Eco fotografia anului 2017“ ajuns la  cea de-a IX-a  ediție, oferindu-ne prilejul de a ne 

expune fotografiile făcute,  dar și de a admira realizările celorlalți participanți. 

Proiectul se adresează copiilor, tinerilor, dar și profesorilor din unitățile de învățământ 

preșcolar, primar, gimnazial și liceal care doresc să participe la programe de educație pentru               

mediu. „Eco fotografia anului” este un proiect de ȋncurajare a observării mediului ȋnconjurător şi 

de reliefare a valenţelor pozitive ale acestuia, prin imagini. 

Toate fotografiile participante sunt postate pe internet (www.evenimenteco.ro), unde               

publicul votează fotografia favorită, desemnându-se astfel premiul de popularitate. 

De asemenea, fotografiile sunt  jurizate de un Juriu National alcătuit din fotografi                   

profesionişti, jurnalişti, reprezentanţi ai CCDG şi ai Editurii Decesfera Media, iar câștigătorii sunt 

premiați la Seminarul National CCDG   București, unde are loc și organizarea unei expoziții cu 

cele mai reușite fotografii. 

În acest an, am participat cu un număr de 37 de fotografii realizate de elevii claselor  9C, 

9D, 10C, 10D, 10G, 10Bsc.prof., 11G, 12B și 12G, coordonați de profesorii  Niță Maricica, Mitrea 

Iulia, Șugaru Claudia, Hurjui Mirela, Deaconu Iolanda, Gavril Paraschiva și lab. Dămoc Cristina.  

Proiectul este în derulare, dar așteptăm premii. 
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Din fotografiile noastre: 

 Apus de soare în Parcul Roman     În culori de violet 

    Autor:  Paul Dumea       Autor: Adina Bârzu  

         Vestitorii primăverii    A venit primăvara! 

           Autor: Ramona Prăjescu    Autor:Carmen Burcă  

        Mic dejun                                      Albinuţa în misiune 

        Autor: Liță Delia                                                      Autor: Catană Constantin  

 Răsărit de soare          Luminile orașului în asfințit 

 Autor: Bordea Raluca          Autor: Ghiuzan Daniela  
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PATRULA DE RECICLARE, 

  DIN ȘCOALĂ ÎN COMUNITATE 

  

 Și în acest an, Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman a              

participat la programul educațional pentru mediu, Patrula de Reciclare. 

Organizatorul programului educațional de protecția mediului este 

Asociația Română pentru Reciclare, RoRec, care sprijină școala în            

misiunea de a forma o generație de tineri responsabili, preocupați de 

grija față de mediul înconjurător, implicați în comunitate și încrezători 

în propria putere de a aduce schimbări benefice în societate. 

 Agenții Patrulei de Reciclare de la CTPP au participat cu             

entuziasm la activitățile de educație ecologică, care au avut ca obiectiv încurajarea colectării               

selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și predarea lor spre reciclare.  

Înscriși pentru a patra oară în acest program, avizat de Ministerul Educației Naționale și 

desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cei 20 de elevi din Patrula de 

Reciclare, împreună cu colegii lor, au învățat că aceste deșeuri, prin componentele toxice pe care 

le conțin, reprezintă un mare risc de poluare a mediului înconjurător și că stă în puterea noastră, a 

tuturor, să ne protejăm sănătatea, adoptând un comportament responsabil față de mediu. 
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 Informând părinții, vecinii, prietenii, dar și 

comunitatea locală despre misiunea Patrulei de        

Reciclare de la CTPP, despre faptul că debarasarea de 

deșeuri electrice se poate face simplu, sunând la 

TelVerde 0800 444 800 (număr gratuit), urmând ca o 

echipă RoRec să le preia și să le ducă la Centrul de 

colectare, rezultatele nu au întârziat să apară. Becuri, 

neoane, baterii, aparate electrice de mici dimensiuni,  

dar și aparate electrice mari, defecte sau uzate, au luat drumul Centrului RoRec, astfel încât am 

reușit să colectăm și să predăm spre  reciclare peste 1 200 kg de deșeuri electrice și electronice. 

Un sprijin important în colectarea acestei cantități de deșeuri electrice am avut și din partea              

conducerii Colegiului Tehnic ”Petru Poni”, care ne-a susținut în activitățile ce le-am defășurat în 

cadrul acestei ediții.  

Pe lângă acțiunile stradale de informare a romașcanilor cu privire la necesitatea colectării 

selective a DEEE, agenții noștri, promotori ai unui comportament ecologic responsabil față de      

mediu, au valorificat la maximum și experiența voluntariatului. 
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Așa cum știm, colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice are un impact 

major în reducerea poluării, contribuie la recuperarea fracțiilor utile și la reintroducerea lor în              

circuitul industrial ca materii prime secundare, economisindu-se astfel resursele naturale a căror 

exploatare contribuie, de asemenea, la creșterea poluării. În particular, ne ajută pe noi, românii, să 

recuperăm decalajul față de normele europene, având în vedere că reușim să colectăm doar 1 kg 

deșeuri electrice/locuitor/anual, față de standardul de 4 kg/locuitor/anual, impus de lege. În acest 

context, riscăm să plătim amenzi ce pot ajunge până la peste 120 000 € pentru fiecare zi în care nu 

am respectat obiectivul de colectare DEEE. Cu alte cuvinte, acest decalaj ne costă pe fiecare             

dintre noi, deoarece penalitățile sunt plătite de statul român din bugetul public, adică din                      

buzunarul  nostru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi, cei din Patrula de Reciclare, vrem să arătăm tuturor că ne pasă de                

lumea în care trăim și că stă în puterea noastră să protejăm natura! 

 
Prof. Coordonator Patrula de Reciclare CTPP, 

 Ing. Iulia Mitrea 
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“Noi şi mediul curat” la Colegiului Tehnic “Petru Poni” Roman 

 
,,Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, cucul. Faceţi tot posibilul 

ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără dragostea faţă de natură şi animale omul 

nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA.” (C. Mihăiescu) 

 

 Prin derularea în cadrul şcolii a Programului Eco Şcoala ne-am propus ca obiectiv central 

formarea unei conduite ecologice  la elevii noştri. 

Pe parcursul anului şcolar (al patrulea an de derulare a programului) s-a observat un comportament 

mult mai responsabil al elevilor cu privire la acţiunile care vizau comportamentul ecologic: 

  elevii au fost deosebit de implicaţi în activităţile care vizau curtea şcolii  şcolii, care au fost 

în permanenţă curăţate şi întreţinute. Fiecare clasă a avut o zonă din curte unde avea sarcina de a 

întreţine curăţenia. Acest lucru a dus la o responsabilizare mai mare a elevilor cu privire la              

curăţenia din curtea şcolii- clasele au arătat mai îngrijite şi mai ordonate, cu panouri frumos 

aranjate şi întreţinute, plante frumoase, numeroase şi îngrijite atent; Au fost confecţionate foarte 

multe decoruri prin valorificarea diferitelor deşeuri, evidenţiind astfel creativitatea şi imaginaţia  

elevilor. 

 colectarea selectivă a mai multor tipuri de deşeurilor (hârtie , plastic, DEE-uri, baterii) a                

devenit un obiectiv important al fiecărei clase. Deorece a fost dovedit în anii anteriori faptul că       

valorificarea hârtiei colectate asigură un venit important pentru derularea activităţilor                            

extracurriculare, elevii au devenit mult mai atenţi şi mai harnici în ceea ce priveşte colectarea 

selectivă a mai multor tipuri de deşeuri.  

 Vom exemplifica câteva dintre acţiunile elevilor noştii, din acest an şcolar: 

 În perioada 6-10 aprilie 2017, săptămâna “Şcoala altfel”, elevii de la domeniul 

“Protecția Mediului” de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman, coordonați de cadrele                   

didactice , au ecologizat curțile celor două corpuri ale colegiului nostru.  
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 Colectare deșeuri electrice și electronice.  Colegiul nostru, se află în al patrulea an de 

implementare a unor astfel de activități. Am obținut rezultate care ne-au situate pe primile locuri; 

sunt antrenați elevi, părinți, agenți economici în colectarea unor impresionante cantități de deșeuri 

electrice și electronice ce intră în circuitul de reciclare al acestora.Iată câteva imagini din                  

Campania de informare a comunității locale de către agenții patrulei, din data de 10.03.2017.      

Întreaga  activitate este coordonată de către doamna profesor Mitrea Iulia. 

 

 

 

 

 

 

 

 “ Un tânăr educat, un mediu mai curat”, proiect de mediu,implementat la  Colegiul 

Tehnic “Petru Poni” Roman, are ca finalitate educarea tinerei generații în protejarea mediului        

încojurător; inițiatoarea și coordonarea activităților proiectului este colega noastră Gabriela Elena 

Dascălu. În data de 09.03.2017 a avut loc concursul desfășurat pe trei secțiuni: desen,postere și 

prezentări power point, ce a avut drept tematică importanța zonelor umede pentru păstrarea             

echilibrului ecologic al mediului înconjurător. 
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 “Ora Pământului”. Reamintim mereu, ca să conștientizăm permanent faptul că resursele  

energetice clasice  ale omenirii sunt spre epuizare și o limitare a consumului acestora s-ar impune 

imperios. În data de 25.05.2017, un grup de elevi  împreună cu o parte din cadrele didactice de la 

Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman  am participat la un marș de conștientizare a pericolului             

energetic, pentru generațiilor viitoare. 
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 Plantare puieți de brad. Elevii de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman  în parteneriat 

cu Primăria municipiului Roman și Fundația „Episcop Melchisedec” Roman am participat la  

plantarea în Parcul Municipal dar și în curtea colegiului a unui număr de câteva sute de puieți de 

brad molid, în data de 6 aprilie 2017. 

 Plantare  flori la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman . Luni, 10 aprilie 2017,              

clasa a IX a D  împreună cu colegele  Mitrea Iulia, Gavril Paraschiva, Şugaru Claudia, Dămoc 

Cristina au plantat flori, copăcei la intrarea din corp “Extindere”. 
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  În luna mai elevii din colegiul nostru au continuat cu acţiuni de înfrumuseţare şi 

încântare a spaţiului şcolar; s-au plantat flori multicolore în cauciucuri uzate. Şi rezultatele acţiunii 

a fost cel aştepta, au avut impact a celor ce ce ne-au vizitat! 
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 Analiza calității factorilor de mediu. Dar, nu  în cele din urmă studiem, cercetăm,  

analizăm impactul poluării principalilor factori de mediu: apă, aer, sol, în laborator Colegiului 

Tehnic “ Petru Poni” Roman. Elevii claselor de mediu împreună cu profesorii Niță Maricica și 

Gavril Paraschiva, în laboratorul de specialitate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonatori  Program Eco Școala, 

Prof. Niță Maricica 

Prof. Gavril Paraschiva 
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”Plantez o floare și curtea școlii înflorește” 
 După multe activități de implicare în  protejarea mediului, liceul nostru a  obținut  Steagul 

Verde care ne conferă statultul de Eco Școală în cadrul Programului Mondial ECO Schools.                                       

 În cadrul acestui program, pentru anul școlar 2016-2017, una din temele de abordare alese   

a  fost ‖Curtea Școlii‖, temă care presupune activități de ecologizare și amenajare a curții prin 

plantare de flori. Activitatea ‖ Plantez o floare și curtea școlii înflorește ‖ din cadrul temei alese            

s-a desfășurat în decursul lunii aprilie. În acest context, elevii claselor cu profil de  Protecția 

Mediului, au reciclat cauciucuri auto pe care le-au vopsit în diverse culori  pastelate si modele 

vesele și în care au fost amenajate mici grădinițe de flori. 

  Această amenajare înfrumusețează spațiul din curtea liceului oferind un plus de 

ospitalitate locului. Printre oazele colorate de flori au fost așezate bănci, pauzele elevilor devenind 

mai relaxante în acest colț de natură.  

 După  ce amenajările au fost terminate, acestea au avut multe aprecieri nu numai din 

partea tuturor colegilor noștri, dar și din partea grupurilor de elevi și profesori din Suedia, Lituania 

și Turcia care au vizitat liceul  nostru  in perioada 15-19 mai, în cadrul proiectului  ‖Inclusion on 

the way to Europe‖.    

 Activitatea noastră a fost apreciată sub aspect practic, ca fiind un mod bun de reciclare a 

cauciucurilor, dar și ca o modalitate ce conferă spațiului multă culoare, voie bună, aspect și design 

plăcut  prin locurile de verdeață ce le susține.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan Ecaterina Ștefania, clasa a X-a C 

Coordonator Prof. Gavril Paraschiva  
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Rezultatele proiectului “Un tânăr educat, un mediu mai curat” 
Un proverb chinezesc spune că: 

“Dacă te gândeşti la Ziua care va urma – ia-ţi de mâncare, 

  Dacă te gândeşti la Anul care va urma – plantează un copac, 

  Dacă te gândeşti la Secolul care va urma – educă copiii”. 

 

În acest an proiectul nostru se află la a doua sa ediţie şi de aceea credem că am 

reuşit să modificăm măcar puţin comportamentul elevilor faţă de mediu, să-i sensibilizam 

în grija pe care trebuie să o aibă faţă de natură, astfel încât viaţa tuturor să fie mai bună, mai 

sănătoasă. 

Vrem ca elevii să fie convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi să devină factori 

activi în acţiunile de protejare a acesteia. Este bine să formăm viitorii adulţi de mâine în 

spiritul ecologic. 

Încercăm pe măsură ce creştem să devenim mai buni, mai implicaţi în realizarea 

scopului propus, acela de a responsabiliza elevii şi familiile acestora la îmbunătăţirea 

calităţii mediului, la o viaţă mai curată. 

Anul acesta proiectul nostru a devenit judeţean şi a avut două activităţi principale, 

astfel: 

 prima activitate intitulată „Toamna în culori şi imagini” a avut loc în luna 

noiembrie şi s-a desfăşurat pe trei secţiuni: prima a constat într-o expoziţie de 

desene şi postere realizate de elevii, cea de a doua secţiune a fost de fotografii, iar 

cea de a treia secţiune a cuprins  PPT- uri. 

 Prin această activitate s-a urmărit dezvoltarea creativităţii elevilor precum şi 

dezvoltarea unui vocabular adecvat şi a capacităţii de exprimarea a propriei opinii. Dacă 

anul trecut au participat numai elevi şi profesori de la profilul protecţia mediului, în acest 

an elevii participanţi au fost şi de la alte profile ca economic, construcţii şi lucrări publice, 

materiale de construcţii, îndrumaţi de profesorii de specialitate sau de limba română, 

geografie, etc. 

 a doua activitate s-a desfăşurat în luna martie, când prin simpozionul „Ziua 

Internaţională a Zonelor Umede” ,ediţia a II a, am implicat elevii în realizarea de 

desene şi PPT-uri legate de importanţa ochiurilor de apă. 

 La ambele activităţi s-au înscris aproximativ 100 de lucrări cu participare directă sau 

indirectă, care au fost jurizate de comisii mixte şi toţi elevii au fost răsplătiţi după efortul 

depus cu premii şi menţiuni. 

 Ca şi parteneri la proiect au fost Liceul Tehnologic „Vasile Sav‖, Colegiul Tehnic 

„Danubiana‖, cele două licee vocaţionale de religie ortodoxă şi catolică din Roman, două 

şcoli generale (Școalile Gimnaziale “Mihai Eminescu‖ şi ―Roman Muşat‖) precum şi două 

unităţi şcolare din Piatra Neamţ, respectiv Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu‖ şi 

Colegiul Tehnic Forestier . 

 Ca sponsori ai proiectului au fost Florăria Bogardens şi Libraria Vasile Alecsandri. 

Prof.  Şugaru Claudia 
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ARII NATURALE  PROTEJATE ÎN ORAȘUL ROMAN 

Ariile protejate sunt zone terestre sau marine destinate special pentru protecția și 

menținerea diversității biologice, a resurselor naturale precum  și a celor culturale asociate. 

Orașul Roman deține două obiective care se încadrează în categoriile de clasificare a 

IUCN(Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii)  privind ariile protejate.   

PARCUL MUNICIPAL ROMAN – rezervație peisagistică 

Parcul Municipal,  denumit în secolul trecut  Grădina Mare, datează din anul 1906,  

provine din fosta pădure Teiuş și se întinde pe o suprafață de 13,3 hectare. Este considerat ca fiind 

rezervație naturală categoria IV, de tipul rezervație peisagistică,  conform clasificării I.U.C.N. A 

fost declarat ca arie naturală  protejată  din anul  1994.  Din punct de vedere al diversităţii speciilor 

dendrologice este considerat ca fiind unic în Europa. Parcurile dendrologice se caracterizează prin 

aceea că sunt rezultatul atât al răspândirii naturale a speciilor de arbori, cât și cultivării de către om 

pe aceeași suprafață, a unor alte specii autohtone dar  și a unora exotice. 

În ultimii ani, după ce a fost amenajat, parcul Municipal Roman a devenit, un simbol            

turistic pentru oraş. Parcul  cuprinde o "rotondă a scriitorilor" şi un lac de agrement.  

Rotonda Scriitorilor cuprinde bustul a 10 scriitori români:  Miron Costin, Mihail              

Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale, Alexandru Vlahuță, George Coșbuc, Mihail 

Sadoveanu, Ion Creangă, Mihai Eminescu și George Enescu .În mijlocul rotondei se află un parc 

de formă ovală tăiat de patru  alei cu bănci în formă de cruce la unirea acestora aflându-se o 

fântână arteziană în formă de păpădie. 

Lacul de agrement este  prezăvut cu debarcader. Din mijlocul primei părți a lacului 

țâșnește un jet de apă înalt de aproximativ 10 metri, jet inspirat din jetul de la lacul Leman de 

lângă Geneva. Lacul are trei insule fiecare cu tematică: 

Insula Brâncuși insula este legată de restul parcului de un pod. Pe această insulă se află copiile 

operelor brâncușiene Masa Tăcerii și Coloana Fără Sfârșit, cestea fiind luminate de timpul nopții 

de un far de culoare violet. 

Insula cu Viețuitoare adăpostește diferite specii de păsări: lebede, păuni, specii de rațe, diferite 

specii de găini, veverițe, potârnichi. Pentru aceste viețuitoare s-au amenajat adăposturi din cioate, 

cuști pe suprafața solului sau în copaci. Spre acestă insulă  nu există nici un punct de legătură, 

accesul fiind interzis tocmai pentru ca vieţuitoarele să fie protejate.. 

Insula cu Cascadă  este legată de parc printr-un pod și este alcătuită din două părți, una joasă unde 

se află alei cu bănci și una înaltă de pa care se revarsă o cascadă.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biodiversitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Resurse_naturale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Kog%C4%83lniceanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Alecsandri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Kog%C4%83lniceanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Alecsandri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Kog%C4%83lniceanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Alecsandri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Kog%C4%83lniceanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sadoveanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Creang%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sadoveanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Creang%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sadoveanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Creang%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Enescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Geneva
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geneva
http://ro.wikipedia.org/wiki/Masa_T%C4%83cerii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coloana_Infinitului
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În Parcul Municipal Roman se află şi Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, care s-a mutat în 

clădirea special construită şi finalizată în anul 2011. 

În colțul sud-estic al Parcului este amenajată o expoziție de animale  care are, caracter 

temporar.   În momentul de față se pune  problema de către autoritățile locale a  autorizării acestei 

expoziții  ca Grădină Zoologică, care să respecte toate normele legislative în vigoare.  
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STEJARUL SECULAR DE LA 

ROMAN – monument al naturii  

 Stejarul secular de la Roman este 

un arbore ocrotit, care se află în zona                         

str. Smirodava, din municipiul Roman. Arborele 

este monument istoric, înscris în lista                         

monumentelor istorice din județul Neamț, având 

codul  NT-III-m-B-10742. Este considerat ca fiind 

monument al naturii categoria III, conform               

clasificării I.U.C.N. 

 Este cunoscut sub numele de “Stejarul Unirii”.  A fost plantat pe 24 ianuarie 1859, în 

curtea clădirii care i-a aparținut învățătorului Ion Ștefănescu Românul, luptător pentru Unire.                

De atunci, arborele a rămas simbolul Micii Uniri și este considerat monument istoric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse : 

 h t t p : / / w w w . s c r i t u b e . c o m / g e o g r a f i e / e c o l o g i e / B I O D I V E R S I T A T E A - S I -

CONSERVAREA62925.php 

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Municipal_din_Roman 

 http://www.primariaroman.ro/util_prez.php 

Prof. Gavril Paraschiva 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Arbore_ocrotit
http://www.scritube.com/geografie/ecologie/BIODIVERSITATEA-SI-CONSERVAREA62925.php
http://www.scritube.com/geografie/ecologie/BIODIVERSITATEA-SI-CONSERVAREA62925.php
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Municipal_din_Roman
http://www.primariaroman.ro/util_prez.php


 24 

 

 

 

 

 Flora mondială are acum o nouă specie de plantă, descoperită de biologi, în Dobrogea. 

Totul s-a petrecut în luna mai a anului 2014, dar - de atunci - planta a fost analizată, inclusiv la 

nivel genetic, pentru a se demonstra că este unică în lume. Mátis Attila și colega sa Havadtői 

Krisztina se aflau în mai 2014 în Rezervația Pădurea Dumbrăveni, unde evaluau starea de 

conservare a habitatelor, într-un proiect al Societății Ornitologice Române.  

 Când au găsit planta, biologii au reușit doar să o încadreze în familia Apiaceae, din care 

m a i  f a c  p a r t e  m o r c o v u l ,  p ă t r u n j e l u l ,  m ă r a r u l .  

 Prima ipoteză a biologilor a fost că au de a face cu o altă specie nouă pentru flora din 

România. Rezervația Pădurea Dumbrăveni se află foarte aproape de granița cu Bulgaria, deci erau 

șanse bune pentru identificarea unor specii prezente în flora țării vecine, dar nesemnalate încă la 

noi.  

  

 Biologii au colectat frunze și au 

încercat să identifice genul. Au căutat 

specii similare în flora țărilor vecine. În 

zadar. Biologul Bartha László de la 

Universitatea Babeș Bolyai (Institute for 

I n t e r d i s c i p l i n a r y  R e s e a r c h  î n                   

Bio-Nano-Sciences) Cluj a efectuat o 

investigație genetică folosind materialul 

colectat și astfel a fost identificat genul la 

care aparține noua specie. Este vorba de genul Ferula mikraskythiana (denumirea populară: aerel).  

 Expertul în fitogeografie, Alexandru S. Bădărău de la UBB Cluj, a sugerat legătura cu o 

specie aparte de umbelifer, numită Eriosynaphe longifolia, din flora Rusiei și a Ucrainei. Specia 

are un areal îndepărtat de Dobrogea, dar similar în morfologie. Crește în stepele aride din regiunea 

vestică a Kazahstanului, prin sud-estul Rusiei și până în nordul peninsulei Crimeea.     

 Despre această specie există foarte puține informații, așa că a fost contactat Sramkó 

Gábor din Ungaria. Acesta se afla în Rusia la momentul potrivit, a luat legătura cu colegii ruși și a 

colectat mostre din specia respectivă în zona râului Volga, în 2015. Noile analizele genetice au 

dovedit că ambele specii aparțin genului Ferula. 
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 Investigațiile au continuat și pe teren. În perioada 2015-2016 Mátis Attila a efectuat mai 

multe vizite în Rezervația Pădurea 

Dumbrăveni, împreună cu colega Szabó 

Anna (UBB Cluj), pentru a aduna date 

morfologice necesare pentru distincția 

speciei noastre de cea rusească. Analizele 

comparative pentru morfologia fructelor 

(esențiale din punct de vedere taxonomic în 

cazul plantelor umbeliefere) au fost 

realizate de Thomas Kuhn (UBB Cluj). 

 Totul a durat aproape trei ani, timp în care biologii au făcut morfometrie, analiză 

genetică, colaborare cu mai mulți experți, prelucrare de date, plus procesul de publicare a 

a r t i c o l u l u i  ș t i i n ț i f i c ,  c a r e  p o a t e  d u r a  î n t r e  6  ș i  1 8  l u n i . 

 Specii noi de plante sunt descrise zilnic cu zecile din zonele tropicale mai greu 

accesibile, dar descoperirea unei specii noi de plantă în Europa se întâmplă rar în zilele noastre, 

pentru că aici cercetările au o istorie vastă și majoritatea zonelor au fost explorate destul de bine.  

 Această descoperire adaugă o nouă specie endemică de valoare incomensurabilă la 

patrimoniul natural național și subliniază câteva aspecte esențiale pentru autorități și custozii de 

a r i i  n a t u r a l e  p r o t e j a t e : 

- importanța cercetărilor floristice, faunistice și de 

ecologie, cu aplicabilitate în eforturile de 

c o n s e r v a r e 

- importanța colaborării extinse între specialiștii 

biologi/ecologi, pe plan național și cu cei din 

țările vecine, pentru a asigura conservarea 

speciilor și habitatelor care transcend granițele 

- importanța deosebită a ariilor naturale protejate din România și asigurarea statutului favorabil 

de conservare a speciilor și habitatelor pentru care au fost desemnate, prin aplicarea reală a 

măsurilor din planurile de management. 

  

 

Enache Mădălina - Maria / Clasa a XI-a D 

Prof.  Coordonator  Dascălu Elena Gabriela  
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Principalele arii protejate din județul Neamț 
 

 Ariile protejate din județul Neamț impresionează prin pitorescul cadrului natural deosebit 

și ascund adevărate paradisuri create de o natură darnică. Printre aceste peisaje de-a dreptul 

fascinante se regăsesc numeroase obiective turistice ce pot fi vizitate. 

Județul Neamț este plin de peisaje incredibil de frumoase însuflețite de-a lungul timpului de o 

veche și interesantă civilizație. Forțele dezlănțuite ale naturii au creat aici, la Neamț un adevarat 

muzeu în aer liber a cărui exponante sunt aceste peisaje unice, interesante și deosebit de 

spectaculoase care în funcție de anotimp îmbracă o altă haină și care formează aceste arii protejate. 

Iată câteva informații despre frumusețile naturale pe care le gasiți în aceste parcuri și rezervații 

naturale din zona Neamțului. 

 Parcul Național Ceahlău a fost constituit în anul 1955 ca arie protejată iar limitele 

actuale au fost marcate în anul 2003, 

desfășurându-se pe o suprafață de 7.742,5 ha. 

Rezervația cuprinde trei arii protejate și 

anume: Rezervația Științifică ―Ocolașul 

Mare‖, Rezervația natural botanică ―Polița cu 

Crini‖ și Monumentele naturii ―Cascada 

Duruitoarea‖ și ―Avenul Mare‖. In cadrul lor 

se regăsesc peste 1100 specii de flori și 90 de 

specii de păsări și animale care sunt protejate. Aici găsim Masivul Ceahlău care reprezintă cea mai 

mare atracție turistică din Carpații Orientali, fiind cel mai important masiv din Moldova și 

considerat al doilea munte sfânt al creștinătății. 

 Parcul National Cheile Bicazului – Hasmas este situat în Munții Hasmas, pe raza 

județelor Neamțși Harghita și datorită mărimii impresionante a stâncilor din Cheile Bicazului ele 

reprezintă una dintre cele mai atrăgătoare zone turistice din țară. Punctele de atracție turistică ale 

ariei protejate Cheile Bicazului sunt: stațiunea Lacul Roșu, Rezervatia Cheile Sugaului (situate la 

intrarea in localitatea Bicaz-Chei), Cheile Laposului, Peștera Munticelu, Peștera tunel sau Peștera 

glodului, Cheile Bicajelului, Vârful Hasmasu Mare (1792 m alt), Cheile Cupasului, Avenul Licas, 

Piatra Singuratică și Pestera Munticelu. 

Pentru iubitorii de drumeții mai sunt 

amenajate în scop turistic un număr de 18 

trasee turistice montane în Cheile Bicazului 

ce străbat Masivul Hasmas. 



 27 

 Parcul Natural Vânători Neamț este declarat ca arie protejată din anul 1998 și are ca 

obiectiv protejarea și conservarea populației 

de zimbri, altădată componenta a faunei 

sălbatice din  Romania. Parcul cuprinde o 

diversitate de valori naturale, culturale și 

istorice și se intinde pe o suprafață de 

30.818 hectare, din care peste 26.300 

hectare sunt de fond forestier. Rezervții 

naturale din cadrul Parcului Natural Vânători Neamț: Codrii de aramă – este așezată pe dealul 

Filiorul din comuna Agapia și cuprinde goruni seculari, dar și peste 300 specii de plante de o rară 

frumusețe; Pădurea de argint – este o rezervație de tip mixt, forestieră și peisagistică și cuprinde 

arbori bătrâni cu vârsta de peste 100 de ani, dar și arbori mai tineri de 20 până la 50 de ani; 

Rezervația de Zimbri  și Fauna Carpatină ―Dragoș Vodă‖ – este una din cele 4 rezervații de zimbri 

existente la noi în țară și este catalogată ca fiind una dintre cele mai mari rezervații exclusive 

zimbrilor din Europa; Pădurea de smarald 

(Rezervația de stejari „Dumbrava‖) – este o 

rezervație de tip forestier în suprafață de 56,6 

ha care conservă stejari seculari. 

 Lacul Bâtca Doamnei este situat la 

o altitudine de 325 metri și reprezintă un 

element important al orașului Piatra Neamț 

deoarece pe lângă scopul de protecție, el oferă 

și priveliști minunate. Acest lac reprezintă o zona deosebită  pentru păsările ce se deplasează pe 

culoarul de migrație est carpatic și constituie o verigă importantă în păstrarea biodiversității și a 

habitatelor naturale pentru toata zona estică din 

continentul European. In ultimii ani, pe acest lac au iernat 

populații de corcodel cu gât negru, corcodel cu gât rosu, 

ferestraș mare, ferestraș moțat și ferestraș mic. 

 Lacul Vaduri este situat la o altitudine de 350 m 

și a fost desemnat din anul 2004 ca arie de protecție 

specială avifaunistică. Acest lac oferă condiții favorabile 

de hrană și adăpost necesare iernatului pentru numeroase 

specii de păsări migratoare. In ultimii ani pe acest lac                 

și-au stabilit cartier de iarnă specii ca: lebada de vară, rața mare, rața sunătoare și corcodelul mic. 
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 Lacul Pângărați este situat pe sectorul de vale transversală al Bistriței  la altitudinea de 

370,6 m având la nord Munții Stănișoarei și la sud Munții Gotmanu. Lacul Pângărați reprezintă o 

zonă importantă pentru păsările care se deplasează pe culoarul de migrație est carpatic. Totodată, 

lacul este o verigă importantă în păstrarea biodiversității și a habitatelor naturale pentru toată zona 

estică în continentul european. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lacul Cuejdel s-a format pe pârâul Cuiejdel și este cel mai mare lac de baraj natural din 

Romania, situat în Munții Stănișoarei, la o distanță de 25 km de Piatra Neamț, pe teritoriul 

comunei Gârcina. Frumusețea peisagistică deosebită, caracteristicile geomorfologice și 

biodiversitatea specifică a lacului atestă unicitatea și importanța acestuia. Toate acestea, reprezintă 

argumentele care au stat în anul 2004,  la baza declarării Lacului Cuejdel ca rezervație naturală, 

fapt ce permite o protecție specială a zonei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Aldea  Simona 

CT „Danubiana” Roman 
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Specii amenințate 

 Speciile amenințate sunt orice specii de animale, plante, fungi, care sunt în pericol de a 

dispărea de pe pământ. 

Cauze 

 Un factor principal ce influențează scăderea numărului de exemplare dintr-o specie 

anume este defrișarea excesivă și distrugerea ariilor protejate de braconaj. Mii de specii de 

animale rare sunt pe cale de dispariție din cauza faptului că sunt vânate sau, nu mai au sursa 

necesară de plante pentru a se hrăni, deoarece plantele respective au fost distruse tot de om. 

Balenele albastre 

 Sunt cele mai mari animale prezente pe 

pământ, ajungând la o lungime de 30 de metri sau 

chiar mai mult. Acestea au fost vânate pentru carne 

sau grăsime, produsul din urmă fiind folosit la 

fabricarea uleiului și aproape au dispărut.  

 

Dugongul 

 Numit și lamantin, dugongul trăiește în oceanele 

tropicale. În Florida, există rezervații speciale unde 

ambarcațiunile nu au voie, pentru a nu răni dugongii. 

 

 

 

Condorul californian 

 Această pasăre a dispărut pentru o vreme.             

Unii oameni au luat însă ouăle acesteia, și au crescut puii 

artificial. Apoi, condorul californian a fost lăsat în libertate, din 

nou, însă, numărul său tot este mic. Anvergura acestuia poate 

ajunge la 2,7 metri. 

 

Marele triton crestat 

 Sunt printre cei mai mari tritoni din lume, 

ajungând la aproximativ 15 cm lungime. 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dugong&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lamantin
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Mantella aurantiaca 

 Este o specie de broască otrăvitoare din 

Madagascar ce este amenințată de dispariția 

habitatului. 

 

 

Căprioara părintelui David  

 A dispărut din țara de origine, China, dar a 

fost înmulțită în captivitate. 

 

 

Urșii polari  

 Sunt cei mai mari urși, ajungând 

până la 500 de kg greutate. Din păcate, 

aproape toți urșii au dispărut, vânați pentru 

blană sau sportiv. Totuși, numărul lor a 

crescut, deoarece oamenii i-au mutat departe de orașe, unde nu pot fi prinși așa de ușor. 

  

 

Râsul spaniol 

 Este periclitat deoarece o mare parte a pădurilor în 

care trăim au fost defrișate. Acum sunt protejați într-o 

rezervație numită Coto Donana. 

 

Jaguarii  

  Sunt amenințați cu dispariția datorită vânării lor 

pentru blană și a distrugerii habitatului.  
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Fluturele Monarh 

 Este pe cale de dispariție 

datorită colectării lui și a distrugerii 

mediului. 

 

 

Ornithoptera alexandrae  

 Sunt printre cei mai mari fluturi din lume și 

trăiesc numai în insula Papua Noua Guinee. 

 

 

 

 

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și a Resurselor Naturale (IUCN) a publicat o 

„listă roșie” din care rezultă că în lume sunt pe cale de dispariție aproximativ 24.216 de specii 

animale și vegetale. Din cele 61.900 de specii studiate, 801 au dispărut deja, cum este cazul 

rinocerilor negri, decimați de braconaj. Alte 4.000 sunt în pragul extincției, iar 5.700 sunt într-o 

situație disperată. Aproximativ 11.000 de elefanți au fost uciși de braconieri în perioada                               

2004-2013, în Parcul Național Minkebe din nord-estul Gabonului. Se estimează că în anul 2011 în 

întreaga lume au fost comercializate ilegal 44,09 tone de fildeș. Specialiștii se tem că dacă 

fenomenul va continua să ia amploare, se va pune în pericol specia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocanu Beatrice Gabriela / Clasa  a XI-a D. 

Prof. Coordonator  Toader Ana 
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LACUL PÂNGĂRAŢI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZARE 

Arealul se află în partea central-sud-vestică a județului Neamț pe cursul râului Bistrița, 

între Munții Stânișoarei - aflați la nord și Culmea Goșmanu-Geamăna din Munții Tarcău - aflată 

la sud- est de satul Pângărați, lîngă porțiunea Bicaz - Piatra Neamț a drumului național DN15. 

 

DESCRIERE 

Rezervația naturală (cu o suprafață de 135 hectare]), a fost declarată arie protejată prin Hotărârea 

de Guvern nr.2151 din 30 noiembrie 2004 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată 

pentru noi zone)și reprezintă un lac de baraj artificial amenajat în anul 1964 pe cursul mijlociu 

al râului Bistrița, cu scop hidroenergetic. 

Altitudinea sa este de 370,6 m, lungimea luciului de apă este de 3700 m, lățimea de 730 m și 

adâncimea maximă de 14 m. 

 

IMPORTANȚĂ 

Pe următoarele 3 lacurile situate în aval de Barajul de la Bicaz (Pângărați, Vaduri, Bâtca 

Doamnei), ca și o consecință a aportului de ape mai calde din Lacul Izvorul Muntelui - deși mai 

frecvent se formează gheață la mal - înghețul este de amploare mai redusă. Eventualul pod de 

gheață format este incomplet, fragil și ușor distrus de dinamica activă a circulației zilnice a 

apelor cu temperatură mai ridicată. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bistri%C8%9Ba,_Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_St%C3%A2ni%C8%99oarei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Tarc%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ng%C4%83ra%C8%9Bi,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bicaz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN15
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lac_de_acumulare
https://ro.wikipedia.org/wiki/1964
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bistri%C8%9Ba,_Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidroenergetic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Altitudine
https://ro.wikipedia.org/wiki/Barajul_de_la_Bicaz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Vaduri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Izvorul_Muntelui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghea%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Temperatur%C4%83
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 Această condiție alăturată unei clime propice și unor resurse trofice bogate, asigură 

luciului de apă și împrejurimilor acestuia un mediu favorabil pentru găzduire (iernat), hrană și 

cuibărit pentru mai multe specii de păsări migratoare de apă ale culoarului est-carpatic.. 

 Se întâlnesc aici rațe (mare, sunătoare, moțată), lebădă de iarnă, lișite și populații 

de pescăruș argintiu, dar și exemplare de lebede de vară, corcodel mic, rațe sulițar sau cu cap 

castaniu, mătăsar, cufundar polar, egretă. Migrația lebedelor pe lacurile din zonă începe în 

octombrie și se termină la sfîrșitul lui februarie sau, uneori, în martie. 

 Ihtiofauna ariei naturale este constituită din mai multe specii de pești (oblete, scobar, 

clean, știucă, caras, ghiborț, biban, plătică, roșioară), iar flora este una specifică zonelor umede. 

 În anotimpul hibernal, păsările se hrănesc deseori la marginea gheții, iar seara se 

deplaseaza pe Bistrița în aval și pe afluenții acesteia din zona limitrofă. Când sursele de hrană 

diminuă datorită stratului de zăpadă persistent, păsările se deplasează pentru hrănire spre fermele 

zootehnice limitrofe, sau la silozuri și rampe de gunoi, mai puțin în perioadele cu temperaturi 

foarte scăzute când întreg bazinul acvatic îngheață sau sunt viscole prelungite. 

 

INTERFERENȚE ANTROPICE 

 

 Mai mulți factori antropici tulbură echilibrul acestor ecosisteme: pășunatul, arderea 

stufului, vânătoarea, pescuitul, turismul necontrolat, depozitarea necontrolată a deșeurilor.                    

Din păcate prezența păsărilor migratoare ocrotite se asociază și cu fenomenul braconajului. 

 Activitate antropică ce periclitează cel mai mult situl este depozitarea necontrolată a 

deșeurilor (ambalaje din plastic și deșeuri provenite din activitate de debitare primară a lemnului). 

O altă sursă de impact semnificativ negativ este poluarea. 

 

 

 

 

Prof. Bordeianu Genoveva 

CT  “Danubiana” Roman 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Specie
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Turism
https://ro.wikipedia.org/wiki/De%C8%99eu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pas%C4%83re_migratoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Braconaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ambalaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plastic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poluarea
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Resursele naturale și dezvoltarea  durabilă 
 

MOTTO:  

”Natura este singura carte  

în care fiecare filă păstrează câte un adevăr.” 

( Johann Wolfgang von Goethe) 
 

 

Resursele naturale ale Terrei sunt esenţiale pentru supravieţuirea şi dezvoltarea formelor de 

viață. Ele reprezintă tot ceea ce provine și este folosit din natură: plante, animale, apă, lemn, petrol 

sau metale etc. Utilizăm resursele naturale în vederea  producerii de energie,  pentru hrană, pentru 

a ne deplasa. De fapt, tot ceea  folosim/cumpărăm este realizat din, sau chiar este, o resursă 

naturală. Resursele naturale sunt peste tot în jurul nostru și pe multe dintre ele le folosim mai 

repede decât pot fi înlocuite.  

Resurse naturale pot fi: regenerabile sau neregenerabile. 

Resursele regenerabile sunt acelea care pot fi înlocuite sau care pot fi create din nou; unele, 

precum energia solară, pot fi folosite/refolosite permanent. 

Resursele neregenerabile nu pot fi înlocuite și, odată consumate, dispar de pe suprafața 

Pământului. 

Resurse, precum mineralele, speciile şi habitatele, sunt finite - odată ce acestea au fost 

epuizate sau distruse, dispar pentru totdeauna. Altele, cum ar fi aerul, apa şi pădurile, sunt 

regenerabile - deşi ne bazăm, în general, pe sistemele naturale ale pământului să le creeze din nou, 

să le reînnoiască şi să le purifice pentru noi. Deşi multe efecte ale exploatării excesive sunt 

resimţite la nivel local, interdependenţa în creştere a populațiilor şi a comerţului internaţional de 

resurse naturale fac din gestionarea acestora o problemă globală.  

Prosperitatea lumii noastre inseamnă:acces la resursele de bază pentru o viață decentă 

(hrană, adapost, îmbrăcăminte); sănătate bună; relații sociale; siguranță ; libertatea alegerii și a 

acțiunii.  

Natura ne oferă:  

 servicii de aprovizionare(alimente, apa, lemn și fibre);  

 servicii de reglare (impact asupra climei, controlului inundațiilor, bolilor, deșeurilor 

și a calității apei); 

 servicii culturale (beneficiile recreaționale, estetice și spirituale);  

 servicii de suport (formarea solului, fotosinteza și circuitul materiei).  
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  Se demonstrează, astfel,  dependența oamenilor față de mediu, învățăm din mers, pe căi 

dificile, că nu suntem separați de natura, iar problemele din societate sunt interdependente de cele 

din natură.  Resursele naturale influentează fiecare aspect al bunăstării noastre, inclusiv 

supraviețuirea.  

 Dacă ne gândim la lucrurile pe care le folosim în fiecare zi:de la hrană la articole de 

îmbrăcăminte, igienă, energie, combustibil etc, înmulțim aceste lucruri cu numărul de zile dintr-un 

an și apoi cu miliardele de alți consumatori din toată lumea, ne putem imagina impactul pe care îl 

a v e m  î n  f i e c a r e  z i  a s u p r a  P ă m â n t u l u i ?   

 Alegerile pe care le facem în fiecare zi reprezintă oportunități pentru a ne proteja 

sănătatea și mediul. Fiecare dintre noi se poate folosi de puterea pe care o are - puterea de 

cumpărător/consumator - pentru a utiliza produse mai puțin dăunătoare, cum ar fi cele organice, 

produse fără‖chimicale‖, electricitate „eco‖ sau mașini cu emisii scăzute.  

 Deciziile pe care le luăm influențează viitorul nostru și al copiilor noștri. Cum consumăm, 

de ce consumăm și ce impact au alegerile noastre asupra celorlalți oameni sunt întrebări care își 

află răspunsul în educația și promovarea comportamntului ecologic sănătos al tinerei generații, 

educație menită să ne facă să înțelegem mai bine ce se află în spatele obiectelor pe care le folosim 

în fiecare zi și să  schimbe relația cu bunurile pe care le cumpărăm și le folosim. 

Multe dintre lucrurile pe care le aruncăm, considerându-le nefolositoare  pot fireciclate, iar 

cel mai indicat estecolectarea lor selectivă. Putem reduce consumul, intensifica refolosirea, 

reciclarea bunurilor și contribuilaconservarea  mediului inconjurator, cu eforturi minime.  

Poluarea reprezintă alterarea calității mediului prin contaminarea acestuia cu materii care 

influențează negativ sănătatea oamenilor, calitatea vieții și ecosistemele naturale.  

Poluarea mediului are: 

 cauze naturale, precum erupțiile vulcanice, în urma cărora norii de cenușa vulcanică 

obturează lumina soarelui, afectează atmosfera ori se depun pe sol influențând viața 

organismelor vii; 

 cauze artificiale,  reprezentând efectele activităț ilor oamenilor.   

Poluarea mediului se realizează cu două categorii de materiale poluante ce pot fi 

clasificate astfel: 

 materiale poluante biodegradabile cu descompunere rapidă, cel mai comun exemplu fiind 

apa menajeră; 

  materiale poluante biodegradabile cu descompunere lentă: hârtia, plasticul; 

  materiale poluante nondegradabile: materialele radioactive, compuși chimici stabili. 
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Procesul dinamic, care permite oamenilor să își realizeze potențialul și să își 

îmbunătățească modul de viață, protejând sistemele de suport ale planetei reprezintă dezvoltarea 

durabilă. Aspecte deosebit de importante sunt reprezentate de dreptate și echitate socială, care 

trebuie să fie accesibile tuturor oamenilor. Dezvoltarea durabilă nu se rezumă la managementul 

eficient al mediului, ci este un proces social și economic, ce are ca scop și îmbunătățirea vieții 

oamenilor.  

Astfel, într-o societate durabilă, trebuie combătute înfometarea, subnutriția, mortalitatea 

preventibilă sau prematură, precum și analfabetismul, privarea de libertate de exprimare.  

Viitorul normal și echitabil al vieților noastre este guvernat de doua imperative puternic 

contrastante. Primul este un imperativ biologic absolut: învață să trăiești durabil pe această 

planetă! Acesta depinde de legile naturii.  

Al doileaimperativ este politic: îmbunătățește-ți modul de viață!  

Acesta este relativ și ușor interpretabil, datorită semnificațiilor economice.  

Politica dezvoltarii durabile face ca schimbarea să fie absolut necesară. Nu ne rămân alte opțiuni, 

dacă ne interesează ca lumea să nu se prăbușească sub ochii noștri și, odată cu ea, speranțele și 

idealurile noastre pentru o lume mai bună.  

Dezvoltarea durabilă vorbește despre viitor. Fiecare acțiune a noastră influențează evoluția 

planetei de acum încolo. În 1000 de ani, oamenii, animalele și plantele vor avea nevoie de o 

planetă sănătoasă și cu destule resurse pentru a trăi. Astfel, când facem anumite lucruri astăzi, 

trebuie să conștientizăm și să planificăm un viitor durabil.  

Dezvoltarea durabilă este despre întreaga planetă. Indiferent unde trăiești sau câți bani ai, toata 

lumea depinde de planetă: pentru hrană, apă, aer și alte resurse. Cum toți avem nevoie de planetă 

ca să trăim, toți trebuie să avem grijă de ea. Dacă fiecare ne jucăm rolul în mediul în care trăim, fie 

el oraș sau sat, pe continente sau pe insule, schimbările ce se vor produce vor îmbunătăți viața de 

pe întreaga planetă. 

BIBLIOGRAFIE: 

 Vădineanu, A., 1999, Dezvoltaredurabilă: teorieşipractică (Vol. I) , EdituraUniversităţii din 

Bucureşti; 

 www.adrnordest.ro 

 ro.wikipedia.org/wiki/Resurse_naturale 

 http://www.anpm.ro/ 

 Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor 

 LEGE LM1347/1997 privind deşeurile de producţie şi menajere 

Prof. Buzdugan Maricica 

CT  “Danubiana” Roman 
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NATURA — NECESITATE   VITALĂ 
 

„Natura nu este un templu, ci un atelier în care omul trebuie să rămână un simplu muncitor”.                                                                                                   

  I.S. Turgheniev 
 

Cu toţii ştim că natura reprezintă totalitatea fiinţelor şi lucrurilor din univers când, de fapt, ea 

este mult mai mult decât atât. Natura îşi urmează cursul ghidându-se după legi impuse de o mână 

divină, creatoare. Fiecare anotimp îşi reia locul pe scena lumii, jucându-şi cu dăruire rolul ca un 

actor mulţumit peste măsură de aplauzele publicului său. Şi toate acestea pentru a-l încânta pe om. 

Omul, ca şi alte vieţuitoare ale Terrei, poate supravieţui doar într-un mediu curat. Solul, apa 

şi aerul sunt învelişurile planetei de care depinde sănătatea a tot ce este viu. Prin implicarea 

responsabilă în acţiuni de protejare a mediului ambiant ne asigurăm sănătatea. 

De conştientizarea efectului activităţilor umane asupra mediului şi, implicit, asupra evoluţiei 

pe planetă, depinde viitorul florei, faunei şi existenţei omului pe Pământ. De cele mai multe ori în 

mod inconştient, dar chiar şi în mod conştient, motivaţi de interese egoiste sau de o indiferenţă, nu 

mai puţin condamnabilă, oamenii desfăşoară activităţi care pot deveni sau pot genera dezastre 

ecologice cu efecte mai mult sau mai puţin grave şi a căror remediere se dovedeşte costisitoare şi 

dificil de aplicat. 

       Omul este măsura a tuturor lucrurilor. Încă din timpuri străvechi omul s-a integrat naturii şi 

satisface nevoile primare de hrana, adăpost, siguranţă. Dar acum uită un lucru esenţial, că resursele 

mediului, de hrană, ale spaţiului de locuit sunt fie limitate, fie insuficiente şi atunci este ca să nu 

vorbim de necesitatea unei mai bune gestionări a resurselor de care dispunem şi mai nou, de 

conceptul de dezvoltare durabilă. 

 Natura şi omul sunt două cuvinte ce nu se potrivesc din nici un punct de vedere. Problema 

raportului dintre om şi mediul ambiant nu este nouă. Ea a apărut o dată cu cele dintâi colectivităţi 

omeneşti, căci omul cu inteligenţa şi spiritul creator care îl definesc, nu s-a mulţumit cu natura aşa 

cum era ea, ci a pornit cu curaj şi tenacitate la opera de transformare a ei potrivit nevoilor sale. 

Multiplicându-se neîncetat, specia umană a adăugat peisajului natural privelişti noi, prefacând 

mlaştini şi pământuri înţelenite în văi roditoare, ţinuturi aride în oaze de verdeaţă, a creat noi soiuri 

de plante de cultură şi a domesticit animale sălbatice. Până aici, echilibrul natural nu a avut de 

suferit decât, poate, pe arii foarte restrânse, care nu puteau afecta ansamblul.  

Cotitura a intervenit o dată cu revoluţia industrială şi, mai cu seamă, cu noua revoluţie 

tehnico-ştiinţifică, graţie căreia avioane şi rachete brăzdează,astăzi, văzduhul şi străpung norii, 

nave tot mai mari şi mai puternice despică luciul mărilor şi al oceanelor, cascade de hidrocentrale 

transformă puterea apelor în salbe de lumină, în energie ce alimentează parcul de maşini în 

creştere vertiginoasă.  

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=I.S.+Turgheniev
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Într-un cuvânt, ştiinţa şi tehnica modernă, sporind nemăsurat puterea omului, au ridicat, în 

medie, nivelul de viaţă de pretutindeni. 

Dar reversul civilizaţiei industriale contemporane, al progresului material a fost şi este                   

înrăutăţirea mediului natural. Sub impactul dezvoltării economice au fost poluate, mai mult sau 

mai puţin grav, solul, apa şi aerul, au dispărut sau sunt pe cale de dispariţie multe specii de plante 

şi animale, iar omul este confruntat la rândul lui cu diverse maladii cauzate de poluare, fenomen ce 

cuprinde astăzi toate ţările şi continentele. Efectele ei sunt resimţite până şi pe întinderile, până ieri 

imaculate, ale Antarcticii. S-a calculat că în timp de un deceniu, devierile civilizaţiei au provocat 

mediului natural pagube mai mari decât într-un mileniu.    

Poluarea ca problemă globală este apanajul secolului nostru, mai precis al ultimelor trei 

decenii, timp în care populaţia lumii a crescut de la 5 la 6 miliarde de locuitori. Sunt mulţi sau 

puţini? Exercită oare numărul lor cu adevărat o "presiune demografică" asupra mediului 

înconjurător? Iată întrebări ce-i frământă deja pe demografi, economişti, medici şi alţi specialişti, 

ca şi pe oamenii politici. 

Problema care i-a preocupat pe specialişti de-a lungul timpului a fost, de fapt, aceea dacă se 

poate asigura hrana suficientă populaţiei şi doar în ultimele decenii şi-au îndreptat atenţia asupra 

unui aspect care sa dovedit a fi la fel de important: degradarea mediului ambiant prin poluare, 

eroziune şi alte fenomene, datorate acţiunii, voite sau nu, a omului, proces ce afectează nu numai 

posibilităţile de procurare a hranei, ci şi alte aspecte ale existenţei umane, începând cu sănătatea. 

Nu încape îndoială că solul este capitalul cel mai preţios de care omul dispune pentru 

satisfacerea nevoilor şi ambiţiilor sale. La urma urmelor, cel 

puţin până la inventarea fotosintezei artificiale, cu toţii 

depindem de stratul subţire şi roditor de la suprafaţa 

Pământului, de unde se extrag totalitatea resurselor necesare 

vieţii. De când omul a început să lupte împotriva naturii, 

suprafaţa deşerturilor a crescut cu un miliard de hectare şi 

procesul avansează într-un ritm accelerat. Se cuvine să 

adăugăm că, în fiecare an, zeci de milioane de hectare de 

soluri productive sunt "devorate" de drumuri, de uzine şi de oraşe, tot atâtea secvenţe ale duelului 

inegal dintre frunza verde şi asfalt. 

De când primul topor primitiv a doborât întâiul arbore, pădurile au pierdut jumătate din 

întinderea lor, în timp ce omenirea în acest răstimp s-a multiplicat de sute sau chiar mii de ori. 

Distrugerea pădurilor, cărora li se datoreşte în cel mai înalt grad stabilitatea şi calitatea a trei 

elemente fundamentale ale vieţii oamenilor - solul, aerul şi apa - s-a soldat de-a lungul timpului cu 

efecte dezastruoase.  
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Despăduririle masive au înmormântat sub dune de nisip înfloritoare civilizaţii nu numai în 

nordul Africii, ci şi în Asia, iar în unele părţi ale Europei au impins dezgolirea munţilor şi 

dealurilor până la limite vecine cu calamitatea. Reîmpădurirea e încă un cuvânt prea nou şi efectele 

ei prea mici pentru a răscumpăra greşeala multimilenară care a determinat dispariţia a jumătate din 

arborii planetei. Desigur, în această privinţă calculele sunt foarte precare. 

În afară de protejarea solului, pădurea exercită cea mai puternică acţiune purificatoare 

asupra aerului, absorbind bioxidul de carbon şi restituindu-l sub forma atât de necesară. Din cele 

14-16 miliarde de tone de bioxid de carbon lansate anual în atmosferă prin arderea combustibililor, 

plus cele provenite din respiraţia oamenilor şi animalelor, două treimi sunt absorbite de păduri, 

acei "plămâni verzi" ai Pământului, cărora le datorăm atât de mult. 

Intr-un cuvânt, fără păduri suficiente, dezvoltarea şi, la urma urmelor, viaţa însăşi nu sunt 

posibile. Astăzi, când pădurile ocupă cam o treime din suprafaţa uscatului pe plan mondial îşi face 

loc părerea că aceasta reprezintă un minimum necesar, sub care omenirea nu-şi poate permite să 

coboare. 

Paleta surselor de degradare a solului este vastă, însă 

partea cea mai vizibilă şi aflată la îndemâna înţelegerii oricui 

priveşte acumularea unei enorme cantităţi de reziduuri de tot 

felul. Imaginea haldelor de deşeuri din jurul uzinelor şi 

impresionanta producţie de gunoi din centrele urbane sunt numai 

două din aspectele acestui fenomen nociv. Gunoi a existat 

dintotdeauna, dar noţiunea această, ca şi atâtea altele, şi-a 

modificat serios conţinutul. 

Dar dacă aerul, aşa cum este, deocamdată poate fi respirat pretutindeni pe gratis, nu acelaşi 

lucru se întâmplă cu apa potabilă, care pentru citadini are de mai multă vreme un preţ. Şi încă în 

continuă creştere. Căci apa, acest al doilea element în ordinea urgenţelor omeneşti, după aer, a 

devenit şi el un produs industrial. In preajma marilor oraşe şi unităţi industriale apar instalaţii 

uriaşe de "tratare" a apelor naturale, prin decantare, filtrare, sterilizare de mai multe feluri etc. 

Chiar şi aşa, ar fi mai mult decât suficient pe ansamblu, numai că, aşa ca şi la alte capitole 

ale înzestrării naturale, apa e foarte neuniform repartizată pe întinderea globului, iar o mare parte 

din ea este de acum puternic poluată. In ansamblul poluării, ponderea apelor uzate - menajere şi 

industriale - este covârşitoare. 

 Aşadar, să învăţăm să cunoaştem şi să apreciem valoarea şi nu trebuie uitat nici o clipă că 

o piatră preţioasă nu poate deveni strălucitoare fără să treacă prin procesul de şlefuire şi nici omul 

nu se poate perfecţiona dacă nu trece prin încercări. Nu există nici o limită decât cea pe care noi 

singuri ne-o impunem.  
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Mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi se confruntă cu ceva în viaţă şi de felul în 

care vom reacţiona depinde existenţa noastră în viitor. Deci să nu uităm nici o clipă că noi putem 

decide în orice moment cursul vieţii şi că nimeni nu ne poate lua acest drept. Nu poţi să clădeşti o 

societate sănătoasă pe o natură bolnavă! 

Noi, oamenii, trăim într-o lume, în care fiecare dorim o viaţă şi un viitor cât mai liniştit, 

dar agitat în acelaşi timp, cu multe maşini, zgomot, roboţi care să realizeze cât mai multe din 

nevoile noastre, oraşe luxoase pline de molluri şi companii care mai de care cu mai multe oferte. 

Sugrumaţi de această învălmăşeală, ne trezim într-o zi cu ideea că un weekend liniştit, petrecut în 

împărăţia naturii, într-un loc neatins de mâna "murdară" a omului, ne-ar umple inima, snopită de 

problemele cotidianului, de lumină şi linişte. Ce să zic: natura e un loc de refugiu, un ajutor în 

drumul autocunoaşterii. 

Omul, străduindu-se să-şi etaleze mediul său de trai, să inventeze noi tehnologii care să-i 

fie cât mai aproape de fiinţa şi natura sa umană, nici nu a observat, cum a rămas blocat în propriile 

sale invenţii şi iluzii. 

Să păstrăm natura, fără ea nu am exista.  

Omul care distruge natura, se distruge pe sine.  

Să transmitem urmaşilor noştri o lume frumoasă şi sănătoasă.  

Nu ni se cere mult: 

 Păstrează mediului curat  

 Plantează copaci  

 Menţine apa curată  

 Foloseşte diverse tipuri de energie obţinută prin mijloace nepoluante 

 Îmbunătăţeşte rezervaţiile naturale  

 

 Ne uneşte natura, indiferent din ce ţară sau rasă suntem.  

SĂ OCROTIM NATURA - NECESITATE VITALĂ 

 

 

 

 

Prof. Ungureanu Doina 

CT “Danubiana” Roman 
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ECONOMIA MEDIULUI      sau 

CE EFECTE AR PUTEA AVEA O ECONOMIE ASUPRA BUNĂSTĂRII 

ALTOR NAȚIUNI? 
 

”Doar după ce ultimul copac a fost doborât, 
Doar după ce ultimul râu a fost otrăvit, 
Doar după ce ultimul peşte a fost prins, 

Doar atunci veţi realiza că banii nu pot fi mâncaţi.” 
Profeţia indienilor Cree 

 

 Piețele sunt un mod relativ eficient de alocare a unor resurse insuficiente în vederea 

satisfacerii nevoilor infinite. Cum se desfășoară tot aceste demers? Piața trimite semnale atât 

consumatorilor, cât și producătorilor. Prin prețuri, ea atrage atenția consumatorilor asupra 

costurilor de producere ale unui anumit bun sau serviciu. De asemenea, trimite semnale și 

producătorului cu privire la modul în care un consumator apreciază producția de bunuri și servicii. 

Aceste lucruri se reflectă prin intermediul cererii și ofertei. 

 Dar interacțiunea contantă dintre sistemele economice și mediul înconjurător dă naștere 

externalităților. Existența acestora ilustrează faptul că activitatea economică poate avea efecte 

nedorite asupra mediului înconjurător și asupra bunăstării sociale. Acest lucru se explică prin 

faptul că unele componente ale procesului de producție nu sunt evaluate corect, iar altele nu sunt 

deloc luate în considerare. Astfel, unele elemente ale producției sunt tratate ca fiind bunuri libere, 

deși sunt doar virtual nelimitate, în realitate oferta lor fiind limitată (apa, aerul curat). Alte 

elemente sunt evaluate fără a se ține cont în totalitate de costurile impuse societății pentru 

utilizarea lor, de consecințele (negative) pe termen lung care decurg din folosirea lor. 

 Numărul exemplelor de poluare la scară largă a mediului este în creștere în multe părți ale 

globului (ex. deversarea de deșeuri în mările din vecinătate, deversarea apelor uzuale din fabrici și 

râuri, poluarea aerului de către vehiculele cu motor și fabrici, poluarea sonoră datorată 

automobilelor și avioanelor etc.). Sunt prea puține zone care nu cunosc această poluare a mediului 

înconjurător. De aceea atenția acordată poluării mediului a crescut în ultimul timp. De exemplu, în 

țările dezvoltate din Europa, numărul organizațiilor ecologiste, care militează pentru luarea 

măsurilor de reducere a gradului de poluare, a crescut substanțial. 

 Instituțiile statului pot interveni în vederea controlării poluării și efectelor ei prin diferite 

metode, cum ar fi: taxele de poluare, controlul direct sau legislația, licențele de emisie. 

 Ploaia acidă, rarefierea stratului de ozon şi încălzirea globală constituie exemple 

importante de probleme care transcend granițele naționale. Acestea ilustrează importanța 

externalităților când este vorba de dimensiunile globale.În mediul înconjurător global bunăstarea 

unei țări este în mod inevitabil legată de bunăstarea altor țări. 
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 Procesele de producție şi consum din fiecare tară presupun următoarele:  

 resurse fabricate de om, cum ar fi utilajele, uneltele, drumurile şi podurile; 

 resurse naturale regenerabile, cum ar fi oceanele, zonele mlăştinoase, pădurile, zonele de 

pescuit şi atmosfera; 

 resurse naturale neregenerabile, cum ar fi petrolul şi cărbunele. 

 Activitățile economice sunt efectuate pentru a satisface dorințele individuale în privința 

unor bunuri ca hrana, adăpostul şi îmbrăcămintea. Societatea mai are şi necesități de grup în 

privinţa unor bunuri cum ar fi apărarea naţională, aerul curat şi apele. Poluarea mediului, de 

exemplu aerul şi apele poluante care depăşesc graniţele naţionale, este un produs secundar al 

activităţilor economice. Astfel, poluarea mediului la o scară atât de largă este sinonimă cu 

externalitățile negative globale (pierderea bunăstării unei ţări fără o compensare reală sau 

posibilă, ca rezultat al acţiunilor indivizilor, firmelor şt guvernelor naţionale din alte ţări). În 

contextul globalizării, pe lângă consumatorii şi producătorii generatori de externalități, guvernele 

naționale pot contribui şi ele la poluarea mediului. Aceasta se poate împlini, de pildă, datorită 

incapacității lor de a impune regulile şi regulamentele de asigurare a standardului minim privind 

mediul înconjurător sau prin complicitatea la acțiunile de poluare a râurilor şi mărilor. 

 Ploaia acidă care este adesea atribuită emisiilor de oxizi de sulf în atmosferă. O 

externalitate transfrontalieră (care determină câștiguri sau pierderi dincolo de granițele naționale) 

are loc datorită faptului că oxizii de sulf emişi prin arderea combustibilului dintr-o țară pot 

contribui la apariţia ploilor acide în alte țări. Această externalitate se manifestă prin efecte negative 

asupra pământului şi apei, asupra peştilor din lacuri şi râuri şi asupra pădurilor. Cu toate acestea, 

nu există metode de evaluare precisă a nivelului daunelor în țara afectată şi, ca atare, nu există nici 

mecanisme de compensare care să poată fi aplicate. Totuşi, ploaia acidă ca externalitate a mediului 

este un exemplu de externalitate mutuală. Agenții poluanți nu sunt doar generatori de daune 

pentru propria lor țară şi pentru alte țări, ci sunt, la rândul lor, victimele emisiilor altor țări.  

 Țările scandinave, de exemplu, constituie principalul recipient al ploilor acide provocate 

de centralele energetice din vestul Europei. Agenții poluanți (cum ar fi Marea Britanie) suportă şi 

ei daunele deoarece nu toate substanțele ce poluează aerul prin ploile acide depăşesc granițele țării. 

În plus, şi centralele energetice din alte țări emit gaze cu oxizi de sulf care, la rândul lor, îi pot 

afecta pe agenții poluanți. Prin urmare, este imposibil de determinat sursele precise de poluare şi 

daunele suferite.  

 Totuşi, unele externalități de mediu sunt unidirecţionale. De exemplu, Rinul. Traversând 

mai multe țări, el primeşte reziduurile industriale şi toxice de la acestea, le furnizează parțial 

nevoile de apă şi constituie o zonă de recreere.  
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 Dacă se folosesc resurse suficiente, ar putea fi determinaţi agenții poluanți, victimele, 

precum şi nivelul de daune, având în vedere natura unidirecțională a poluării. Și pot stabili și 

obiective pentru îmbunătățirea calității mediului de pe malul Rinului. Aceste îmbunătăţiri vor fi 

posibile atunci când se vor construi noi uzine de tratare a reziduurilor pe teritoriile țărilor riverane.  

 Fenomenul încălzirii globale este denumit astfel din cauza încălzirii treptate a atmosferei 

pământului şi a posibilității de modificare a climei la nivel global, ca urmare a emisiilor unor gaze 

cum ar fi bioxidul de carbon, monoxidul de carbon şi metanul în atmosferă. Aceste gaze sunt 

cunoscute în general sub numele de gaze de seră. Emisiile de asemenea gaze şi concentrația lor în 

atmosferă rezultă din activitățile de producție şi consum nu ale unei singure ţări, ci ale mai multor 

ţări care ard carburanţii folosiți. Arderea acestui tip de carburant cum ar fi cărbunele, petrolul şi 

gazul în vederea generării electricităţii constituie principala cauză a încălzirii globale sau a                        

aşa-numitului efect de seră. Gazele de seră permit trecerea căldurii solare dar, exact ca şi pereții 

unei sere, o rețin atunci când ea se reflectă de pe suprafaţa pământului.  

 Există aşadar teama că ridicarea nivelului mediu al temperaturii atmosferice precum şi 

posibila topire a calotelor de gheată de la poli ar putea cauza inundaţii puternice, în plus, consumul 

clorofluorurii de carbon se crede că ar putea produce subțierea gradată a stratului de ozon, 

amenințând astfel viaţa de pe pământ. Este bine de ştiut faptul că stratul de ozon protejează 

oamenii de efectele nocive ale razelor soarelui. Subţierea acestui strat poate avea drept rezultat 

creşterea cazurilor de cancer al pielii. Este important de subliniat că în stadiul actual al cunoaşterii 

tehnologice şi ştiinţifice nu este deloc uşor să identifici şi să cuantifici efectele negative pe termen 

lung ale emisiei de gaze de seră şi clorofluorurii de carbon asupra vieţii oamenilor şi a celorlalte 

organisme vii. Nu se poate spune nimic sigur despre dimensiunea efectului gazelor de seră sau 

despre efectele modificării condiţiilor climaterice în viitor. Dar simplul fapt că s-a constatat o 

creştere rapidă a concentraţiei de gaze de seră din atmosferă în ultimele decade reclamă măsuri 

internaţionale de reducere a acestor emisii şi de stabilizare a concentraţie lor din atmosferă. Efectul 

de seră, ca externalitate, traversează graniţele naţionale, iar costurile totale legate de gazele de seră 

şi clorofluorura de carbon nu sunt suportate de către acei producători şi consumatori care ard 

combustibili fosili şi folosesc clorofluorură de carbon.  

 Studiile privind costurile şi beneficiile în domeniul încălzirii globale sunt controversate. 

Este dificil să evaluezi beneficiile rezultate din reducerea emisiilor de gaze de seră, dar se pune tot 

mai mult problema protejării mediului înconjurător, reducerea masivă combustibililor fosili, cum 

ar fi cărbunele, petrolul şi gazul, prin introducerea măsurilor de taxare şi de retragere a 

subvențiilor pentru folosirea cărbunelui. 
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 Mediul ca bun public global. Dintotdeauna, resursele mediului au furnizat o mulțime de 

servicii atât pentru producători, cât şi pentru consumatori. Atmosfera pământului, de exemplu, 

poate fi privită ca un bun public important ce furnizează un sistem de susținere a vieții. Mai precis, 

aerul curat şi stratul de ozon contribuie în mod substanțial la susținerea vieții.  

 Multe dintre resursele din mediul înconjurător sunt regenerabile, având caracteristici de 

bunuri publice. Pescuitul marin şi vânătoarea de balene, de exemplu, aduc beneficii directe 

națiunilor care au acces la aceste resurse naturale. În acelaşi timp, peştii şi balenele se reproduc, 

deci se înmulțesc. Acelaşi lucru este valabil şi pentru populațiile de animale, păsări şi plante, care 

sunt capabile să se reproducă şi să se înmulțească în habitatul lor. Printre speciile de plante, 

pădurile tropicale nu numai că aduc beneficii directe, cum ar fi produsele din lemn sau protecția 

împotriva eroziunii solului, dar furnizează şi servicii vitale pentru biosfera populației umane. 

Aceste păduri sunt deci nu numai un mediu pentru varietățile biologice, cum ar fi viața animalelor 

şi a insectelor sau a speciilor de plante, dar joacă şi un rol important în regenerarea bioxidului de 

carbon şi a altor gaze. Unele resurse naturale conferă beneficii indirecte din cauza „valorii lor 

existențiale". În prezent, mulți oameni sunt tentați să asocieze bunăstarea lor cu conservarea 

speciilor — dintre care unele sunt pe cale de dispariție pe baza faptului că toate speciile au dreptul 

la existentă. În felul acesta, oamenii dobândesc bunăstarea atunci când speciile în pericol pot fi 

conservate astfel încât de ele să se poată bucura şi generațiile viitoare.  

 Unele dintre beneficiile indirecte ale conservării mediului sunt aduse la cunoştința 

oamenilor prin intermediul revistelor de specialitate, a programelor video şi de televiziune.  

 Mediul ca „loc de depozitare a deşeurilor globale" este un alt bun public important de 

care beneficiază toate națiunile. Din cauza absentei drepturilor de proprietate asupra mediului ca 

furnizor de resurse regenerabile şi ca depozit de deşeuri, acesta mai este numit şi proprietate 

globală comună. Aceasta deoarece nu operează nici un principiu de excludere, în sensul că, de 

exemplu, locurile de pescuit marin (ca proprietate globală comună) sunt folosite în mod liber (fără 

perceperea unui preț pentru acces) de către toate națiunile. Totuşi, multe resurse naturale din 

mediu nu aparțin categoriei de bunuri publice „pure". De fapt, există limitări de capacitate bazate 

pe beneficiile de pe urma lor (adică externalități pozitive) aplicate consumatorilor şi 

producătorilor. În ciuda limitărilor de capacitate, aceste resurse suferă de o folosință excesivă. 

Producătorii, consumatorii şi guvernele naționale sunt tentate să le considere „bunuri libere".   

Acest fapt se întâmplă din cauza absentei unor piețe pentru majoritatea bunurilor de acest fel. 

 Prețul zero plătit de utilizator încurajează consumul lor excesiv.  

În unele cazuri, absenta unor piețe pentru resursele naturale duce la consumul excesiv, ceea ce are 

ca rezultat mărirea capacității de asimilare a mediului ca depozit de deşeuri şi, implicit, crearea 

unei externalități negative globale.  
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 În alte cazuri, exploatarea excesivă a resurselor regenerabile a dus la o serioasă sărăcire a 

acestora. Un exemplu este cel al vânătorii excesive de balene care, drept urmare, sunt astăzi 

amenințate cu dispariția.  

 Contabilizarea convențională a venitului național nu tine cont de nici o diminuare a 

stocului de resurse naturale, de exemplu, carburanții fosili. În evaluarea venitului național se tine 

cont de uzura activelor fabricate de om, cum ar fi utilajele, clădirile şi drumurile, prin conceptul de 

depreciere. Dar nu se face nicio ajustare corespunzătoare pierderilor unor resurse naturale ca aerul 

curat şi frumusețile naturii. Daca s-ar tine cont de daunele aduse mediului înconjurător, 

dupăcalculele unor economişti, cifrele venitului național s-ar situa mult mai jos — de exemplu, în 

cazut Japoniei, acesta ar fi cu 40% mai mic.  

 Conceptul de dezvoltare susținută s-a născut din faptul că activitatea economică obişnuită 

poate avea efecte majore asupra generațiilor viitoare. Conceptul susține ideea menținerii capacității 

productive a biosferei pe termen lung. Conceptul de dezvoltare susținută a fost popularizat de 

Comisia Mondială a Mediului şi Dezvoltării, care l-a definit ca ”acea dezvoltare care vine în 

întâmpinarea nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-şi 

satisface propriile nevoi".  

 Dezvoltarea susținută înseamnă conservarea stocului de resurse existent, cum ar fi aerul 

curat, arborii, apa şi altele. O abordare alternativă, mai realistă, susține nevoia menținerii 

capacităţii productive a resurselor lumii. Acolo unde resursele neregenerabile (cum ar fi petrolul) 

sunt epuizate, această abordare secundară susține necesitatea unei creşteri compensatorii a stocului 

de capital ori a îmbunătățirii tehnologiei în vederea menținerii capacității productive.  

 Conceptul de dezvoltare susținutăîncearcă aşadar să ia calcul atât bunăstarea generației 

prezente, cât şi pe cea a generațiilor viitoare.  
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Motto: „Dacă omul este primul între vieţuitoare, tot el este cel din urmă animal,  

când trăieşte fără lege şi  fără dreptate” 

 
 Omul, adesea, nu vede în natură decât un inepuizabil izvor de bunuri pus la dispoziţia lui, 

pentru a-i satisface nevoile. Adesea, din păcate, totul este cântărit prin prisma utilului. 

 În Antichitate, omul avea un respect deosebit pentru natură, dar încetul cu încetul 

omenirea a distrus specii de plante şi animale, fără să se gândească o clipă la urmări şi la 

interdependenţa ce există în natură între organisme. 

 Pe la începutul secolului trecut, la femei era moda pălăriilor cu pene de păsări şi masacrul 

a început. Se consideră că în lume au fost omorâte pentru această modă 300.000.000 de păsări şi 

păsărele. La această cifră, trebuie adăugat şi numărul păsărilor omorâte pe tipul migraţiilor şi 

pasajelor. Cel mai mare obstacol în calea păsărilor pe timpul migraţiilor este omul. Inteligent, dar 

mai ales şiret şi lacom, omul a inventat felurite mijloace ca să prindă păsările călătoare: plase, 

lanţuri, arme perfecţionate şi năvoade. S-a constatat că numai jumătate din păsările plecate din 

ariile de reproducere îşi ating ţinta călătoriei. 

 În zilele noastre, au apărut alţi duşmani „moderni‖: insecticidele. Cele mai periculoase 

pulverizări sunt cele făcute în perioada cuibăritului, când păsările, legate de cuib şi pui, nu pot 

părăsi mediul toxic şi mor în masă. 

 Şi pentru ca acest tablou să fie complet, a mai apărut un duşman, aparent inofensiv, dar 

care a declanşat o isterie generală: gripa aviară. Informaţiile despre acest fenomen, prost gestionate 

au dus la o aversiune foarte puternică privind păsările. 

 Astfel, prezenţa constantă a omului şi activitatea umană au dus la perturbarea desfăşurării 

normale a proceselor vitale speciilor de animale, puternica presiune antropică determinând o 

reducere a abundenţei majorităţii speciilor de animale, în mod deosebit, a celor care prezintă un 

interes economic şi ştiinţific ridicat. 

 Există însă şi oameni care s-au apropiat cu dragoste şi înţelegere de vietăţile din natură. 

Astfel sunt oameni care sunt atraşi de apariţia şi dispariţia periodică a păsărilor, care sunt încântaţi 

de  frumuseţea coloritului altora sau sunt unii care sunt vrăjiţi de varietatea şi farmecul glasurilor 

lor. Sunt oameni care caută să cunoască păsările, să le dezlege tainele şi au existat astfel de 

tendinţe chiar cu mult înainte ca ornitologii să tragă un semn de alarmă. 
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 Aşezările omeneşti oferă multor păsărilor condiţii de viaţă mai favorabile decât natura 

sălbatică. 

 Abundenţa surselor de hrană reprezentate de diferite fabrici cu specific alimentar, precum 

cele de produse din carne şi lactate, de panificaţie şi dezvoltarea construcţiilor pe orizontală, cât şi 

pe verticală, determină posibilităţi noi de instalare a cuiburilor pentru păsări şi realizarea unui 

microclimat favorabil în anotimpul rece, ceea ce favorizează creşterea numărului de specii de 

păsări din oraşe. 

 Atunci când nu sunt speriate şi urmărite, păsările se obişnuiesc repede cu omul şi reuşesc 

să trăiască în apropierea lui. (figura  a, b, c) 

 Deşi oraşele oferă condiţii favorabile de viaţă, uneori păsările cad victime omului. 

Cuiburile numeroaselor specii sunt distruse prin tăierea copacilor, prin lucrări de drenaj şi asanare, 

prin distrugerea cuiburilor de către oameni. 

 Multe păsări sunt prinse şi ţinute în captivitate, în colivii, fie pentru a le proteja o 

perioadă, fie pentru frumuseţea lor, în acest caz fiind ţinute captive până la moarte. 

 Din cauza dezvoltării tehnologie umane unele specii pot fi accidentate sau pot chiar muri: 

lovirea păsărilor în zbor de firele electrice, izbirea de geamuri, lovirea păsărilor care zboară jos, 

deasupra şoselelor, de către autovehicule. Poluarea aerului şi a apelor prin utilizarea pesticidelor, 

duce astfel la degradarea ecosistemelor, care devin improprii pentru viaţa animalelor, inclusiv a 

păsărilor. 

 Însă unele specii de păsări, fiind dotate cu o mare capacitate de acomodare, au rezistat şi     

s-au adaptat noilor condiţii de viaţă, ajungând treptat la înmulţirea lor în marile oraşe: mierla 

(Turdusmerula), graurul (Sturnusvulgaris), coţofana (Pica pica). 

  

 

 

 

 

 

 

 Păsările acţionează în mod deosebit asupra dinamicii celorlalte grupe de vieţuitoare. 

Determinând densitatea acestora prin reglarea naturală a numărului de indivizi şi specii, păsările 

sunt un ajutor preţios al omului. Ca verigă importantă în lanţul trofic al comunităţii de viaţă, 

păsările constituie un factor important în circuitul materiei în natură. 
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Prof. Lăpușneanu Loredana 

  

a) 

b) 

c) 

Comportament de curtare la Streptopeliadecaocto 

(guguștiuc),  

a), b), c) 
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 Salcâmul. Energia salcâmului este recomandată celor afectați de munca în condiții 

stresante și celor supărați din motive sentimentale. De asemenea, 

apropierea salcâmilor are un efect calmant asupra femeilor aflate în 

perioada menstruației, atunci când se instalează o stare generală de 

iritare. Salcâmul are capacitatea de a aduce buna dispoziție în trupul 

cuiva si de a prelua vibrațiile negative din organism.Specialiștii în 

energetica îl consideră un donator universal de bioenergie. Sunt suficiente 20 de minute de stat la 

umbra unui salcâm, daca se poate chiar lipit de trunchi, pentru ca să se instaleze o stare de bine 

general, de ușurare si bună dispoziție.  

 Mesteacănul este un copac special, plin de energie, dar care nu o dă decât persoanelor 

foarte legate sufletește de el. Deși pentru unii poate părea ciudat, mesteacănul simte imediat ceea 

ce gândește cu adevărat un om, fapt ce nu recomandă apropierea de el a persoanelor ascunse. 

Existența unei păduri de mesteceni arată că în solul respectiv se găsește și o mare cantitate de 

argint. Un mesteacăn cultivat în grădina casei protejează zona de microbi (lucru demonstrat și în 

perioadele cu epidemii de holeră sau ciumă, când gospodăriile în care se 

găseau mesteceni au fost ocolite de dezastruoasele molime). Pentru a 

crește imunitatea organismului e suficient să aveți în camera de culcare 

un săculeț cu frunze mărunțite de mesteacăn. Înainte de culcare 

deschideți gura săculețului și lăsați așa peste noapte. Dimineața, imediat cum vă ridicați din pat, 

închideți săculețul, pentru ca energiile frunzelor să nu fie perturbate de energiile zilei. 

 Salcia. A fost considerată dintotdeauna o plantă specială, folosită în aproape toate 

ritualurile cunoscute, pentru capacitatea sa de protecție împotriva entităților negative. Specialiștii 

în energetica copacilor numesc salcia Arborele Binelui, pentru că energiile emise îi protejează pe 

cei aflați în apropierea sa. Din punct de vedere terapeutic, apropierea de salcie este recomandată 

persoanelor care suferă de un puternic dezechilibru interior, persoanelor 

care tind să plângă din orice și care văd doar partea negativă a vieții. Este 

bine ca după o perioadă de circa 20 – 30 de minute de stat în apropierea 

unei sălcii să urmeze o perioadă în care organismul curățat de energiile 

negative să fie întărit de energiile unui stejar sau chiar ale unui salcâm.  

 Cea mai bună perioadă de terapie cu salcie este între orele 18 – 21, dar efectul maxim este 

în perioada de primăvară, până la Sărbătoarea de Înălțare.  
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 Pentru cei care au dureri frecvente de cap se recomanda purtarea unor coronițe – timp de 

14 zile, câte 30 de minute pe zi, la orele amintite. Bolnavii de varice își pot ameliora boala prin băi 

de picioare, în care pun 500 ml decoct făcut din salcie și stejar, în părți egale (aproximativ o mâna 

din fiecare). Picioarele vor sta în apă până la genunchi.   

 Stejarul. Specialiștii au fost uimiți de longevitatea acestui copac. Mai mult, măsurători 

recente au arătat căun singur stejar matur, purifică aerul la fel ca 1.000 

de alți copaci din specii diferite. Energia acestui arbore este foarte 

puternică, astfel că orice apropiere de un astfel de pom poate da o 

senzație de amețeală plăcută, creând senzația că ești atât de puternic, 

încât nimic nu-ți poate sta în cale. Când vă simțiți în impas, când nu știți 

ce decizie să luați, când simțiți că vă slăbesc puterile și sunteți gata să renunțați, este recomandată 

o terapie cu ajutorul acestui copac. Forța maximă a stejarului este în cursul nopții, între orele 21.00 

– 05.00. Se recomandă sa construiți o piramidă triunghiulară din crengi subțiri de stejar, prinse 

între ele cu sfoară roșie. Când vă simțiți nehotărâți sau slăbiți, luați în palme piramida de stejar și 

țineți-o timp de 10 – 15 minute. Efectul va fi pe măsura așteptărilor. 

 Teiul. Este suficient să aveți plantat lângă casă un tei pentru ca 

mirosul de tei să înhibe energia sexuală,lucru extrem de negativ pentru 

cei care vor să se realizeze profesional și material. Același efect îl au 

crengile de tei cu flori, puse în camera în care se doarme, cel mult 21 de 

zile, pentru că după aceea energia se scurge. Se vor folosi doar florile de 

tei, pentru ceaiurile de rigoare. 

 Pinul. Are un puternic efect revigorant, încărcarea cu energie 

făcându-se foarte repede. Astfel, este suficient să stați cel mult 5 minute 

lângă un pin, strângând între degetele de la mâna stângă acele de pe o 

creangă, pentru a vă simți în putere. Se recomanda celor care practică 

diverse sporturi, pentru o mai bună dozare și conservare a energiei proprii. E bine să aveți în casă 

un pin, pus într-un ghiveci.  

 Când se va dezvolta prea mult, îl puteti pune afară, fie la intrarea în casă, daca stați la 

curte, fie în grădina din fața blocului. 

  

 Bradul. A fost unul dintre copacii considerați sfinți și cu o 

puternică încărcătură magică. Se spune despre el că poate deschide 

porțile către alte lumi, ușurând trecerea spiritelor abia plecate și 

protejându-le de interacțiunea cu forțele malefice.   
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 Sute de ani, rășina bradului a fost folosită în ritualurile magice, fumul acesteia curățind 

zona dorită. Cei care suferă de reumatism și de alte boli articulare, pot face baie într-o fiertură de 

muguri de brad(într-o oala se pun 5 litri de apa și 5 mâini de muguri, se fierbe apa până la primul 

clocot, apoi se mai lasă 5 minute pe foc și 30 de minute la răcit, se filtrează conținutul si se pune in 

cada). O astfel de baie se recomandă și copiilor răciți. Un alt tratament pe bazăde rășină de brad 

este recomandat celor care au eczeme sau alte infecții ale pielii și mai ales hemoroizi (se amestecă 

în părți egale rășina de brad și unt, peste care se pune un vârf de ceară de albine, se lasă pe foc 

până la omogenizare, amestecând conținutul cu o lingură de lemn, se trece totul printr-un tifon și 

se pune la răcit. Se folosește ca un unguent) 

 Castanul. Este un excelent donator de energie vitală, apropierea îndelungată de el poate 

crea o falsa impresie de confort psihic, putând da chiar și efecte 

halucinogene, descătușând psihicul și trezind fantezia. Câteva castane 

purtate permanent în buzunar și strânse din când în când în palme, va 

ajută să scăpați de stările de tensiune acumulate în cursul zilei. 

Apropierea de castan este recomandata dimineața, între orele                  

01.00 – 07.00, când energia pomului este la nivelul său maxim.                                 

 Vâscul. Bolile pe sistem nervos și epilepsia, pot fi mult ameliorate și chiar tratate de cura 

de vâsc, mai exact de înghițirea unui pahar cu apă în care au fost puse 2 

lingurițe de praf de vâsc.  Lichidul se bea dimineața, pe nemâncate și 

abia la minim o ora după aceea se poate mânca ceva, de preferat nu 

carne (puteți mânca brânză, ouă etc). Efect calmant are și cununa de 

vâsc pusă la capătul patului care, pe timpul nopții, curăță psihicul 

persoanei din camera respectivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Munteanu Mihaela 

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Roman – Neamț 
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Călătoriile ―verzi‖ nu mai sunt de mult doar o modă, ci o necessitate. Topirea gheţarilor şi 

atingerea punctului critic al resurselor de petrol reprezintă o realitate. Dacă nu începem să gândim 

şi să ne comportăm altfel în călătoriile zilnice, în curând nu vom mai avea unde să plecăm. 

Vacanțele Eco contribuie la o mai buna înţelegere a nevoii de a ocroti natura şi cultura   

locală tradiţională. Natura este diversă și fascinantă, este acel ceva care ne oferă experiențe noi, 

care dau savoare, culoare și farmec vieții pe timpul călătoriei. Vacanțele Eco reprezintă modul în 

care reînvățăm împreună să economisim resursele naturale și să reducem impactul negativ al       

călătoriilor noastre asupra mediului. Vrem ca și generațiile viitoare să se bucure de frumusețile 

naturii, așa cum le vedem noi astăzi. 

Patrimoniul lumii s-a îmbogăţit cu nume noi, minuni ale lumii moderne şi monumente ale 

naturii între care se pot înscrie cu cinste şi locuri de poveste din ţara noastră. Puţine ţari din lume 

se pot lăuda cu un număr atât de mare de locuri minunate şi unice precum Sfinxul din Carpaţi, 

Delta Dunării, Vulcanii Noroioși, Groapa Ruginoasa, Cascada Cailor, Peștera Urșilor sau Piatra 

Craiului aflate în România. 

Ca turist eco, participăm la o gamă largă de activitati, de la observarea și înțelegerea naturii 

(vizitarea parcurilor naționale, observarea vieții sălbatice), la activități orientate mai mult sau mai 

puțin spre aventură și activități cu specific cultural – istoric. 

Despre abundența resurselor turistice care sălășluiește pe întinderea frumoasei noastre              

patrii știm încă de la primele ore de Geografia României. Nu lipsiți de mândrie patriotică în 

fragedele noastre minți am învățat că avem munți, plaje, istorie și tradiții cât să umplem biblioteci 

întregi, ape termale, castele și cetăți de faimă internațională, floră luxuriantă, faună pe cât                       

cuprinde…Ni s-a mai spus, cu gravitate în glas, aşa cum tema o impunea, că indolența face ca 

toată această îndestulare turistică să fie lăsată în paragină. Prea tineri fiind, nu ne era chiar la 

îndemână să urcăm în primul tren pentru a ne convinge de acuratețea spuselor dascălilor noștri, 

dar, pe măsura trecerii anilor și a înaintării în vârstă, am început să bifăm tot mai multe dintre 

aceste locuri. 

În Delta Dunării, imaginea pelicanilor care își duc nestingheriți traiul și a                                    

nuferilor plutind mândrii pe întinderea apei ne răsfață cu siguranță imaginația. O plimbare de               

câteva ore în leagănul valurilor de pe brațele Dunării este fix picătura de apă care atinge nisipul 

deșertului unui suflet citadin, prea adesea epuizat de privațiunile spirituale impuse de un oraș                    

sufocant.  
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Curbele impresionante ale Transfăgărășeanului, idealul oricărui șofer, i-au dus vestea   

acestui șerpuitor departe de granițele românești. Poate datorită curajului său de a înfrunta fără 

teamă înalții Munți ai Făgărașului și a uni Muntenia cu Transilvania. Este un drum sălbatic, în 

ciuda cuceririi de către om, unde forma muntoasă abruptă se îmbină armonios cu șoseaua, iar valea 

propune peisaje de rămas în suflet. Muntele aleargă la vale, însă ne putem opri seren pe marginea 

drumului pentru a admira plenitudinea şi aerul dulce de munte. 

De luni până sâmbătă, din mai și până în octombrie, de 84 de ani, locomotiva Mocănița 

străbate aceeași 21,6 kilometri între Vișeu și Paltin pentru a transporta lemne și pentru a încânta 

turiști. Ultima locomotivă cu aburi din lume o ia din loc la 9 dimineața, ne poartă prin plaiuri 

mureșene unde natura abia a fost atinsă de mâna omului și ne  aduce înapoi abia la  3 după masă.  

Nimic nu se compară cu o plimbare prin... noroi, într-o zi frumoasă de primăvară.                    

Cu siguranță unul dintre cele mai neobișnuite peisaje din Europa, Vulcanii Noroioși, lângă Buzău, 

vor surprinde chiar și cel mai pretențios turist. Zona de-a dreptul selenară atrage o mulțime de              

vizitatori pentru un singur lucru – micuții vulcani din care se revarsă noroi cenușiu. Aceste cratere 

au apărut datorită gazelor naturale, formate la mii de metri adâncime, care la contactul cu pânza 

freatică creează acești mici vulcani. 

Bucovina este o zonă mică, plină de peisaje rurale deosebite, în nord-estul României.               

Cu un trecut istoric deosebit şi atracţii turistice unice în ţară, Bucovina este destinaţia turistică  

perfectă pentru o vacanţă relaxantă, dar şi de reculegere în mănăstirile din zonă. 

 

.              

   

 

 

Laborant Dămoc Cristina 
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Diversitatea vieții 
       Biodiversitatea cuprinde varietatea genelor, a speciilor şi a ecosistemelor care constituie viaţa 

pe pământ. În prezent, suntem martorii unei pierderi constante a biodiversităţii cu consecinţe 

profunde pentru lumea naturală şi pentru bunăstarea oamenilor. Cauzele principale sunt 

schimbările care se produc în habitatul natural. Acestea au loc datorită sistemelor de producţie 

agricolă intensivă, construcţiilor, exploatării carierelor, exploatării excesive a pădurilor, oceanelor, 

râurilor, lacurilor şi solurilor, invaziilor de specii străine, poluării şi - tot mai mult - datorită 

schimbărilor climatice la nivel global. Europa a stabilit un obiectiv pentru a stopa pierderea 

biodiversităţii până în 2010. Studiile recente ale AEM arată că, fără eforturi politice suplimentare 

semnificative, este puţin probabil ca obiectivul să fie atins. 

      Umanitatea este ea însăşi o parte a biodiversităţii şi existenţa noastră în lume ar fi imposibilă 

fără aceasta. Calitatea vieţii, competitivitatea economică, forţa de muncă şi securitatea, toate se 

bazează pe acest capital natural. Biodiversitatea este esenţială pentru „serviciile ecosistemelor‖, 

adică serviciile pe care le oferă natura: reglarea climei, apa şi aerul, fertilitatea solului şi producţia 

de alimente, combustibil, fibre şi medicamente. Aceasta este esenţială pentru menţinerea 

viabilităţii pe termen lung a agriculturii şi a pescuitului şi stă la baza multor procese industriale şi a 

producţiei de medicamente noi. 

      În Europa, activitatea umană a format biodiversitatea încă de pe vremea răspândirii agriculturii 

şi a creşterii animalelor, de acum peste 5 000 de ani. Revoluţiile agricole şi industriale au 

determinat schimbări dramatice şi accelerate în utilizarea terenurilor, intensificarea agriculturii, 

urbanizare şi abandonarea terenurilor. În schimb, acestea au dus la prăbuşirea multor practici               

(de exemplu, metodele agricole tradiţionale) care ajutau la menţinerea peisajelor bogate în 

biodiversitate. 

      Consumul ridicat pe cap de locuitor în Europa şi producerea de deşeuri înseamnă că impactul 

nostru asupra ecosistemelor se extinde cu mult dincolo de continentul nostru. Stilurile de viaţă 

europene se bazează puternic pe importul de resurse şi bunuri din toată lumea, deseori încurajând 

exploatarea nedurabilă a resurselor naturale. Toate acestea duc la pierderea biodiversităţii care, la 

rândul ei, dăunează resurselor capitale naturale pe care se bazează dezvoltarea economică şi 

socială. 

       Nu poate exista un scop mai incurajator decât intrarea în era restaurării, reconturând minunata 

biodiversitate a vieţii care încă ne înconjoară.‗‗ 

Edward O. Wilson, „Diversitatea vieţii”, 1992 
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 Terra adăpostește circa 8,7 milioane de specii, dintre care 6,5 milioane trăiesc pe uscat, 

iar 2,2 milioane trăiesc in mediul acvatic , potrivit celei mai recente estimări oficiale . 

 Rasa reprezintă o populație sau un grup de populații în cadrul unei specii de bacterii, de 

protiste, de fungi (ciuperci) de plante sau animale, caracterizate prin însușiri comune de ordin 

biochimic, fiziologic, morfologic, ecologic, fixate ereditar. 

 Biodiversitatea de astăzi este rezultatul a miliarde de ani de evoluție, modelate prin 

procese naturale şi, din ce în ce mai mult, prin influenţa oamenilor. 

 Această diversitate este înţeleasă în ceea ce priveşte diversitatea speciilor - varietatea de 

plante, animale şi microorganisme. Până în prezent, aproximativ 1.75 milioane de specii au fost 

identificate, mai ales creaturi mici, cum ar fi insectele. Oamenii de știință cred ca există de fapt, 

circa 13 milioane de specii, deşi estimările variază de la 3 la 100 milioane. 

 Biodiversitatea include, de asemenea diferenţe genetice în cadrul fiecărei specii - de 

exemplu, între soiurile de culturi şi rase de animale. Cromozomi, gene, precum şi structura                

ADN-ului determină unicitatea fiecărui individ şi fiecărei specii.      

 Un alt aspect al biodiversităţii este diversitatea ecosistemelor, cum ar fi cele care apar în 

deşerturi, păduri, zone umede, munți, lacuri, râuri, precum şi a peisajelor agricole. În fiecare 

ecosistem, creaturi vii, inclusiv oameni, formează comunități, care interacţionează între ele şi cu 

aerul, apa, solul din jurul lor. Aceasta este o combinaţie de forme de viaţă, iar interacţiunile dintre 

ele şi cu restul mediului, au făcut Pământul un loc unic de locuit pentru om. Biodiversitate oferă 

un număr mare de bunuri şi servicii care susţine viaţa noastră. 

 

Bibiliografie: 

 https://www.eea.europa.eu/ro/themes/biodiversity/about-biodiversity  

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Biodiversitate  

 http://biodiversitate.mmediu.ro/romanian-biodiversity/despre-biodiversitate  

Stan Alexandru / Clasa  a X-a D      

Prof. Coordonator  Elena Gabriela 

Dascălu  
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 Animale pe cale de dispariţie în România. Peste 3.000 de specii de animale din lume sunt 

în pericol de dispariţie la nivel mondial, precum urşii panda, tigrii siberieni sau elefanţii asiatici. 

România are, la rândul ei, o serie de specii de animale pe cale de dispariţie. 

 Probabil cea mai cunoscută specie pe cale de dispariţie din România, zimbrul este o                     

specie de bizon şi reprezintă cel mai masiv animal erbivor de pe uscat care trăieşte în Europa. Ei 

au fost introduşi în România în 1958, când două            

exemplare au fost aduse din Polonia. În urmă cu patru 

ani, cinci zimbri au fost eliberaţi în Parcul Naţional 

Dragoş Vodă. În prezent, zimbrii trăiesc în cinci locuri 

din ţară, cel mai cunoscut fiind rezervaţia naturală de 

la Haţeg. 

  

 Morunul este cel mai mare peşte de apă dulce din 

Europa. Pescuitul şi exploatarea comericală a acestui peşte 

sunt interzise în ţară, pentru că numai câteva mii de exem-

plare de morun mai trăiește. 

  

 

 După anii 1960, specialiştii au mai semnalat doar 

câteva exemplare izolate de antilope saiga, în Moldova şi 

Delta Dunării. Acestea mai trăiesc acum  într-o mică                    

rezervaţie naturală în Lunca Prutului, din judeţul Botoşani.  

  

 

 Pasărea care se poate găsi în Delta Dunării este 

afectată tot mai mult de ambarcaţiunile cu turişti care vor 

să o observe cât mai îndeaproape (pelicanul). 
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 Aspretele este un peşte de apă dulce ameninţat la nivel mondial din cauza pescuitului, dar 

şi construcţiei de hidrocentrale pe cursurile 

râurilor. În România mai există circa 100 de 

exemplare în libertate, pe cursul râului Vâlsan, 

între localităţile Brădet şi Mălureni. 

 

  Deşi este declarat monument al naturii în 

România, râsul a ajuns în pericol de dispariţie din cauza 

vânării sale intense, care se practică pentru că el                     

prezintă un pericol pentru comunităţile umane.                          

În prezent, în România mai există circa 1.300 de                   

exemplare. 

 Hoitarul este cunoscut şi sub numele de „vulturul 

egiptean”, sau „puiul faraonului”, datorită multiplelor 

reprezentări ale sale în mitologia egipteană. Pasărea e           

capabilă să spargă cu pietre ouăle altor specii, iar în toată 

Europa mai există mai puţin de 5.000 de exemplare.                 

În România apar periodic unul sau două exemplare de   

hoitar în zona Dobrogei. 

 Știați că... 

 Zimbrul este cel mai mare animal terestru din Europa și a disparut din fauna noastra in urma 

cu peste 250 de ani. 

 Asprele a fost descoperita doar in 1957, aceasta specie fosila unica este endemica pentru 

Romania. A fost considerat disparut pana cand un individ subadult a fost capturat in 2011. 

 Râșii au mărimea asemănătoare cu cea a câinelui. Au între 70 și 150 cm lungime, cu coadă 

relativ scurtă - de 5–25 cm. Vârful cozii la toate speciile este de obicei negru, iar în vârful 

urechilor sunt smocurile de peri negri, ceea ce se deosebește râșii de alte felide. 

 Exemplarele adulte de hoitar alb măsoară din vârful ciocului până în extermitatea cozii               

85 cm. Deschiderea aripilor are de obicei 1,7m dar au fost exemplare care au depășit această 

măsură. Poate cântări 2,1 kg 

 Pelicanii nu se pot scufunda, dar pescuiesc împreună, încercuind peștii sau broaștele și 

aruncându-și simultan capetele în apă cu ciocurile larg deschise, la adâncime mică.  

 Saiga a fost vânată intens în Basarabia/Moldova, astfel încât a dispărut definitiv aici în              

secolul al XVIII-lea. 

Ilașcu Elena - Mădălina / Clasa a IXa C /  Profesor coordonator Dascălu Elena-Gabriela 
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Florile din România, frumusețe și utilitate 

 Florile sunt utilizate de secole sub diverse forme: marinate, 

confiate, conservate în soluţii dulci, macerate sau în stare proaspătă. 

 Muşeţelul: poate fi utilizat în diverse sosuri şi ceaiuri. 

Protejează pielea, calmează colicii, îndepărtează durerile de dinţi, este 

antiseptic şi relaxează. 

 Liliacul alb/mov , florile proaspete se folosesc pentru dulciuri, 

bauturi calde, ceaiuri, siropuri, florile decoreaza mai ales dulciurile cu 

ciocolată, se folosesc în compoziția checurilor.  

 Călțunașii/nemțișorii/condurul- doamnei , 

flori cu savoare picantă, se adaugă în salate sau decorează deserturile. 

 Fructele tinere se folosesc pe post de capere. Florile se folosesc la  

fermentarea vinurilor de Alsacia  

 

 Gălbenelele proaspete sau uscate, petalele se amestecă cu salate și 

supe de legume. Bobocii sunt conservați în oțet, miere sau se confiază. 

 

 Panseluțele, florile proaspete se folosesc la salate, paste, 

dulceață. Florile cristalizate ornează preparatele de patiserie. 

 

 

 Păpădia  , bobocii de floare sunt delicioși, amestecați cu 

frunzele în salate. Florile proaspete sau uscate se infuzează și dau un 

ceai amar-tonic. Confiate, au gust de marțipan și se adaugă la tartele cu legume. Bobocii se 

conservă sau se păstrează în oțet, fiind consumați pe post de  capere.  

 

 Trandafirul japonez/hibiscus de grădină Floarea este 

comestibilă și are proprietăți emoliente. Din flori se pot face 

ceaiuri. Florile se folosesc la prepararea băuturilor răcoritoare, a 

siropurilor și deserturilor. 

Infuzia de frunze și flori de violete are și efect calmant și sedativ. Din flori se mai poate prepara și 

un  sirop foarte aromat.        

 

http://diversificare.ro/alimente/2014/07/musetel-pentru-tratarea-anxietatii/
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 Lavanda, florile de lavandă pot fi folosite la gătit, în special dacă sunt pulverizate pe 

deserturi, gemuri, jeleuri, înghețate și fursecuri.Florile se pot adăuga la salate și se poate face zahăr 

și sirop de lavandă din ele. Uleiul obținut din flori de levănțică 

ajută la fabricarea parfumurilor, a cosmeticelor, a balsamurilor 

și a unguentelor, datorită parfumului lor dulce și proaspăt. 

Uleiul de lavandă are proprietăți antiseptice, antibacteriene, 

antifungice și anti-inflamatorii, poate fi folosit pentru tăieturi 

minore, zgârieturi ale pielii, răni, mușcături și înțepături de insecte, leziuni ale pielii, arsuri, 

ba infuzia de flori de lavandă uscate poate fi folosită pentru clătirea părului și pentru a scăpa de 

mătreață.     

 IasomiaIasomiaIasomia   relaxează și are efecte benefice asupra 

întregului sistem nervos, înlăturând anxietatea, depresia, 

oboseala psihică și spaimele. Uleiul esențial de iasomie se 

recomandă pentru dureri de orice natură. Nu este energizant 

precum ceaiul verde, cu care adesea se asociază, dar calmează, 

relaxează și îmbunătățește circulația sângelui, reglând, în același timp, și tensiunea arterială. 

Ceaiul se recomandă ca relaxant în perioadele cu stres crescut ori foarte  solicitante din punct de 

vedere fizic sau psihic.  

 Trandafirul   Apa de trandafir este un astringent eficient care ameliorează dilatarea 

vaselor  de sânge. Ceaiul de trandafir ajută la atenuarea durerilor de 

gât și a infecțiilor bronșice, răcorește corpul și reduce iritațiile cauzate 

de febră. Printre beneficiile apei de trandafir se numără și hidratarea 

scalpului și îmbunătățirea creșterii părului. Deasemenea se folosește 

și în tratarea tenului uscat, dermatitei și eczemelor. Apa de trandafir 

preparată din frunze de trandafir ajută la ameliorarea constipației, 

curățarea sângelui și calmarea minții. În plus, este folosit pentru a trata pojarul și varicela.      

 Ca o curiozitate ştiaţi ca toate florile din familia Allium (praz, arpagic, usturoi) sunt 

comestibile şi gustoase? Aromele variază de la delicatul praz la robustul usturoi. Fiecare dintre 

aceste plante este comestibilă. 

  Flori mai rezistente precum: florile de dovleac, de camelie, de crin galben, de lalea, de 

zambile, de trandafir, de yucca, de magnolie, de varză roșie și broccoli se fierb în apă ori se pun pe 

grătar. Altele, mai fragile precum: mimoza, violetele, mușcatele sunt cristalizate, confiate, infuzate 

sau macerate lung timp în apă, miere, vin, oțet sau ulei. Flori precum nalba, garoafa, gălbenelele, 

limba-mielului și altele se amestecă în diverse salate.  
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Cele mai aromate se usucă și, sub formă de pudră, parfumează  făina, băuturile răcoritoare, 

șerbeturile, înghețata sau mierea. Cele mai mici și grațioase flori se pot imortaliza în cuburi de 

gheață care pot decora paharele cu vinuri seci, apă sau sucuri naturale.  

Conservarea florilor comestibile 

Florile comestibile se folosesc, cel mai adesea, în stare proaspătă. Totuși, ele trebuie 

păstrate ore sau zile, până în momentul preparării. Se folosesc, în general, păstrate în apă, dar mai 

ales păstrate uscate, în frigider, în pungi de plastic. Dacă se păstrează în apă, aceasta se va schimba 

zilnic, iar porțiunea din apă a tijelor se împrospătează prin îndepărtarea a 1 cm din tija. Durata de 

menținere a calitații în stare proaspătă variază de la o specie la alta, numai cateva zile (crinul 

galben, trandafirul japonez, nalba de gradina, păpădia, iasomia), până la o 

săptămână (trandafirul, panseluțele, floarea-soarelui, dalia), peste o săptămână (bujorul și 

salvia). 

 Pudra din flori uscate. Florile uscate la întuneric se păstrează în 

borcane sub forma de pudră (liliac, trandafir, șofran, limba- mielului, 

lavanda, putându-se combina foarte bine între ele); 

 Miere aromatizată cu fori. Florile se introduc în miere, iar 

borcanul se va răsturna în fiecare zi 

până cand florile vor ajunge să se așeze la fundul borcanului 

(au tendința de a se ridica deasupra mierii). Florile de păpădie 

dau mierii o aromă ușor amară, un gust foarte bun și o culoare 

frumoasă. 

 Uleiuri aromate cu flori. Florile cu aroma dulce se asociaza 

bine cu uleiul de floarea soarelui, iar cele picante (menta, busuiocul, 

maghiranul, florile de ceapă) cu uleiul de măsline. Florile se mențin în 

borcane cu ulei o luna, apoi se filtrează uleiul, se toarnă în sticle și 

pentru decor se introduc flori proaspete în interior.  

 Unt cu flori (unt de cacao, unt de arahide, unt de avocado, etc). Grăsimile au 

capacitate mare de absorbție a mirosurilor, astfel că putem așeza straturi de unt, alternând cu 

straturi de flori, impachetăm totul în folie alimentară de pergament și ținem la frigider o zi.  

 

 

 

Petrişor Laura Cristiana / Clasa a IX-a C 

Prof. Coordonator Elena Gabriela Dascălu 
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Parcul Natural Gorbea 
  

 Parcul Natural Gorbea este o zonă protejată care se află între provinciile Alava și Vizcaya 

în Țara Bascilor, Spania. Gorbea ia numele celui mai înalt vârf, care atinge 1,482 m față de nivelul 

mării. De altfel, acest loc deosebit de frumos mai este numit și pădurea mistică a Spaniei, iar 

locuitorii din satele vechine obișnuiesc să se relaxeze pe aceste meleaguri. Ceața groasă și formele 

ciudate ale copacilor îți dau impresia că această oază este parcă desprinsă din cărțile cu povești. 

Mai jos îți prezentăm o serie de fotografii realizate de Jesús Ignacio Bravo Soler. Bătrânii arbori în 

combinație cu atmosfera misterioasă oferă zonei o calitate mistică. Dacă ajungi în Spania, merită 

să vizitezi Parcul Natural Gorbea, pentru a admira frumusețea sa deosebită. 

 

 

 

 

Burcă Carmen / Clasa a X-a C 

   Prof. Coordonator Elena Gabriela Dascălu 
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Adolescenţii şi tehnologia  

 

 Computerele, jocurile video și Internetul sunt, fie că vrem fie că nu vrem parte din viața 

noastră. Folosirea computerelor a depășit pragul birourilor și al universităților, devenind o sursa de 

amuzament și o modalitate de a petrece timpul liber. 

 Majoritatea persoanelor reușesc să integreze calculatorul în viața lor, într-o modalitate 

sănătoasă și productivă. Însă pentru alții, jocurile pe calculator au devenit principala îndeletnicire 

și au înlocuit relațiile cu prietenii, școala, familia, munca. Copiii și adolescenții sunt cei mai 

predispuși dependenței față de calculator, datorită lipsei de maturitate și incapacității de a-și stabili 

corect prioritățile.  

 Chiar acum folosiți un calculator iar el vă oferă acces la informație și la divertisment.          

De aceea este bine ca cei mici să învețe cum să-l folosească încă de la varste fragede.  

 În primul rând pentru ca Internetul le oferă o mulțime de informații prețioase, pe care le 

pot folosi imediat ce învață să citească.  

  În al doilea rand, pentru că există numeroase jocuri educative și interesante menite să le 

îmbunătățească celor mici abilitățile de citire, cunoștintele de matematică sau limbi straine. 

 Dar, bineînteles că toți copiii ce folosesc calculatorul trebuie atent supravegheați pentru că el este 

o portiță către informație, dar și către dependență, pornografie, violență, relații nepotrivite.  

Care sunt simptomele dependentei de calculator? 

 Majoritatea timpului liber este rezervat calculatorului. 

 Copilul adoarme la școală sau este foarte obosit. 

 Copilul are rezultate proaste la școală, nu-și poate face temele. 

 Notele sunt tot mai proaste. 

 Copilul minte în legatură cu folosirea calculatorului, nu recunoaște că stă prea mult în fața 

ecranului. 

 Tânărul alege să se joace la calculator în loc să se întâlnească cu prietenii. 

 Copilul renunță la activitățile care înainte îi plăceau (sportul, plimbările cu prietenii). 

 Când nu poate să se joace la calculator, copilul devine nervos, neliniștit. 

Simptomele fizice nu intarzie sa apara: 

 Insomii și probleme de somn. 

 Durere de spate și de gat. 

 Dureri de cap. 

 Ochi uscați, care ustura. 

 Mesele devin neregulate ( ceea ce duce la obezitate) 
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Câteva citate despre dependența de calculator: 

"Calculatoarele nu au nicio valoare. Nu-ţi pot oferi decât răspunsuri." 

Pablo Picasso 

"Nu computerele omoară cărţile; oamenii le omoară." 

Douglas Rushkoff 

"Computer-ul este o unealtă, ca şi ciocanul, pentru a-i ajuta pe oameni în strădaniile lor,  

nimic mai mult." 

James S. Trefil 

Ce face calculatorul din elevi:  

“A-învăţa lui Mişu-i este prea uşor... 

  Memorează totul - un calculator, 

  Dar la teză, însă, şansele îl lasă.. 

  Candidatul Pentium n-are voie-n clasa “ 

Ioana Bitoleanu 

 Problema cu adolescența este că tinerii se simt nevoiți să „funcționeze” în trei dimensiuni: 

trecut, prezent și viitor. Este foarte ușor ca pentru un adolescent care este bombardat cu o 

multitudine de informații bulversante pentru el și pentru perioada pe care o trăiește, să greșească 

atunci când trebuie să aleagă între ce e bine și ce e rău, fie că este vorba de alcool sau droguri.      

Să adere la un grup social care nu respectă normele morale ale societății, dar care îi oferă sau doar 

îi dă impresia că îi oferă suportul emoțional de care are nevoie. Atunci când trebuie să facă față 

unor parinți autoritari, unui divorț sau confruntării cu eșecul școlar, ei pot găsi în intermediul 

tehnologiei fie un aliat în lupta cu toate aceste elemente, fie un mijloc de evadare, un spațiu de 

siguranță, un prieten adevarat. Și aceste lucruri de multe ori pot înclina negativ balanța. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burghelea Beatrice / Clasa aXa C 

Coordonator Profesor Dascălu Elena Gabriela 
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 Cel mai vechi parc naţional din lume este Yellowstone (S.U.A.), creat în 1872. 

 

Parcul Naţional Yellowstone, SUA 

 Jungla Amazonului produce mai mult de 20% din oxigenul lumii noastre. 

 Sequoia este cel mai înalt copac de pe Pământ, ajungând până la 140 m înălţime. Acest 

copac creste la poalele vestice ale Munţilor Sierra Nevada din California, între 2000 şi 

2600 m altitudine. Sequoia trăieşte circa 5000 de ani. 

 

Sequoia gigantea 

 Cel mai mare parc naţional se află în Groenlanda (700.000 km2), ocupă partea de NE a 

insulei Groenlanda şi este de aproape trei ori mai mare decât România şi de 15 ori mai 

mare decât Parcul National Wood Buffalo, care a deţinut recordul până în anul 1974. 
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 Cea mai mică specie de focă trăieşte în zona Lacului Baikal din Rusia. Aceasta este 

singura specie de focă de apă dulce. 

 
Foca de Baikal (Pusa sibirica) 

 Cea mai mare structură de pe Pământ construită de organisme vii este Marea Barieră de 

Corali din apropierea coastelor Australiei. Marea Barieră de Corali este cel mai mare 

sistem de recif de corali din lume cuprinzând aproximativ 3000 de recifuri şi 300 de 

insule ce se întind de-a lungul a 2600 kilometri şi acoperă o suprafaţă de 344,400 km². 

Reciful este situat în Marea Coralilor în apropiere de coasta Queensland‑ului din nord 

estul Australiei. 

 
Organisme coraligene din Marea Barieră de Corali 

 

 Sahara este cel mai mare deşert, are o suprafaţă de 8,8 milioane km2 (după alte surse 8,4  

mil. km2 sau 9,065km2) - mai mare decât întreg continentul australian şi cu ceva mai mic 

decât Europa. Ocupă o treime din suprafaţa pustiurilor de pe glob şi aproape tot atât din 

întinderea continentului african (întinzându-se pe teritoriul a zece ţări), în N căruia este 

situat. Denumirea Sahara (Sahra' = deşert, în lb. arabă). înainte de a deveni cel mai întins 

deşert de pe Pământ, Sahara a cunoscut perioade umede, cu mii de ani în urmă.  
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 Acestea sunt dovedite de amplasarea vechii reţele hidrografice, ale cărei urme se pot 

vedea şi azi, prezenţa insulelor reziduale de vegetaţie mediteraneană în regiunile muntoase din 

inima deşertului, numeroasele gravuri şi picturi rupestre ale căror teme atestă existenţa unui 

climat umed, a unei vegetaţii de savană, a unei faune abundente (inclusiv elefanţi) şi a unei 

populaţii numeroase. Sahara este una din cele mai aride regiuni de pe Glob, cu amplitudini 

termice mari şi precipitaţii reduse. Temperaturile absolute depăşesc 50°C (70°C pe nisip). 

Localitatea Am Salah reprezintă polul căldurii de pe glob. Variaţiile termice diurne sunt foarte 

mari. Nopţile sunt reci, cu temperaturi ce pot fi mai mici cu 30-35° C decât cele din timpul zilei, 

scăzând sub 0°C uneori (până la -15°C şi chiar -18°C în masivul Tibesti). În subsolul Saharei se 

găseşte o adevărată „Mare Subterană‖ la adâncimi de cca 80-90m. 

 
Dune de nisip din Deşertul Sahara 

 Gheţarii stochează între 70% şi 80% din apa potabilă de pe planetă. Dintre aceştia, 99% 

se află în regiunea arctică şi antarctică. 

 

Peisaj glaciar din Antarctica 

 

 Cel mai mare cutremur din România, care a putut fi înregistrat, a avut loc în 1940, pe 10 

noiembrie? Magnitudinea acestuia a fost de 7.3 grade, cu 0.1 grade mai mult decât mai 

cunoscutul seism din 4 martie 1977, însă cu 500 de victime mai puţin decât acesta din 

urma. 

Prof.  Petronela Chelaru  
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1. Furnicile nu dorm niciodată. Cu toate acestea, in zorii zilei, furnicile se întind asemenea 

oamenilor pentru a se dezmorți. 

2. Aproximativ 90% din populația întregii planete locuiește în emisfera nordică. 

3. Cimpanzeii si coțofenele sunt singurele animale care iși pot recunoaște imaginea într-o oglindă. 

4. Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca să reziste pentru cel puțin 2.000 de ani. Cimentul 

folosit la ridicarea impresionantei constructii nu se va intari complet decat peste 500 de ani. 

5. In ciuda aparențelor, doua treimi din suprafața întregului continent African se află în emisfera 

nordică. 

6. Dacă ții un caras auriu într-o incapere lipsita de lumina, acesta va deveni, in cele din urma, alb. 

7. Irlanda este singura țară europeană în care nu există șerpi. 

8. In provincia Alberta din Canada au fost uciși absolut toți soarecii. În prezent, este singura 

provincie din lume in care nu exista asemenea rozatoare. 

9. Ochiul unui struț este mai mare decât creierul acestei păsări. 

10. Pentru fiecare om de pe Terra există circa 200 de milioane de insecte. Numai termitele ne 

depăsesc într-un raport de 10 la 1. 

11. Balena albastra este animalul care produce cele mai puternice sunete (pana la 188 de decibeli). 

Un astfel de sunet poate fi receptat prin apa la o distanta de pana la 850 de kilometri. 

12. O tonă de hârtie reciclată salvează de la tăiere 15 arbori maturi. 

13. PET-ul reciclat poate fi folosit pentru a fabrica noi produse: covoare, machete, material pentru 

tricouri, încălţăminte, pulovere şi jachete, genţi, umplutură pentru haine de iarnă sau saci de dormit 

şi chiar jucării; 

14. Sticla poate fi reciclată la infinit deoarece structura sa nu se deteriorează la reprocesare. 

15. Un cartuş de imprimantă obişnuit se descompune în peste 450 de ani. De aceea, reciclare lor 

devine necesară. 

16. Bateriile conţin metale periculoase, precum: mercur, plumb, cadmiu, nichel, litiu. Aruncate 

necorespunzător şi odată ajunse în natură, aceste metale poluează puternic mediul. 

17. Se estimează că pungile de plastic şi alte deşeuri din acest material, aruncate în ocean, duc la 

moartea a peste 1 milion de fiinţe marine anual. 

Prof. Hurjui Mirela 
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 O familie obișnuită poate economisi pana la 68.000 de litri de apă pe an dacă nu lasă apa 

sa curga în continuu atunci cănd spală vasele, cănd folosește apa pentru igiena personală 

sau când spală mașina. 

 Dacă o persoană, într-o săptâmană, în loc să facă baie, ar face dus, ar economisi atâta apa 

cât să ajungă pentru 1.000 de cești de cafea. 

 Mai puțin de 2% din rezerva de apă de pe Glob este de apă dulce. 

 Mucurile de țigară dispar in 2 ani, însa conțin chimicale periculoase care afectează solul 

atunci când se descompun. 

 Atât plasticul din care sunt confecționate brichetele, cât si butanul cu care se încarca sunt 

derivate din petrol; fumatorii care folosesc cutii de chibrituri in loc de brichete sunt mult 

mai prietenoși cu mediul, mai ales că aceste cutii sunt făcute din hârtie reciclată. 

 Anual, într-un cos de gunoi obișnuit se găsește destula energie cât pentru a încălzi apa 

pentru a face 500 de băi, 3.500 de dușuri si pentru a tine televizorul aprins 5.000 de ore. 

poluanţilor  

 Abandonat în natură, plasticul se descompune într-o perioadă ce variază între 100 şi 400 

de ani. 

 Procesul de reciclare a hârtiei generează cu 70% mai puţină poluare decât producerea 

hârtiei din materie primă. 

 Uleiul este unul dintre cele mai mari surse de poluare a apei, un litru de ulei uzat poate 

contamina circa 1 milion de litri de apă. În acelaşi timp, are efect negativ asupra 

canalizării şi asupra funcţionării staţiilor de epurare, ducând până la blocarea şi 

distrugerea acestora. 

 Pentru a compensa pierderea de copaci din ultimul deceniu, ar trebui ca fiecare persoană 

de pe Pământ să planteze 2 copaci pe an şi să-i îngrijească timp de 10 ani. 

 Numărul de pungi de plastic folosite anual în România este de 5 miliarde. Doar 1% din 

pungile de plastic generate la nivel mondial se reciclează. 

 

Prof. Stan  Mihaela 
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… ”Motorul” pentru noile tehnologii de vârf în electronică 

sunt materialele rare, care nu vor mai putea fi găsite mult timp 

pe Pământ? Este deci foarte important să le recuperăm din 

deșeurile electrice vechi și uzate. Așadar, electronicele vechi 

devin sursă de materii prime secundare pentru tehnologia 

modernă! 

… Deșeurile electrice au în structura lor componente non-

biodegradabile, ce conțin substanțe toxice, dintre care cele mai periculoase sunt plumbul, mercurul 

și cadmiul? 

… Mercurul conținut într-o baterie de ceas poate polua 500 litri de apă sau 1 metru pătrat de sol pe 

o perioadă de 50 de ani? 

… 15 miliarde de baterii sunt aruncate în lume în fiecare an ? Dacă s-ar construi o coloană din 

acestea, ar ajunge de la Pământ la Lună și înapoi. 

… Este nevoie de 245 kg de combustibil fosil, 20 kg de substanțe chimice și 1,5 tone de apă pentru 

a fabrica un singur computer și monitor? 

… Un frigider conține în medie 5 kg sticlă, 35 kg metal și 25 kg plastic? 

… Frigiderele şi congelatoarele vechi conțin gaze cu efect de seră care contribuie la modificări    

climatice şi la distrugerea stratului de ozon? 

… O maşină de spălat conține în medie 5 kg sticlă, 35 kg metal şi 10 kg plastic? 

… Un televizor cu tub catodic conține 2 kg plumb, 15 kg sticlă, aproximativ 1 kg de alte metale, 9 

kg plastic? Plumbul este toxic pentru sistemul nervos și poate cauza dureri de cap, nelinişte,        

slăbiciune de durată, probleme cu memoria, crampe intestinale, insomnie, afecțiuni ale rinichilor. 

… Un aragaz conține în medie 40-50 kg metal şi până la 0,5 kg sticlă? 

… Un aspirator conține în medie 6 kg metal, 4 kg plastic şi hârtie şi câteva sute de grame de               

material textil? 

… Un milion de telefoane mobile conțin 16 de tone de cupru, 350 de kilograme de argint și 150 

de kilograme de paladiu ? 

… Energia salvată prin reciclarea unui singur telefon este de ajuns să alimenteze cu energie un 

laptop, timp de 44 de ore? 

… Dacă lași monitorul de la computer în stand-by peste noapte, el va consuma tot atât de mult 

curent electric cât consumă un cuptor cu microunde pentru a încălzi o porție de mâncare? 

Bibliografie: www.patruladereciclare.ro  

Mocanu Luiza Cosmina, Schifirneț Andreea Mihaela, clasa a IX-a D 

 Prof. Coordonator Iulia Mitrea 

http://www.patruladereciclare.ro/
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Știați că …  

 În aria protejată Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman au fost identificate 4 specii de 

mamifere de importanţă comunitară: vidra, popândăul, liliacul cu urechi mari şi liliacul comun 

Pe suprafaţa sitului speciile de mamifere protejate formează populaţii care reprezintă între 2 si 15 

% din media la nivel naţional si se află într-o stare de conservare bună. 

  VIDRA 

 Fiind un mamifer acvatic, frecventează zonele 

umede şi habitatele din zonele inundabile. Prezenţa 

vidrei poate fi recunoscută după urme şi excremente. 

Urmele 

 Labele anterioare şi posterioare imprimate de 

către vidră pe suprafeţe cu mâl, noroi, nisip sau zăpadă 

pot fi întâlnite pe malurile apelor. Urmele de vidră pot fi observate pe tot parcursul anului. 

Excrementele 

 Cel mai uşor de identificat într-un habitat populat cu vidră sunt excrementele deoarece 

acestea se păstrează timp îndelungat în areal. 

Majoritatea excrementelor sunt întâlnite sub poduri, pe pietre ieşite în relief, pe promontorii, 

movile, ziduri din beton şi pot fi recunoscute uşor după conţinutul de oase de peşte, amfibieni şi 

puternicul miros de peşte. Capul este mic, cu formă hidrodinámica care uşurează înaintarea pe sub 

apă. Degetele sunt unite de o membrană interdigitală, adaptare pentru înot. Blana este de culoare 

castaniu închis, mai deschisă ca nuanţă pe pântec şi ceva mai surie pe partea din faţă a capului. 

Corpul vidrei are formă hidrodinámica. Coada, groasă la bază, se subţiază spre vârf şi este 

utilizată la înaintat si cârmit. 

DE CE TREBUIE PROTEJATĂ SPECIA? 

 Din cauza diminuării efectivelor de vidră în Europa, aceasta a fost strict protejată prin 

diferite convenţii internaţionale. Populaţiile de vidră au un rol esenţial în menţinerea şi creşterea 

diversităţii ecosistemelor de apă dulce, prezenţa lor fiind un indicator al lipsei poluanţilor 

Efectivele ei s-au refăcut în ultima vreme, îndeosebi în România unde au crescut ca urmare a 

diminuării poluării şi creşterii populaţiilor de peşte din râurile interioare. în anumite situaţii se 

poate autoriza vânarea acestei specii strict protejate, prin ordin de ministru, acolo unde efectivele 

sunt mari şi produc prejudicii în bazinele piscicole în care se practică acvacultura. 

Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România, specia este vulnerabilă, iar conform Listei 

Roşii IUCN la nivel european specia este considerată ca neameninţată. 

 

 

 

Ing. Doina Ungureanu  

 CT „DANUBIANA”  



 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
…oamenii sunt mai fericiţi atunci când sunt ocupaţi. Acest lucru îi ajută să rămână 
optimişti; 

 

... o îmbrăţişare scurtă, de numai 25 de secunde, eliberează în corp substanţe chimice 
care sporesc încrederea în persoana pe care o iei în braţe; 

 

…elevii de liceu din ziua de azi suferă de acelaşi nivel de anxietate ca pacienţii 
medicilor psihiatri din anii ’50; 

 

…creierul înregistrează respingerea drept durere; 

 

…dependenţa de Internet a fost declarată boală mintală; 

 

… oamenii care fac voluntariat sunt mai mulţumiţi de viaţa lor; 

 

… 80% din conversaţiile oamenilor sunt despre nemulţumiri; 

 

…când ne amintim un eveniment din trecut, ne amintim de fapt ultima oară când ne
-am amintit de el. Nu ne amintim evenimentul în sine, ci amintirea lui; 

 

…amintirile se distorsionează în timp, fiecare om ajungând să aibă cel puţin o 

amintire falsă; 

 

Boghian Adriana / Clasa aXIa D 

Profesor coordonator  Dascălu Elena Gabriela 
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 Cameleonul este singura șoparlă care poate vedea în același timp în două direcții 

diferite. 

 Cel mai mare ochi din lume, 28 de centimetri în diametru (de mărimea unei mingi de 

baschet), aparține unui calamar uriaș ,care a fost capturat în Marea Ross, în apropiere de 

coastele Antarcticii. 

 Elefantul este singurul animal din lume cu patru genunchi. 

 Un melc poate să doarmă fară întrerupere timp de 3 ani și să nu moară de foame. 

 O cămilă poate bea 125 de litri de apă în 10 minute, ea rezistă fără apă aproximativ 14 

zile, însa pierde aproximatix 30% din greutate în acest interval de timp. 

 Inima unei balene cântărește 1.5 tone. 

 Măcăitul unei rațe nu produce ecou, și nimeni nu știe de ce. 

 Limba Balenei Albastre cîntărește mai mult decat un elefant. 

 Ghepardul este animalul terestru cel mai rapid, el putând să atingă o viteza de 110 km/h. 

 Elefanții pot comunica între ei la distanțe de 18 km și poate chiar și mai mult, prin            

infrasunete. 

 Broasca țestoasă are o rezistență formidabilă la foame, ea poate supraviețui până la 400 

de zile fără hrană. 

 Elefanții sunt singurele animale care nu pot sări. 

 Ariciul are 36 000 ace. 

 Din veninul cobrei, unul din cei mai veninoși șerpi din lume, se obține antidotul pentru 

mușcăturile de șarpe 

 Porcii nu sunt capabili fizic să priveasca cerul. 

 Un cameleon orb, este perfect capabil să-și schimbe culoarea în concordanță cu mediul     

înconjurator 

 Renul poate supraviețui la o temperatură de -60 de grade Celsius. 

 În ultimii 4,000 de ani, nici un nou animal nu a mai fost domesticit. 

 Cele mai mari broaște țestoase de uscat trăiesc în Insule le Galapagos                            

(Testudo elephantopos) și în Insulele Oceanului Indian. Ele depășesc 1 m lungime și o 

greutate de 250-400 Kg. 

 Pisicile pot emite peste o sută de sunete diferite, în timp ce câinii doar în jur de zece. 

Mocanu Beatrice Gabriela  / Clasa aXIa D 

Profesor coordonator  Dascalu Elena Gabriela  
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