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Personalitatea ediţiei 

IOAN CANTACUZINO, SAVANTUL  

CARE A REVOLUȚIONAT MEDICINA 

 
                                                                                           Vlad-Daniel  Laza  

 

Profesorul Ioan Cantacuzino este o personalitate de 

excepție a istoriei României și științei medicale mondiale, un 

exemplu pentru noi toți, un model pentru generațiile actuale și 

viitoare de medici, studenți și cercetători care trebuie să ducă 

mai departe misiunea acestuia de protecție a sănătății 

poporului român. 

            Întreaga sa viață a fost dedicată asigurării protecției 

intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a 

populației, dezvoltării științelor medicale, în general, și 

prevenirea și combaterea bolilor infecțioase, în special. 

 A fost medic și microbiolog, fondator al școlii 

românești de imunologie și patologie experimentală, profesor 

universitar și membru al Academiei Române. 

             S-a născut la București pe data de 25 noiembrie 1863, 

din părinții Zoe Slătineanu, fiică de general, și Constantin 

Cantacuzino, ministru pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza. Se  

căsătorește cu Maria Marvos cu care are zece copii. Trece la 

cele veșnice în data de 14 ianuarie 1934, la 71 de ani. 

             Ioan Cantacuzino a urmat cursurile Liceului "Louis le Grand" (1879-1882) din Paris. 

Ulterior, a făcut studii de filosofie la Sorbona (1882-1885), de ştiinţe naturale (1886-1891) şi de 

medicină (1887-1894) la Paris, luându-şi doctoratul în medicină în 1894 cu teza "Recherches sur 

le mode de destruction du vibrion cholérique dans l'organisme" (Cercetări asupra modului de 

distrugere a vibrionului de holeră în organism).    

               După finalizarea studiilor a  făcut un stagiu la Institutul Pasteur din Paris (1892-1894), 

unde a fost asistentul biologului rus Ilia Ilici Mecinikov (1845-1916), laureat al premiului Nobel 

pentru medicină în anul 1908.   

                Întors în țară, va fi numit în anul 1901, profesor de medicină experimentală la 

Facultatea de Medicină din București și înfiinţează Laboratorul de Medicină Experimentală 

(1901), conform prezentării publicate de site-ul Spitalului Clinic "Dr. I. Cantacuzino". 

  A ocupat funcţiile de director general al Serviciului Sanitar al României (1907-1910), şef 

al Directoratului Sănătăţii Publice, Civile şi Militare (1917-1918), director al Institutului de 

Seruri şi Vaccinuri, din Bucureşti, înfiinţat în 1921 din iniţiativa sa, conform Dicţionarului 

"Membrii Academiei Române 1866/2003". Este cea mai importantă realizare a profesorului Ion 

Cantacuzino, operă fundamentală ce a marcat începerea producției de preparate profilactice 

împotriva bolilor cu impact major în sănătatea publică. Organizat și condus după modelul 

Institutului Pasteur din Paris, a reușit în scurt timp să corespundă scopurilor pentru care fusese 

înființat și anume: cercetarea tuturor aspectelor epidemiologice existente în țară, urmărirea 
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evoluției tuturor problemelor legate de bolile infecto-contagioase și asigurarea terapiei specifice 

prin prepararea serurilor și vaccinurilor necesare în scopuri profilactice și curative. 

 A desfășurat o activitate de cercetare privind vibrionul holeric și vaccinarea antiholerică, 

imunizarea activă împotriva dizenteriei și ferbrei tifoide. Publică diverse lucrări, iar pe baza 

cercetărilor sale privind vibrionul holeric, Cantacuzino a pus la punct o metodă de vaccinare 

antiholerică, numită   ”Metoda Cantacuzino”, folosită și astăzi în țările unde sunt descoperite 

cazuri de holeră. 

   Datorită lui, România a introdus, a doua după Franța, vaccinul BCG (Bacilul Guerin), 

pentru vaccinarea nou-născuților împotriva tuberculozei.  

 Deosebit de importantă este implicarea sa în protecția populației civile și a militarilor 

Armatei Române în al doilea Război Balcanic (1913) prin lichidarea focarelor de holeră ce au 

decimat aproximativ 1000 de persoane. A continuat, ca medic militar, să coordoneze acțiunile 

pentru combaterea tifosului exantematic și a holerei în timpul Primului Război Mondial. Pe toată 

perioada acestuia, a fost Director General al Serviciilor sanitare, civile și militare. 

     În plan diplomatic, profesorul Ioan Cantacuzino s-a remarcat prin contribuția adusă la 

realizarea Marii Uniri. Datorită relațiilor deosebite pe care le avea în lumea politică, culturală și 

academică, dar și după seria de conferințe din anul 1915, susținute în mai multe orașe din Franța, 

prin care a pledat unirea Transilvaniei cu Regatul României, a fost considerat persoana cea mai 

potrivită pentru a negocia o pace care să realizeze dorința de veacuri a poporului român, 

România Mare. În acest context, Regele Ferdinand și primul ministru Alexandru Vaida Voevod 

l-au numit, prin decret, conducător al delegației României la Tratatul de Pace de la Trianon unde, 

alături de Nicolae Titulescu, semnează la 4 iunie 1920 actul ce consfințește unirea tuturor 

românilor într-un stat suveran, liber și independent. Cariera sa militară, pusă sub semnul datoriei 

fața de țară, a început la 25 noiembrie 1895, ca simplu soldat în Regimentul 1 Geniu și s-a 

încheiat în anul 1929, când a fost trecut în retragere din oficiu la vârsta de 66 de ani. Pentru 

merite deosebite, pentru contribuția adusă în al Doilea Război Balcanic, în Marele Război și la 

negocierile pentru încheierea Tratatului de pace de la Trianon, prin Înaltul Decret nr. 1345 din 10 

mai 1928, i-a fost acordat gradul de medic general de brigadă. 

 A contribuit la înființarea Loteriei Române, urmărind ca beneficiile aduse de aceasta să 

fie folosite, prin intermediul legii, pentru combaterea tuberculozei, la construirea unor sanatorii 

atât de necesare pentru tratarea bolnavilor. 

 Pentru merite deosebite, în 1925, a fost ales membru al Academiei Române și i s-a 

decernat titlul de Doctor Honoris Causa de către mai multe academii de medicină și universități 

europene. 

            Pentru lucrări de mare importanță în domeniul imunologiei, a fost nominalizat, în anul 

1933, la Premiul Nobel, cu lucrarea „Contribuții la studierea imunității la nevertebrate și a 

imunității de contact”. A primit numeroase distincții, dintre care amintim Meritul Sanitar clasa I, 

Comandor al Legiunii de Onoare, Ordinul Recunoștinței Franceze și Mare Cavaler al Legiunii de 

Onoare.  

 Ioan Cantacuzino va rămâne un personaj foarte important în lumea medicinei românești, 

dar și a întregii lumi, fără de care medicina, și în general societatea, nu ar fi arătat la fel. 

            În semn de omagiu, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a expus, la sediul său din Geneva, 

bustul Profesorului Ioan Cantacuzino între cele 10 ale personalităţilor de excepţie din medicina 

lumii. Ioan Cantacuzino a murit în 1934, iar mormântul său se află în clădirea Institutului de 

Seruri şi Vaccinuri pe care  l-a creat şi condus. 
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Sitografie:  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Cantacuzino 

https://adevarul.ro/locale/calarasi/savantul-revolutionat- 

medicina-pasiuni-profesorul-ion-cantacuzino-inventatorul- 

leacului-holera-1_5f65fa5d5163ec427120d70b/index.html 

 

 
                                                 
 

Articole 

DE CE FRUNZELE COPACILOR DEVIN RUGINII TOAMNA? 

DE CE CAD FRUNZELE? 

DE CE CONIFERELE AU CETINA MEREU VERDE? 

 
                                                    Alina-Rodica-Valentina Copil  

                                                           Cristian-Alexandru  Copil       

            
Pentru o lungă perioadă de timp, oamenii au 

crezut că frunzele copacilor cad toamna din cauza 

frigului şi apropierii iernii. Conform cercetărilor 

ştiinţifice în domeniu, se pare că lucrurile nu stau 

chiar aşa. 

  Se pare că principala cauză pentru care 

frunzele cad nu este legată de frig sau iarnă, ci 

de…secetă! Cercetătorii au descoperit cu 

surprindere că inclusiv copacii care cresc în zone 

umede, cu ploi şi zăpezi abundente pe timpul 

toamnei şi iernii, ajung să sufere de sete pe perioada 

anotimpurilor reci. Forţa cu care arborii absorb apa 

din sol, pur şi simplu nu este sufient de puternică 

pentru a absorbi suficientă apă când temperaturile 

sunt scăzute, pentru a compensa pierderea de apă la 

nivelul frunzelor, atunci când afară este frig. 

În cazul arborilor, principala funcţie biologică a frunzelor este aceea de fotosinteză, prin 

care arborii folosesc apa, dioxidul de carbon şi lumina solară pentru a produce compuşi organici 

şi oxigen. Doar că pentru a obţine forţa de absorbţie necesară obţinerii apei din sol, copacii 

trebuie neapărat să transpire în mod constant. Deoarece totalitatea frunzelor  au o mare suprafaţă 

totală, frunzele transpiră o cantitate uriaşă de apă, prin urmare pe timpul iernii copacii trebuie să-

şi piardă frunzele pentru a nu se deshidrata şi usca. 

Lumina este elementul de bază al tuturor proceselor importante din natură. Pentru plante 

și o parte din bacterii lumina face posibilă fotosinteza, în urma căreia din CO2, săruri minerale și 

apă se degajă oxigen și se produce glucoza, principala sursă de energie pentru propriile funcții. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Cantacuzino
https://adevarul.ro/locale/calarasi/savantul-revolutionat-
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Pentru a putea trăi, a se putea hrăni și a face 

rost de energie, copacii au nevoie de niște structuri 

numite cloroplaste, care se găsesc în general în 

celulele plantelor. Cloroplastele conțin clorofilă, una 

din substanțele organice fundamentale din natură, un 

pigment de culoare verde care poate fi de mai multe 

tipuri, diferind de la o specie la alta, care are rolul de 

a ajuta fotosinteza. Practic, prin fotosinteză, planta 

absoarbe energia luminoasă (adică lumina) de la 

Soare și o transformă în energie chimică prin 

intermediul clorofilei. Datorită clorofilei planta 

absoarbe doar lungimile de undă roșie și albastră care 

compun lumina, reflectând lumina verde.                                         
        Mai sunt și alți pigmenți în frunze, cum ar fi 

carotenoidele (galben, portocaliu, roșu), dar în 

cantități mult mai mici. 

Combinarea pigmenților cu clorofila face ca verdele frunzelor să aibă diferite nuanțe și 

tot datorită acestor pigmenți, toamna frunzele devin ruginii.  

Odată cu scurtarea zilelor și sosirea frigului, copacii resorb substanțele nutritive din 

frunze și le stochează pentru o utilizare ulterioară. Clorofila este una din primele molecule care 

sunt resorbite și stocate, își încetează activitatea prima, dar ceilalți pigmenți rezistă mai mult, și 

frunzele se fac galbene, portocalii sau roșii. Aceasta e cauza schimbării culorilor în timp. 

Există multe reacții redox care au loc în natură. Fotosinteza este un proces de oxido-

reducere în care apa se oxidează și CO2 se reduce. 

 

6 CO2 + 6 H2O lumină solară ˃ C6H12O6 + 6O2 + 686 kcal 

 

În restul anului, pe timp de iarnă, frunzele ar 

pierde o cantitate mare de căldură prin suprafața mare 

pe care o au, iar în procesul de fotosinteză ar pierde o 

anumită cantitate de apă, care apoi ar fi resorbită. 

Iarna, copacul nu ar putea face rost de atâta apă încât 

să o înlocuiască pe cea pierdută prin frunze. Dacă 

frunzele ar rămâne pe copac, ele ar continua să încerce 

să facă fotosinteză, dar ar îngheța. 

Există și excepții. Una din acestea sunt 

coniferele (bradul, molidul și pinul) care au frunzele 

în formă de ace. Ele sunt la fel de eficiente ca frunzele 

de foioase când vine vorba de captarea luminii 

Soarelui, dar pot să facă fotosinteză tot anul. Fiind 

foarte subțiri, frunzele de conifere sunt etanșe și nu 

permit apei să iasă. Pe de altă parte, sunt destul de 

groase și în plus, au și un strat de rășină încât să 

supraviețuiască gerului de peste iarnă. Datorită acestor 

caracteristici, frunzele de conifere pot sta pe copaci 

timp de câțiva ani fără să cadă. Pe timpul iernii, 
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copacii transpiră prin micile crăpături din scoarţă. Pe lângă acest aspect sunt extrem de bine 

adaptaţi la secetă.  

Sitografie: 

https://ceae.ro/de-ce-toamna-frunzele-copacilor-se-ingalbenesc-si-cad/ 

https://www.descopera.ro/maratoanele-descopera/mari-intrebari/13663407-de-ce-cad-frunzele-

toamna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĂLĂTORIA ÎN TIMP 
 

                                                                                                      Luca  Găzdac  

 

V-ați întrebat vreodată dacă putem 

călători în timp?  

De fapt, noi călătorim în viitor în 

fiecare zi, dar ca să vedem ce se va 

întampla peste 10 ani trebuie să așteptăm 

și vom îmbătrâni. 

Imaginați-vă că sunteți într-o 

rachetă spațială care merge cu viteza 

luminii. Dacă combustibilul necesar pentru 

călătoria cu această viteză ar fi descoperit, 

cu siguranță în scurt timp am putea 

călători în timp. Viteza luminii nu există 

din cauză că, cu cât crește viteza rachetei, 

cu atât atomii cresc ceea ce rezultă că va 

crește și masa, ceea ce împiedică a atinge 

viteza luminii. 

Există o variantă cu care am putea călători, dar din păcate oamenii de știință încă nu au 

descoperit-o: materia exotică și antimateria. Aceste două elemente sunt necesare pentru a încerca 

să creăm o ”Gaură de vierme”, dar nici cu aceste două materii nu este sigur că vom putea crea o 

”Gaură de vierme”. Aceasta este o gaură între două galaxii. 

Există o variantă cu care am putea călători, dar din păcate oamenii de știință încă nu au 

descoperit-o: materia exotică și antimateria. 

 

O clipă nu a fost atentă Natura și a apărut Omul! O 

clipă să nu fie atent Omul, și Natura își repară greșelile! 

                                                                         Voltaire 

https://ceae.ro/de-ce-toamna-frunzele-copacilor-se-ingalbenesc-si-cad/
https://www.descopera.ro/maratoanele-descopera/mari-intrebari/13663407-de-ce-cad-frunzele-toamna
https://www.descopera.ro/maratoanele-descopera/mari-intrebari/13663407-de-ce-cad-frunzele-toamna
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Aceste două elemente sunt necesare pentru 

a încerca să creăm o ”Gaură de vierme”, dar nici 

cu aceste două materii nu este sigur că vom putea 

crea o ”Gaură de vierme”. Aceasta este o gaură 

între două galaxii. De exemplu, dacă între galaxia 

Calea Lactee și Andromeda este un an lumină prin 

această gaură putem ajunge instant la una dintre 

cele două galaxii.  

Faceți un experiment: desenați două puncte 

pe o coală și încă un punct care va fi o furnică. 

Pliați foaia încât cele două puncte să fie unul peste 

celălalt. Găuriți foaia cu un creion. Aceasta este o Gaură de vierme. O scurtătură care de la 

miliarde de kilometri parcurși în sute chiar mii de ani  cu viteza luminii prin această gaură ajungi 

instantaneu. 

Dar gandiți-vă dacă am călători în trecut și am călători prea mult, i-am putea împiedica pe 

părinții noștri să se întâlnească ceea ce înseamnă că noi nu ne-am fi născut și la întoarcere în 

timp real nu am fi existat. 

 

Bibliografie: 

Cristian Presură, O călătorie prin univers.  

Astrofizica povestită, Editura Humanitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN NOU ORGAN DIN CORPUL UMAN  

A FOST DESCOPERIT 

 
                                                                                                                      Maria Iancu  

 

Până acum se credea că regiunea nazo-faringiană, din spatele nasului, găzduiește doar o 

serie de glande salivare microscopice, dar cercetătorii au găsit în anul 2020  un set nou de 

glande, de aproximativ 3,9 centimetri lungime. Datorită amplasării lor, pe o bucată dintr-un 

cartilaj numit torus tubarius, aceste noi glande au fost denumite glande salivare tubariale. 

Cel mai probabil, acest nou organ lubrifiază partea de gât aflată în spatele nasului și a gurii, au 

scris cercetătorii în revista Radiotherapy and Oncology. 

  

Știința înseamnă putere 

                                 Francis Bacon 

 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=106
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Descoperirea a fost făcută din întâmplare. Cercetătorii de la Institutul olandez al 

cancerului foloseau o combinație de scanări și tomografie cu emisie de pozitroni (PET), numită 

PSMA PET-CT, pentru a studia cancerul de prostată. În scanarea PSMA PET-CT, medicii 

injectează pacientului un „trasor” radioactiv. Acest trasor indică proteina PSMA, care este 

crescută în celulele canceroase de prostată. Studiile clinice au descoperit că scanarea PSMA 

PET-CT este mai bună decât imagistica convențională în detectarea cancerului de prostată 

metastazat. Pentru a confirma descoperirea, Vogel și colegii săi au scanat 100 de pacienți și au 

constatat că toți aveau glandele despre care nu s-a știut nimic până acum. 

Descoperirea ar putea fi importantă pentru 

tratamentul cancerului. Medicii care folosesc radiații pentru 

cap și gât pentru a trata cancerul încearcă să evite iradierea 

glandelor salivare, a spus Vogel, deoarece deteriorarea 

acestora poate avea un impact asupra calității vieții. 

„Următorul nostru pas este să aflăm cum putem proteja mai 

bine aceste noi glande, pentru ca pacienții să aibă o calitate a 

vieții nealterată în urma tratamentului”, a mai spus Vogel. 

 

 

Bibliografie: 

https://www.livescience.com/new-salivary-gland.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Descoperirea înseamnă să vezi ce toată lumea a văzut și 

să gândești ce nimeni nu a gândit!  

                                          Albert Szent-Gyorgyi 

 

https://www.livescience.com/new-salivary-gland.html
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EFECTELE NOCIVE ALE ACIDULUI GLUTAMIC 

ȘI ALE GLUTAMATULUI DE SODIU ASUPRA ORGANISMULUI 
                                                                

                                                                                                           Simina Elena Fildan  

 

  Acidul glutamic și glutamatul de sodiu sunt aminoacizi non-esențiali care se găsesc în 

alimente precum roșiile, laptele, ciupercile, peștele sau 

brânza.  

Aceste substanțe au fost sintetizate pentru prima 

dată în laborator de un biochimist japonez. În industria 

alimentară, sunt folosite ca potențiatori de aromă, adică 

sunt utilizate pentru a intensifica savoarea preparatelor. 

Se găsesc în multe preparate nesănătoase, precum 

mâncarea de tip fast-food și alimentele semi-preparate. 

 Glutamatul de sodiu (MSG) este sarea sodică a 

acidului glutamic, folosit ca aditiv alimentar, este de 

obicei vândut ca potențiator de gust. Acesta are codul 

HS 29224220 și codul E621. În comerț se mai folosește 

sub denumirea de Ajinomoto, Vetsin, Accent și Tasting Powder. MSG este obținut prin 

fermentarea carbohidraților bacterieni. Din 1909 până la mijlocul anilor 60’, MSG a fost preparat 

din hidroliza glutenului de grâu, care este aproximativ 25% acid glutamic. 

   Îngrijorările legate de consumul acestor aditivi au apărut după ce o persoană a acuzat 

dureri de cap și stare de disconfort după ce a consumat mâncare de la un restaurant cu specific 

chinezesc, unde se utilizau aceste substanțe pentru a da un gust mai bun alimentelor, motiv 

pentru care simptomele pacientului au fost denumite “ sindromul restaurantului chinezesc”. S-a 

aflat că există unele persoane care în urma consumului de glutamat de sodiu prezintă manifestări 

precum: durere de cap, bufeuri, tahicardie, transpirație abundentă, durere în piept, greață și 

slăbiciune. 

    În urma unui studiu realizat în anul 1995 de 

Federația Societăților Americane de Biologie 

Experimentală, s-a observat prezența unor simptome 

deosebite în cazul unor pacienți care au fost expuși la o 

cantitate de glutamat de sodiu de 3 grame în absența 

alimentelor. Consumul de această substanță este asociat 

cu acumularea de kilograme în plus. Un studiu realizat 

pe șobolani a demonstrat că glutamatul de sodiu crește 

riscul de obezitate. 

   În cazul copiilor, glutamatul poate deveni o 

excitotoxină, care stimulează excesiv neuronii, 

distrugându-i ireversibil, din cauza faptului că acesta 

este un neurotransmițător, iar bariera sangvină 

cerebrală, care protejează creierul de toxine și 

neurotransmițători în exces nu este suficient de 

dezvoltată la copii. 

 Acest aditiv este folosit și în România, mai ales 

în fast-food-uri sau în alimente procesate cum ar fi: 
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sosul de soia, cârnații, parizerul, condimentele, supele instant, brânzeturile, legumele în 

conservă, bulionul din comerț, cubulețele de supă, sosurile pentru paste și în multe alte alimente 

procesate.  

 Gustul glutamatului e cel de ”carne sărată”. Acest gust se mai numește și umami, cuvânt 

de proveniență japoneză care înseamnă delicios – cel de-al cincilea gust împreună cu dulce, acru, 

amar și sărat.  

    Glutamatul este permis în Uniunea Europeană în anumite limite cantitative. Deși nu 

există date suficient de concludente pentru a cataloga aditivul drept nociv și efectele lui sunt 

controversate în domeniul medical, specialiștii recomandă evitarea alimentelor de tip fast-food, 

care conțin cantități mari de monoglutamat de sodiu și de acid glutamic, susținând că cele mai 

sănătoase alimente sunt cele naturale. 

 

Sitografie:  

https://doc.ro/sanatate/glutamat-de-sodiu-efecte-asupra-sanatatii 

https://www.blog.sfatfarma.ro/2016/01/glutamatul-de-sodiu-drogul-pe-care-il.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai grijă! Pericole sunt 

peste tot! 

 

  

https://doc.ro/sanatate/glutamat-de-sodiu-efecte-asupra-sanatatii
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EMINESCU, FIBONACCI ȘI...RECURSIVITATEA 

Prof. Viorel Muscaș 

„Și cât timp va exista, undeva prin lume, un singur exemplar din poeziile lui Eminescu, 

identitatea neamului românesc a fost proiectată în eternitate” zicea Mircea Eliade. 

Dacă ar fi să aleg o poezie din întregul univers eminescian aș opta pentru cea intitulată 

“Cu mâne zilele-ți adaogi...“, compusă din opt catrene. 

    Cu mâne zilele-ţi adaogi, 

Cu ieri viaţa ta o scazi 

    Şi ai cu toate astea-n faţă 

       De-a pururi ziua cea de azi. 

 

Am redat mai sus prima strofă, strofă  ce este reluată și spre finalul poeziei și care se 

deschide cu afirmația ce dă și titlul operei, continuând cu un vers care clarifică aspecte legate de 

tematica textului. Astfel, încă din primele versuri ale poeziei, înțelegem că percepția ființei 

umane asupra scurgerii timpului reprezintă un aspect esențial al lucrării lui Eminescu. Cuvântul 

„mâine” reprezintă viitorul, iar „zilele” - viața omului; este expusă ideea că fiecare zi trăită este 

importantă.  

 

 
“Cu mâne zilele-ţi adaogi” din Caietul Roșu al lui Mihai Eminescu, dăruit Mitei Kremnitz 

 

Aceasta fiind însă o revistă de științe nu voi da glas chemării de a face o analiză literară 

mai profundă a textului. 

 

 Aș putea fi întrebat, de ce nu am ales Luceafărul, Lacul, Glossă sau poate chiar  Memento 

mori. Răspunsul e simplu: fiindcă prin prisma materiei pe care o predau – informatică – pot 

regăsi în aceste prime versuri o referință mai mult sau mai puțin evidentă la o noțiune din materia 

clasei a XI-a și anume “recursivitatea”. 

Recursivitatea se referă în general la proprietatea unei noțiuni de a se defini prin ea însăși. 

Ca implementare, recursivitatea este un mecanism general de elaborare a programelor care a 
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apărut din necesități practice (transcrierea directă a formulelor matematice recursive) și se 

concretizează prin subprograme care se autoapelează. 

Pentru a face mai ușor de înțeles noțiunea voi prezenta câteva exemple: 

➢ Copacul 

Să ne imaginăm un copac. O ramură a copacului este formată din mai multe ramuri fiecare la 

rândul ei fiind formată din ramuri mai mici, acestea sunt formate din ramuri şi mai mici ... şi aşa 

mai departe pană când ajungem la cele mai mici ramuri, fiecare fiind formată dintr-o tulpină şi 

mai multe frunze. Am descris ramura unui copac folosind-ne de aceeaşi noţiune, ramura, până 

când am ajuns la cele mai mici elemente care o descriu, tulpina și frunzele. 

➢ Fractali 

Un fractal este o figură geometrică fragmentată sau frântă care poate fi divizată în părți, 

astfel încât fiecare dintre acestea să fie (cel puțin aproximativ) o copie miniaturală a întregului. 

Are deci o definiție simplă și recursivă. În imagine este un fractal de tip Mandelbrot, cel care le-a 

dat și denumirea: 

 

 

➢ 3. Căutarea fișierelor pe calculator 

Dacă dorim să căutăm în calculator toate fișierele ce conțin anumite litere, va trebui să 

parcurgem fiecare folder și apoi subfolderele din fiecare folder s.a.m.d 

➢ 4. Denumirea limbajului PHP este un acronim recursiv  

PHP =  PHP: Hypertext Preprocessor 

➢ 5. O expresie în informatică poate fi formată din operanzi, operatori și/sau alte expresii. 

 

➢ 6. Exemple din matematică – relații de recurență 
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Despre celebrul șir 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...... s-au scris multe. Matematicianul italian 

Leonard din Pisa, mai cunoscut ca Fibonacci (adică fiul lui Bonacci) a prezentat "problema 

iepurilor" în tratatul "Liber abaci" (în 1228):  

 

„Fiind dată o pereche de iepuri, se știe că fiecare pereche de iepuri produce în fiecare lună 

o nouă pereche de iepuri, care la rândul său devine productivă la vârsta de o lună. Să se 

determine câte perechi de iepuri vor fi după n luni.” 

 

 
 

În rezolvare, putem nota cu fn numărul de perechi de iepuri după n luni. Numărul de 

perechi de iepuri după n+1 luni, notat prin fn+1, va fi numărul de perechi la luna n, adică fn, plus 

numărul de iepuri nou-născuți. Cum iepuri se nasc din pereche de iepuri cu vârsta mai mare de o 

lună, iepuri nou-născuti vor fi fn-1 perechi. 

 

Prin urmare se obține relația: fn+1 = fn + fn-1 și în plus, f0 = 0 și f1 = 1. 

 

Pentru a determina termenul n din șirul lui Fibonacci putem implementa codul recursiv în 

limbajul C++ astfel : 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int fibo(int n) 

{ 

    if (n==1 || n==2) return 1; 

    else //n>2 

        return  fibo (n-1) + fibo (n-2); 

http://1.bp.blogspot.com/-Gx0a9F-X0BI/T_cIDvrPL0I/AAAAAAAAAJE/6Zpnafh2-P0/s1600/12.png
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} 

 

 

int main() 

{  

   int n; 

   cout<<"Dati n:";cin>>n; 

   cout<<fibo(n); 

 

   return 0; 

} 

 

În concluzie, voi lăsa cititorului plăcerea de a descoperi analogia dintre versurile primei 

strofe și relația matematică a șirului lui Fibonacci. 

 

Cu mâne zilele-ţi adaogi, 

Cu ieri viaţa ta o scazi 

Şi ai cu toate astea-n faţă 

De-a pururi ziua cea de azi. 

 

f(n+1) = f(n)+f(n-1) 

adică 

f(n+1)-f(n-1) = f(n) 
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CUBUL RUBIK  

 
                                                                                               Diana Buciu  

                                                                                                    Georgiana Sime 

 

Cubul rubik este un joc de tip puzzle inventat în 1974 de 

către Ernő Rubik, profesor din Budapesta, Ungaria, atunci când a 

vrut să-și ajute studenții să înțeleagă problemele 

tridimensionale. Soluția lui? Cubul lui Rubik! Ernő Rubik dezvoltă o 

piesă de artă mobilă pentru studenții săi în arhitectură. S-a răsucit și 

s-a întors și totuși nu s-a rupt. Adăugarea a 54 de abțibilduri colorate 

pe cele șase fețe i-a conferit puzzle-ului aspectul său iconic.  

Când Ernő Rubik a construit primul său cub, i-a trebuit peste 

o lună să-l rezolve. La acea vreme, el nu știa că ”Cubul său magic” – 

”Buvos Kocka” în limba maghiară - va lua lumea cu asalt. În 1975 

Ernő Rubik își numește puzzle-ul “Cubul Magic”. Puzzle-ul a fost 

demonstrat la o varietate de târguri internaționale de jucării, inclusiv 

Londra, Paris și New York. În septembrie 1979, puzzle-ul a fost 

văzut la Nürnberg de către specialistul în jucării Tom Kremer, care 

putea vedea imediat puterea și potențialul Cubului.  

Viziunea lui Tom Kremer era să comercializeze Cubul și să-l 

vândă lumii; el negociază și semnează o licență de distribuție  la nivel 

mondial.  

Pasiunea și credința lui Tom Kremer în Cub au convins Ideal Toy 

Company să distribuie ”Magic Cube”.  Au vrut o schimbare 

importantă ... un nou nume! Lansarea globală a noului Rubik's Cube a 

avut loc în 1980, iar restul este istorie. Cuburile mai noi au avut 

jumătate din greutatea modelelor anterioare, ceea ce face ca timpul de 

rezolvare să fie mult mai scurt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 1991 Homer Simpson se joacă prima dată cu un Cub Rubik. Există foarte multe variații ale 

cubului, produse pe scară largă, printre cele mai răspândite fiind: puzzle-urile cubice 2×2×2 până 

la 11x11x11 (11 straturi). Pe lângă acestea, el a inspirat o întreagă categorie de jocuri similare 

care au devenit cunoscute sub denumirea de "puzzle-uri mecanice". Dintre acestea fac parte 

cuburile de diferite dimensiuni menționate mai sus, precum și alte forme geometrice, cum ar 

fi: tetraedrul, piramida (Pyraminx), octaedrul, dodecaedrul sau icosaedrul. 

[Type a quote from the 

document or the summary 

of an interesting point. You 

can position the text box 

anywhere in the document. 

Use the Text Box Tools tab 

to change the formatting of 

the pull quote text box.] 
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Rezolvarea Cubului Rubik: Au fost descoperiți independent mai mulți algoritmi de 

rezolvare a cubului Rubik. Cea mai populară metodă este cea dezvoltată de David Singmaster și 

publicată în cartea sa Notes on Rubik's "Magic Cube" (Note asupra ”Cubului Magic” al lui 

Rubik) în 1981. Acest algoritm implică rezolvarea cubului nivel cu nivel, în care întâi se rezolvă 

un nivel, cel de sus, apoi cel median, și în cele din urmă și cel de la bază. Această metodă de 

rezolvare a cubului este utilizată cel mai des deoarece se pretează la explicarea într-un ghid pas 

cu pas. 

Recorduri: 

➢ Primul campionat mondial de rezolvare a cubului rubik a fost organizat în Budapesta 

(1982), câștigătorul a fost un tânăr de 16 ani cu un timp de 22,95 secunde. 

➢ Australianul de 22 de ani, Feliks Zemdegs a stabilit recordul de 4,22 de secunde pentru 

cubul Rubik de 3x3x3 în 2018. Acesta deține și recordul de 4,73 de secunde din 2016. 

➢ În România, recordul mondial de 5,95 de secunde de la U.R.A. Spring of Colors 2019 

este deținut de către Matei Alexandru Stroescu. 

Știați că ? 

Fred Cueller în colaborare cu o firmă de diamante a creat 

cel mai scump cub rubik din lume: “Masterpiece Cube”; iar 

prețul acestuia este de 1,5 milioane de dolari.  

 

 

 

Sitografie: 

https://www.rubiks.com/en-us/ambassadors 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cubul_Rubik 

https://playtech.ro/2018/cub-rubik-record-mondial-feliks-

zemdegs/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cubul_Rubik 

https://www.worldcubeassociation.org/results/rankings/333/single?region=Romania&show=100

+persons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologia este arta de a transforma știința în ceva practic 

                                            Marcio Barrios 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Singmaster&action=edit&redlink=1
https://www.worldcubeassociation.org/competitions/URASpringofColors2019
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cubul_Rubik
https://playtech.ro/2018/cub-rubik-record-mondial-feliks-zemdegs/
https://playtech.ro/2018/cub-rubik-record-mondial-feliks-zemdegs/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cubul_Rubik
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CIFRA 7 

 
                                                                                                       Prof. Rodica Mihaela Turcaș  

 

 

ŞTIAȚI CĂ: 

➢ Există 7 minuni ale lumii antice; ele sunt: 

Marea Piramidă de la Giza, Grădinile suspendate ale 

Semiramidei, Templul zeiței Artemis din Efes, Statuia 

lui Zeus din Olimpia, Mausoleul din Halicarnas, 

Colosul din Rodos, Farul din Alexandria 

➢ Există 7 minuni ale Evului Mediu: Colosseum-

ul din Roma, Catacombele din Alexandria, Marele Zid 

Chinezesc, Stonehenge, Turnul din Pisa, Turnul de 

Porțelan din Nanjin, Moscheea de la Hagia  
➢ Sunt definite și 7 minuni naturale ale lumii și 

anume: muntele Everest, cascada Victoria, Marele Canion, Marele Recif de Corali, 

Aurora Boreală, vulcanul Paricutin, portul Rio de Janeiro 

➢ Există 7 continente: Europa, America de Nord, America de Sud, Africa, Asia, Antarctica, 

Australia și Oceania 

➢ Cerul este împărțit în 7: atmosfera, exosfera, ionosfera, termosfera, mezosfera, stratosfera 

și troposfera 

➢ Cele 7 păcate capitale sunt: lăcomia, desfrâul, avariția, invidia, mânia, lenea, trufia 

➢ Cele șapte virtuți ale omului sunt: smerenia, dărnicia, bunătatea, răbdarea, modestia, 

abstinența și sârguința 

➢ În Biblie se descriu cele 7 zile în care Dumnezeu a creat lumea 

➢ Grupul de 7 stele denumit Pleiade este singura constelație cunoscută în fiecare cultură de 

pe Pământ, actuală sau dispărută, datând de cel puțin 40.000 de ani; în mitologia greacă, 

Pleiadele erau șase surori împreună cu mama lor, care au fost fugărite prin păduri de 

Orion Vânătorul până ce Zeus s-a îndurat de ele și le-a transformat în stele; Aborigenii 

numesc această constelație "Wurunna" și o asociază cu zeul vânătorii, iar amerindienii o 

cunosc sub numele de "Constelația celor șapte Fecioare urmărite de un urs"; Pleiadele se 

regăsesc și în legendele aztecilor, ale incașilor, polinezienilor, chinezilor, hindușilor, 

africanilor, precum și la egipteni 

➢ Cobra de la Angkor Wat din Cambogia are 7 capete, copacul cosmic al samanilor are 7 

ramuri și tot 7 sunt sferele sau treptele cerești 

➢ Există 7 zile ale săptămânii denumite după cei 7 zei romani, care au dat numele lor celor 

7 planete 

➢ 7 este considerat un "număr norocos” în mai multe culturi; de exemplu, în Japonia, 

mitologia vorbește despre Cei șapte Zei ai Norocului (Shichifukujin) 

➢ În cultura chinezilor, numărul 7 este proeminent; de exemplu, a șaptea zi după prima lună 

plină din an este Ziua Omului; această zi este considerată ziua universală a tuturor 

ființelor umane de pe planetă; de aceea fiecare chinez își sărbătorește ziua de naștere la 

data respectivă (nu înseamnă totuși că nu o sărbătorește și în ziua calendaristică în care a 

apărut pe Pământ) 

➢ Se spune că dacă visezi cifra 7 îți vei întâlni sufletul pereche 
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➢ Cultura hindusă vedică susține că omul are 7 puncte energetice sau chakre 

➢ Vaca, un animal sacru în India, are 21 de nume, de trei ori cifra șapte 

➢ Bushido sau calea războinicului din cultura japoneză este un cod care ajută samuraii să 

însușească 7 virtuți 

➢ În legendele budiste se spune că după ce s-a născut, Buddha s-a ridicat în picioare și a 

făcut 7 pași 

➢ Consiliul suprem al babilonienilor se compunea din 7 zei, fiecare legat de un astru 

➢ În folclorul irlandez, al 7-lea fiu al celui de-al 7-lea fiu are puteri magice 

➢ În folclorul iranian, pisica are 7 și nu 9 vieți și își poartă pisoii de șapte ori în șapte locuri 

diferite 

➢ Potrivit mai multor credințe, există șapte trepte ale Raiului care corespund celor șapte 

corpuri cerești (Pământ, Soare și celelalte 5 planete care se pot vedea cu ochiul liber); în 

iudaism și mahomedanism, al șaptelea Rai este denumit Araboth și este casa Tronului 

Gloriei, care este păzit de cei șapte arhangheli 

➢ La nunțile evreiești, existã șapte zile de binecuvântări (Sheva Brachot) 

➢ Dintre multele denumiri pe care vechii evrei le aveau pentru Dumnezeu, cele șapte nume 

pe care scribii trebuiau să se îngrijească să le scrie corect erau: El, Elohim, Adonai, Yhwh 

(Yehova), Ehyeh-Asher-Ehyer, Shaddai si Zebaot 

➢ Templul lui Solomon avea 7 trepte 

➢ Roma a fost construită pe șapte coline: Palatina, Capitolina, Quirinal, Viminal, Esquilina, 

Caelan, Aventina; Roma a fost de asemenea condusă, la început, de o linie de 7 șapte 

împărați 

➢ Există 7 perioade ale elementelor în tabelul chimic al lui Mendeleev 

➢ Există 7 note muzicale 

➢ Există 7 compuși principali ai celulei vii: apă, substanțe proteice, lipide, polizaharide, 

acizi nucleici ADN și ARN, molecule organice, săruri minerale 

➢ 7 este neutru pe scara PH-ului, apa pură are PH-ul 7 

➢ Există 7 stadii ale dezvoltării umane: embrionul, fătul, sugarul, copilul, adolescentul, 

adultul, bătrânul 

➢ Mărimea capului intră de 7 ori în înălțimea corpului 

➢ Dimensiunea ochiului este a 7-a parte din lățimea totală a capului 

➢ Sunt 7 articulații ale membrelor superioare 

➢ Potrivit studiilor științifice, 7 este numărul de ore pe care trebuie să îl doarmă un om pe 

noapte 

➢ În tradiția hipocratică, numărul 7 guvernează bolile corpului uman 

➢ Gărgărițele au 7 buline negre 

➢ Gâtul majorității mamiferelor este format din 7 oase 

➢ Curcubeul are 7 culori 

 

Sitografie: 

https://www.avantaje.ro/articol/importanta-cifrei-7-in-viata-noastra-cum-ne-poate-influenta-

existenta 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2018/07/30/numarul-7-cifra-lui-dumnezeu-si-

semnificatia-acestuia-in-cultura-popoarelor-lumii/ 

http://www.jurnal365.ro/actualitate/curiozitati-despre-cifra-7/ 

 

https://www.avantaje.ro/articol/importanta-cifrei-7-in-viata-noastra-cum-ne-poate-influenta-existenta
https://www.avantaje.ro/articol/importanta-cifrei-7-in-viata-noastra-cum-ne-poate-influenta-existenta
https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2018/07/30/numarul-7-cifra-lui-dumnezeu-si-semnificatia-acestuia-in-cultura-popoarelor-lumii/
https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2018/07/30/numarul-7-cifra-lui-dumnezeu-si-semnificatia-acestuia-in-cultura-popoarelor-lumii/
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CURIOZITĂȚI DIN LUMEA MATEMATICII 

 
                                                                                                                 Tudor Orboi 

 
Universul este construit prin puterea cifrelor.  

(Pitagora) 

 

În cadrul orelor de matematică, am învățat despre progresiile aritmetice și geometrice. 

Sub îndrumarea d-nei profesor, am încercat să găsesc aplicații ale progresiilor în viața cotidiană.  

 

Ce sunt progresiile aritmetice?  

 

Un şir de numere reale (𝑎𝑛)𝑛≥1 pentru care fiecare termen, începând cu al doilea, se 

obţine din termenul precedent prin adunarea unui număr r, se numeşte progresie aritmetică. 

Numărul r se numește rația progresiei aritmetice. 

 

Cum ne poate ajuta cunoșterea lor în viața de zi cu zi? 

 

Să ne imaginăm următoarea problemă: 

Într-o pepinieră se plantează puieți de brad. Pe primul rând se planteză 4 brăduți, iar apoi 

pe fiecare rând cu 3 brăduți mai mult față de rândul anterior. Brăduții fiind aranjați ca în 

imaginea următoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câți puieți de brad se planteză pe al 11-lea rând? 

 

La această întrebare se poate răspunde și fără a cunoaște noțiunea de progresie sau alte 

formule matematice. Folosind mai multe foi se vor reprezenta rândurile cu brăduți. Acest mod de 

determinare necesită foarte mult timp și energie pentru a ajunge la rezultatul final corect. Este 

mai simplu și mai eficient utilizarea formulelor de calcul pentru progresia aritmetică. 
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În imaginea de mai sus, 𝑎𝑛 reprezintă numărul brăduților plantați pe rândul 𝑛, 𝑛 ∈ ℕ∗. 

    𝑎1 = 4 reprezintă numărul brăduților aflați pe rândul 1. 

  𝑎2 = 4 + 3 = 7 reprezintă numărul brăduților aflați pe rândul 2. 

                                      𝑎3 = 4 + 3 + 3 = 10 reprezintă numărul brăduților aflați pe rândul 3. 

    ..... 

        În general,   𝑎𝑛 = 4 + (𝑛 − 1) ∙ 3  

𝑎𝑛 =  𝑎1 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑟 , această relație reprezintă formula termenului 

general.  

       Înlocuind în formula de mai sus, se obține:  

   𝑎11 = 4 + (11 − 1) ∙ 3 = 4 + 10 ∙ 3 = 4 + 30 = 34 

Răspuns: Pe rândul al 11-lea sunt plantați 34 de brăduți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe care rând sunt plantați 46 de puieți de brad?                           

𝑎𝑛 = 46 reprezintă numărul brăduților plantați pe rândul 𝑛 

 𝑎𝑛 = 4 + (𝑛 − 1) ∙ 3  

46 = 4 + (𝑛 − 1) ∙ 3  
(𝑛 − 1) ∙ 3 = 46 − 4 

𝑛 − 1 = 42 ∶ 3 

𝑛 − 1 = 14 

𝑛 = 15 

Răspuns: Pe rândul al 15-lea sunt plantați 46 de brăduți. 

 

Bineînțeles, există și alte întrebări ale căror răspunsuri le putem determina folosind relații 

matematice întâlnite în cadrul unității de învățare – Progresii. Spre exemplu:  

Câți brăduți au fost plantați în total pe 202 rânduri?  

Există oare un rând pe care sunt plantați 218 brăduți? 
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Aceste întrebări constituie exerciții ale minții. Sper că am reușit să vă captez atenția și să 

vă determin, dragi colegi, să aflați răspunsurile.  

Elevii trebuie să învețe pentru viață, nu pentru școală, după cum spunea Seneca. 

 

Bibliografie: 

Ganga M., Manual de Matematică clasa a IX-a, Editura Mathpress, Ploiești, 2008 

https://www.youtube.com/watch?v=t5TLCF8i8B8 

 

 

 

 

 

 

CINE ESTE FONDATORUL ALGEBREI? 

                                                                                                               Prof. Mihaela Elena Băguț  

Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi (sau Muhammed ibn Musa 

Horezmi, în arabă ابو عبد هللا محمد بن موسى الخوارزمي, în farsi خوارزمی, prescurtat Al-Horezmi) a fost 

un  astronom/astrolog, matematician, geograf și scriitor persan. S-a născut probabil în 780 

(la Horezmi, în actualul Uzbekistan)  și a murit către anul 845 d.Hr. 

El este considerat 

fondatorul Algebrei, datorită 

cărții ”Cartea despre reînnoire și 

opoziție” („Al-kitab al 

mukhtasar fi hisab al-jabr wa-l-

mukabala”), de la numele căreia 

a venit cuvântul ”algebră”. În 

partea teoretică a tratatului său, 

al-Khorezmi oferă o clasificare 

a ecuațiilor de gradul 1 și 2 și 

sugerează și rezolvări ale 

acestora.  Cartea include, de 

asemenea, un ”capitol despre 

tranzacții”, care prezintă aflarea 

unui termen  necunoscut dintr-o 

proporție  și un ”capitol de măsurare”, care discută regulile pentru calcularea ariei diferitelor 

  

Toată cunoașterea noastră își are originea în percepțiile 

noastre 

                                   Leonardo Da Vinci 

 

https://www.emag.ro/matematica-manual-pentru-clasa-a-ix-a-trunchi-comun-autor-mircea-ganga-9789738222106/pd/DQB4TVBBM/
https://www.emag.ro/matematica-manual-pentru-clasa-a-ix-a-trunchi-comun-autor-mircea-ganga-9789738222106/pd/DQB4TVBBM/
https://www.youtube.com/watch?v=t5TLCF8i8B8
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arab%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Farsi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Astronom
https://ro.wikipedia.org/wiki/Astrolog
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scriitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Persan
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Horezmi&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
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poligoane, o formulă aproximativă pentru aria unui cerc. De asemenea, este atașată ”Cartea 

Testamentelor”, dedicată problemelor matematice care decurg din împărțirea moștenirii în 

conformitate cu dreptul canonic musulman.  Calculele matematice sunt scrise exclusiv cu 

ajutorul cuvintelor, deci  nu se folosește niciun simbol. Al-Khwarizmi a scris  ”Pe contul indian”, 

care a contribuit la popularizarea sistemului  zecimal, până în Spania. În secolul XII această carte 

a fost tradusă în latină și a jucat un rol foarte mare în dezvoltarea aritmeticii europene și în 

introducerea cifrelor indo-arabe. Numele autorului, în formă latinizată (Algorismus, 

Algorithmus), a început să devină cunoscut în Europa; de aici provine termenul modern algoritm 

folosit pentru prima dată de Leibniz. Se spune că el a folosit pentru prima dată cifra 0. 

Al-Horezmi a fost un iscusit constructor de instrumente optice și realizator de tabele 

astronomice. În 1878 s-a găsit un manuscris al său, intitulat ”Cartea imaginii pământului” care  

este prima lucrare geografică în arabă și a avut o influență puternică asupra dezvoltării acestei 

științe. 

Să nu aveți impresia că doar aceste lucrări au fost scrise de Al-Khwarizmi, au mai fost și 

altele. Dar ce mi-a  mai atras atenția la acest savant a fost:  

Întrebat ce valoare reprezintă omul în matematică, acesta a răspuns: 

- Dacă omul are bun simț și caracter = 1 

- Dacă mai este și frumos = 10 

- Dacă mai are și bani = 100 

- Dacă se mai trage dintr-un neam nobil = 1000 

- Însă dacă dispare simbolul bunului simț și al caracterului, adică 1, rămân zerourile! 

Trageți voi concluzia... 

Sitografie: 

https://srcaltufevo.ru/ro/al-horezmi-gody-zhizni-al-horezmi-odin-iz-velichaishih-uch-nyh-vseh-

vrem-n.html 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fll.univ-

poitiers.fr%2Fllappli%2Fwordpress%2Fel-khawarizmi-le-fondateur-de-lalgebre-et-des-

algorithme%2F&psig=AOvVaw1xHY_SPjJ_GLDh8MjnFKwb&ust=1611595427229000&sourc

e=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwippvv4irXuAhUK_qQKHS3pA00Qr4kDegQIARBE 

https://englishyz.ru/ro/the-structure-of-the-atom/zhizn-i-deyatelnost-muhammada-al-horezmi-

vsya-elementarnaya/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Al-Khwarizmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Optic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1878
https://srcaltufevo.ru/ro/al-horezmi-gody-zhizni-al-horezmi-odin-iz-velichaishih-uch-nyh-vseh-vrem-n.html
https://srcaltufevo.ru/ro/al-horezmi-gody-zhizni-al-horezmi-odin-iz-velichaishih-uch-nyh-vseh-vrem-n.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fll.univ-poitiers.fr%2Fllappli%2Fwordpress%2Fel-khawarizmi-le-fondateur-de-lalgebre-et-des-algorithme%2F&psig=AOvVaw1xHY_SPjJ_GLDh8MjnFKwb&ust=1611595427229000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwippvv4irXuAhUK_qQKHS3pA00Qr4kDegQIARBE
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fll.univ-poitiers.fr%2Fllappli%2Fwordpress%2Fel-khawarizmi-le-fondateur-de-lalgebre-et-des-algorithme%2F&psig=AOvVaw1xHY_SPjJ_GLDh8MjnFKwb&ust=1611595427229000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwippvv4irXuAhUK_qQKHS3pA00Qr4kDegQIARBE
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fll.univ-poitiers.fr%2Fllappli%2Fwordpress%2Fel-khawarizmi-le-fondateur-de-lalgebre-et-des-algorithme%2F&psig=AOvVaw1xHY_SPjJ_GLDh8MjnFKwb&ust=1611595427229000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwippvv4irXuAhUK_qQKHS3pA00Qr4kDegQIARBE
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fll.univ-poitiers.fr%2Fllappli%2Fwordpress%2Fel-khawarizmi-le-fondateur-de-lalgebre-et-des-algorithme%2F&psig=AOvVaw1xHY_SPjJ_GLDh8MjnFKwb&ust=1611595427229000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwippvv4irXuAhUK_qQKHS3pA00Qr4kDegQIARBE
https://englishyz.ru/ro/the-structure-of-the-atom/zhizn-i-deyatelnost-muhammada-al-horezmi-vsya-elementarnaya/
https://englishyz.ru/ro/the-structure-of-the-atom/zhizn-i-deyatelnost-muhammada-al-horezmi-vsya-elementarnaya/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Al-Khwarizmi
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ȘIRUL LUI FIBONACCI ȘI RAPORTUL DE AUR 

 
                                                                                                          Darius Felherț  

                                                                                                       Marian Boța  

 
Șirul lui Fibonacci este o infinitate de numere care se obțin prin următorul procedeu: 

primele două elemente ale șirului sunt 0 și 1, iar al treilea element se obține aduându-le pe 

primele două: 0+1 = 1. Al patrulea se obține aduându-le pe al treilea cu al doilea (2+1=3). Al 

cincilea se obține aduându-le pe al patrulea cu al treilea (3+2=5), și tot așa, până la infinit. 

 Acest număr a fost denumit φ (phi) fiind considerat încă din antichitate raportul de aur 

sau numărul de aur, datorită întâlnirii frecvente a acestui raport în lumea care ne înconjoară. 

Se află în raportul de aur oricare două numere care îndeplinesc condiția de mai jos: 
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➢ Călătorie spaţială prin universul 

microscopic 

Molecula de ADN măsoară în 

lungime 34 Å și 21 Å lățime, raportul 

lungime-lățime fiind foarte apropiat de 

numărul φ, pentru fiecare ciclu complet a 

spiralei sale.  

21 și 34 fac parte din “Șirul lui 

Fibonacci“. 

34 : 21 = 1,6190, iar numărul φ este 

egal cu 1,61803          (1 Å = 10−10 m) 

 

 

 

 

➢ Dispunerea ramurilor copacilor 

Tot ceea ce vedem in jurul nostru, de la micile organisme unicelulare, la organismele 

pluri-

celulare, de la structurile simple monoatomice, la structurile foarte complexe respectă principiul 

de bază al geometriei Divine, are la bază raportulul de aur: φ. 
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➢ A

şezarea seminţelor 

pe mai multe 

spirale 

       La floarea 

soarelui se pot 

observa două rânduri de spirale în sens invers. Numărul de spirale nu este același în fiecare sens. 

Potrivit soiului, acest număr poate fi 21 și 34  sau 34 și 55, uneori 58 și 89. 

Diviziunea celulară 

            Diviziunea celulară se desfășoară conform Șirului lui Fibonacci și se află în strânsă 

legătură cu acesta. 
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VIRUȘI ȘI VIRUSURI 

 
                                                                                       Darius Galiș 

 

 

            În biologie, un virus este un agent 

patogen inframicrobian, invizibil la 

microscopul optic, care nu are capacitatea de 

autoreproducere, ci este multiplicat de celula 

parazitată. 

 

 

Virusurile reprezintă cea mai simplă 

formă de viață acelulară. Virusurile nu sunt 

considerate ființe vii, ele aflându-se la 

intersecția dintre viu și neviu. Spre deosebire 

de celelalte forme de viață, nu consumă hrană 

și nu produc energie.     

 

 
Scopul principal al unui virus de 

calculator este coruperea sistemului de 

operare și/sau distrugerea datelor. Ei pot 

infecta fișierele de date sau chiar sectorul de 

boot al unității hard disk.  

 

 

 În 1981 virușii Apple 1, 2 și 3 sunt 

printre primii viruși "in the wild". Descoperiți 

în sistemul de operare Apple II, virușii se 

răspândesc în Texas A&M prin intermediul 

jocurilor piratate și altele.                                                                                                          

 

 

ASEMĂNĂRI:   

 

- ambele sunt parazite, virusurile au 

nevoie de o gazdă pentru a supraviețui iar 

virușii sunt făcuți pe aceiași idee, aceștia se 

”hrănesc” cu date 

- ambele sunt structurate după 

gravitate, la fel cum unele virusuri nu 

afectează  așa de rău organismele iar unele 

pot cauza chiar și moarte așa și virușii, unii 

pot fura doar date neimportante,  iar altele pot 

fura miliarde de bani din bancă 

-ambele sunt transmisibile 

 

  

       DEOSEBIRI: 

 

 - virusurile afectează organismul 

uman,  iar virușii afectează componentele 

electrice  

           - virușii pot sta fără să afecteze nimic 

în calculatorul creatorului 

 - virușii se transmit prin intermediu 

internetului sau este instalat direct pe 

calculatorul victimei 

 - virusurile afecteză direct persoanele 

în timp ce virușii indirect prin culegerea de 

date 
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VACCINAREA ÎMPOTRIVA  COVID-19 
                                                                                                       

                                                                                                 Prof. Victoria Pop 

➢ Ce este un virus? 

O entitate biologică formată din : 

 a. Genom viral reprezentat de o moleculă de 

AND sau ARN                 

 b. Înveliș numit capsidă de natură proteică 

          Este înmulțit de către celula gazdă în care 

pătrunde pentru că informația pe care o poartă genomul 

viral este copiată și multiplicată în procesul de replicare 

a AND-ului celulei gazdă.  

          Datorită informațiilor din genomul viral, 

informații care sunt noi pentru celula gazdă, este 

perturbat metabolismul celular; în acest caz, celula 

gazdă va sintetiza proteine noi, străine organismului 

care provoacă în final boli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Cum se apără organismul? 

          În mod natural, dispunem de un sistem imunitar reprezentat de leucocite (globulele 

albe din sânge ) 

          Leucocitele sunt celule specializate, care au în membranele lor proteine receptoare care 

recepționează și identifică prezența corpurilor străine pătrunse în organism. 

          Mesajele recepționate activează gene din AND-ul nuclear care determină sinteza de 

proteine specifice numite ANTICORPI ce anihilează corpul străin.  

➢ Ce este un vaccin? 

Vaccinul este un preparat biologic, care conține microorganisme omorâte sau 

atenuate, ori fragmente ale acestora, care introduse în organism induc formarea anticorpilor 

de către limfocite (o categorie de leucocite care detectează cel mai rapid prezența corpurilor 

străine în organism). 

Sunt mai multe tipuri de vaccinuri, de exemplu :  

• Vaccinuri inactive care conțin o formă slăbita (atenuată) sau inactivă a virusului care 

nu poate produce boala.  
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• Vaccinuri bazate pe vectori virali inactivați care conțin un virus modificat genetic 

nepatogen (se numește vector) în care sunt introduse fragmente din informația 

genetică a virusului sau a oricărui agent patogen. 

• Vaccinuri cu acizi nucleici bazate pe AND și ARN. 

• Etc. 

 

➢ Vaccinarea împotriva COVID -19 

Vaccinurile împotriva virusurilor de tip CORONAVIRUSURI  au la bază un alt virus 

care are genomul viral format dintr-o moleculă de AND (adenovirus), care a fost modificat 

genetic în sensul că acesta conține o genă care codifică sinteza proteinei S proprie virusului 

SARS –CoV-2. Acest adenovirus nu se poate reproduce deci nu este patogen, dar furnizează 

informații pentru sinteza proteinei S (SPIKE). 

Limfocitele de tip T identifică această proteină S care este străină organismului și 

astfel, limfocitele încep să sintetizeze anticorpi,- și mai mult- , sunt o categorie de limfocite 

care produc o substanță numită interleukina  care stimulează altă categorie de limfocite – 

limfocite B care vor începe să sintetizeze anticorpi în cantitate mare.  

Limfocitele T, în urma producerii de interleukină, încep să se dividă, se înmulțesc, se 

formează limfocite cu memorie care intră într-o stare de inactivitate până la reîntâlnirea cu 

același antigen (corp străin) când vor începe să sintetizeze rapid anticorpi. 

Tehnica ARN-ului mesager folosită pentru vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 

constă în izolarea proteinei S din acest virus.  

Au izolat gena din structura ARN-ului mesager care codifică sinteza acestei proteine 

(ARN-ul izolat este genomul virusului). 

Au introdus mesajul (gena purtătoare de mesaj) într-o capsulă de grăsime și această 

combinație se introduce intramuscular. 

Casula de grăsime cu gena purtătoare a mesajului se contopește cu membranele 

celulei musculare și astfel gena pătrunde în interiorul celulei musculare. 

Această genă care este o parte din ARN-ul mesager al virusului nu pătrunde în nucleul 

celulei musculare, ci se atașează de RIBOZOMII din citoplasma celulei unde începe 

decodificarea informației, respectiv sinteza proteinei specifice virusului și străină 

organismului.  

Moleculele proteice sintetizate părăsesc celula și se lipesc pe fața externă a 

membranei celulei musculare. 

Aceste proteine fiind străine organismului sunt rapid identificate de limfocitele de tip 

T  care transmit mesajul către limfocitele de tip B activându-le, și astfel începe sinteza de 

anticorpi. 

Anticorpii intră în reacție cu proteinele de pe suprafața membranei celulei musculare  

producând distrugerea acestora. 

În materialul genetic al limfocitelor B ramâne informația pentru sinteza acestor 

proteine – anticorpi, deci limfocitele B sunt limfocite cu memorie și la o eventuală întâlnire 

cu proteina S specifică virusului vor sintetiza din nou anticorpi. 

 

            În anul 2006, un grup de cercetători au primit premiul NOBEL pentru medicină și 

fiziologie. Aceștia au evidențiat rolul unui nou tip de ARN numit ARN interferent care are o 

secvență de nucleotide complementară cu ARN-ul mesager nociv. Pe baza experimentelor 

efectuate de ei și a rezultatelor obținute s-au pus bazele unor noi tehnici de obținere a 

vaccinurilor. Tehnica ARN-ului mesager pentru obținerea vaccinului împotriva 

Coronavirusurilor se studiază din 2006. 
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PANDEMIA 

                                                              Mariabela Bradea-Pintiuța  

                                                         Rona Ana Maria Gavra 

Oamenii nu au fost niciodată atât de singuri ca și în anul 2020. Pandemia care ne-a 

îngrădit de viața socială are efecte negative asupra comportamentului și sănătății mentale care 

va avea nevoie de timp pentru a 

ajunge la stadiul de dinaintea 

pandemiei. 

   Odată cu această pandemie, 

am început să stăm tot mai mult pe 

rețelele de socializare ca să treacă 

timpul mai repede. 

   De obicei, oamenii tind să 

scoată în evidență pe conturile 

personale de pe rețelele de socializare 

numai momentele fericite și părțile 

bune ale vieții lor. Această tendință 

oferă persoanelor din lista lor de 

prieteni o viziune nerealistă a vieții 

persoanei care postează, făcându-i să simtă că viața lor nu este la fel de bună. Efectul pe 

termen lung al acestui tip de comportament de a-ți compara viața cu cea a prietenilor tăi este 

o reducere a stimei de sine. Actualizarea în timp real a profilelor de pe rețelele de socializare 

determină mulți utilizatori să se logheze în mod continuu, pentru a fi la curent cu tot ce 

postează prietenii lor. Mulți fac acest lucru fără să-și dea seama. Studiile arată că frica de a 

rămâne pe dinafară, cunoscută drept fenomenul FOMO (fear of missing out) poate favoriza, 

uneori, apariția sentimentelor de nemulțumire și anxietate. 

 

  "Impulsul de a verifica regulat statusul și noile postări este generat din nevoia de a 

reduce starea de anxietate, însă în realitate acest comportament nu face altceva decât să 

genereze și mai multă anxietate. Oamenii se loghează pentru a se liniști, fără să-și dea 

seama că această nevoie este ca un 

drog”, explică Scott Bea. 

 

           Cercetătorii de la 

Universitatea din Pittsburgh au 

studiat obiceiurile a circa 1.700 de 

adulți cu vârste cuprinse între 19 și 

32 de ani cu privire la utilizarea 

rețelelor de socializare. Au 

descoperit că persoanele care 

foloseau des rețelele de socializare 

erau de trei ori mai predispuse la a 

avea dificultăți în a adormi spre 

deosebire de persoanele care nu stau foarte mult timp pe rețelele sociale. Conform 

specialiștilor, lipsa somnului poate conduce la diferite alte probleme, inclusiv capacitate 

redusă de concentrare, anxietate și chiar depresie. 

Atunci când oamenii postează poze din vacanțe sau poze cu mașinile, casele și 

animalele de companie declanșează, uneori, sentimente de invidie în rândul prietenilor lor 
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“virtuali”. Aceste sentimente, care pot varia de la furie la umilință, pot afecta în unele situații 

stima de sine. 

Uneori, rețelele de socializare pot încuraja diferite comportamente nesănătoase, cum 

ar fi consumul de droguri și alcool, dar și comportamentul nechibzuit. Conform psihologului 

Scott Bea, în acest caz, riscul este mai mare în rândul tinerilor, deoarece cortexul prefrontal, 

adică partea din față a creierului, responsabilă pentru luarea deciziilor, nu este complet 

dezvoltată până la vârsta de 25 de ani. Prin urmare, tinerii sub 25 de ani sunt mult mai 

predispuși la a imita comportamentele nesănătoase promovate de prietenii lor în mediul 

online.  

Distanțarea socială și izolarea la domiciliu impuse de această perioadă de înalta 

contagiozitate a noului coronavirus  COVID-19 sunt provocări pentru psihicul nostru. Suntem 

ființe sociale programate prin mecanisme biologice și comportamentale să avem și să 

susținem interacțiuni cu ceilalți. Privând organismul de această nevoie de bază, impactul 

negativ asupra sănătății fizice și mentale poate fi semnificativ. 

Efectele izolării pot fi la fel de riscante ca hipertensiunea arterială, fumatul sau 

obezitatea, arată studiile. Există însă unele aspecte la care poți lucra pentru a te adapta acestui 

context critic și a trece cu bine peste el, menținându-ți sănătatea în parametri optimi. 

De ce este dificilă izolarea? Suntem obișnuiți să trăim în comunitate și să avem 

legături de diverse tipuri cu cei din jur. Majoritatea celor care au fost nevoiți să petreacă o 

vreme în medii izolate (de exemplu, cercetătorii stabiliți în Antarctica) au declarat că 

singurătatea s-a dovedit cea mai dificilă componentă a muncii lor. 

Izolarea, arată cercetările, are impact atât asupra sănătății mentale, cât și a celei fizice, 

de la reducerea capacității de a gestiona situațiile stresante, la dificultăți de a lua decizii, de a 

memora și prelucra informațiile până la instalarea depresiei, a anxietății, atacurilor de panică 

și creșterea riscului de îmbolnăvire, deoarece sistemul imunitar al unei persoane singure 

răspunde diferit în lupta contra virusurilor.  

Este important să reținem că izolarea nu iți amorțește creierul doar ca urmare a 

plictiselii. “Oamenii încep să devină letargici când nu există intervenții pozitive în lumea lor” 

susține John Vincent. 

De asemenea, izolarea influențează ritmul circadian normal somn-veghe, determinând 

oboseala, dar și probleme fizice, precum obezitate și îmbătrânire prematură.  

Deși impactul izolării poate fi sever, vestea bună este că efectele sunt reversibile și că 

există anumite lucruri pe care le poți face pentru a reduce acest impact negativ.  

Iată câteva dintre acestea: 

•   Stai la soare. Te ajută să îți reglezi tiparele de somn 

•   Reia controlul asupra vieții tale. Ocupă-te de proiectele abandonate 

•  Ai răbdare cu tine. Persoanele care stau perioade lungi în izolare au nevoie de timp să 

reintre într-o rutină 

•  Menține comunicarea cu prietenii pe rețelele sociale sau sună-i dacă nu ai mai vorbit cu ei 

de ceva vreme 

Un alt aspect pozitiv în acest context de incertitudine 

ar fi acesta: potrivit cercetătorilor, persoanele izolate pe 

perioade lungi pot lucra la dezvoltarea personală (emoțională, 

apropierea de familie și prieteni, aprecierea acestora, o 

concentrare mai sporită), construindu-și, astfel, o perspectivă 

mai bună asupra vieții, o atitudine pozitivă, chiar o stare de 

fericire (mai fericit decât înainte de pandemie), ca urmare a 

acestei experiențe. 
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POCNITUL DEGETELOR: DĂUNĂTOR SAU NU? 

                                                                                                Iarina – Flavia Cuc 

 
Deși există studii care susțin că pocnitul degetelor poate fi un obicei dăunător, pentru 

mulți dintre noi a devenit o dependență, întrucât apelăm la el din ce în ce mai des pentru 

senzația de ușurare la nivelul 

articulațiilor. 

Acesta a devenit un obicei foarte comun, 

apelând la el atunci când suntem 

încordați. Totuși, există numeroase studii 

care au arătat că aceasta este o practică 

dăunătoare.  

Acel sunet pe care îl auzim atunci 

când ne pocnim articulațiile de la nivelul 

degetelor, al încheieturilor mâinii sau a 

altor părți ale corpului vine de la 

spargerea unor bule de aer aflate în 

lichidul din încheieturi. (Articulațiile 

reprezintă punctele de legătură dintre 

oase și sunt acoperite de un lichid gros, 

sinovial) 

Echipa condusă de radiologul Robert D. Boutin de la Universitatea din California, a 

recrutat 40 de participanți sănătoși, dintre care 30 își pocneau degetele regulat, iar 10 nu o 

făceau. Dintre primii 30, care ziceau că obișnuiesc să-și pocnească degetele, cei mai în vârstă 

au afirmat că o făceau cam de 20 de ori pe zi în ultimii 40 de ani. 

Participanții au fost rugați să-și pocnească articulația de la baza fiecărui deget, în timp 

ce se făceau observații printr-un aparat cu ultrasunete. Conform părerii lui Boutin, cercetătorii 

se așteptau să vadă ceva deosebit în articulații, însă nu erau pregătiți pentru un asemenea 

rezultat ... exploziv. 

„Ceea ce am văzut a fost un flash luminos pe ultrasunete, ca un foc de artificii ce 

explodează în comun. A fost o constatare destul de neașteptată”, a declarat Robert D. 

Boutin. Nu a fost înregistrată nici o diferență între cei 40 de participanți la experiment. 

Această afirmație este susținută și de rezultatele altui experiment medical din 

California, unde un medic, Donald Unger și-a pocnit timp de 60 de ani degetele de la o mână, 

iar de la cealaltă nu. El nu a înregistrat nici măcar o diferență între cele două mâini. 

  Ceea ce afirmă, cu siguranţă, cercetătorii este că nu au detectat nici o durere imediată, 

umflături sau alte deteriorări la nivelul articulaţiilor şi nu au observat nici o diferenţă 

perceptibilă între încheieturile persoanelor obişnuite să-şi pocnească degetele şi cei care nu o 

fac. 

 

Sitografie: 

https://dozadesanatate.ro/pocnitul-degetelor-daunator-sau-nu/ 

https://casastiti.ro/un-doctor-pe-nume-donald-unger-si-pocnit-degetele-de-la-mana-stanga-

fiecare-zi-timp-de-50-de-ani/ 

https://www.realitatea.net/stiri/actual/si-a-trosnit-degetele-timp-de-60-de-ani-doar-la-o-mana-

ce-diferen-a-exista-acum-intre-mainile-lui_5dcc9218406af85273d25290 
 

 

 

 

https://dozadesanatate.ro/pocnitul-degetelor-daunator-sau-nu/
https://casastiti.ro/un-doctor-pe-nume-donald-unger-si-pocnit-degetele-de-la-mana-stanga-fiecare-zi-timp-de-50-de-ani/
https://casastiti.ro/un-doctor-pe-nume-donald-unger-si-pocnit-degetele-de-la-mana-stanga-fiecare-zi-timp-de-50-de-ani/
https://www.realitatea.net/stiri/actual/si-a-trosnit-degetele-timp-de-60-de-ani-doar-la-o-mana-ce-diferen-a-exista-acum-intre-mainile-lui_5dcc9218406af85273d25290
https://www.realitatea.net/stiri/actual/si-a-trosnit-degetele-timp-de-60-de-ani-doar-la-o-mana-ce-diferen-a-exista-acum-intre-mainile-lui_5dcc9218406af85273d25290
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CRISTALE DE SARE 

 
                                                                                                     Rona Ana Maria Gavra 

 
Ați mers vreodată într-o peșteră cu cristale și 

ați vrut să luați acasă cîteva cristale de pe pereți?  

Ei bine, eu chiar am pățit acest lucru. În 

comuna Roșia din județul Bihor, există o peșteră 

numită ,,Peștera cu cristale din mina Farcu”. Acolo se 

găsesc o mulțime de cristale pe pereți. Acum câteva 

luni am fost împreună cu familia mea la această 

peșteră, iar aproximativ pe la mijlocul turului am 

văzut un fluture format din cristale. Era minunat, nu 

ne puteam lua ochii de la el. Chiar dacă am vrut să-l 

luăm acasă, am înțeles că acest lucru nu e posibil. 

După ce am ajuns acasă, tot nu-mi puteam lua 

gândul de la acele cristale, așa că am început să mă 

documentez și am aflat că se pot forma cristale chiar 

acasă la fiecare dintre noi. Putem forma chiar și un 

copăcel de cristale.  

  Pentru a face acest copăcel avem nevoie doar de câteva ingrediente pe care 

sigur le vom găsi în casă: 

• o bucată de carton 

• sare de masa 

• colorant alimentar sau markere de diverse culori 

• înălbitor 

• amoniac 

• lingură de măsurat 

• un bol de sticlă 

• forfece 

• creion 

Mod de lucru: 

Desenați  conturul a doi copăcei pe bucata de carton, apoi decupați. Faceți câte o 

tăietură pe mijlocul celor doi copăcei – unuia în jumătatea de sus, iar celuilalt în 

jumătatea de jos, iar  apoi îmbinați cei doi copăcei. 

Decorați copăcelul picurând puțin colorant alimentar în capetele „ramurilor” sau 

desenați-le cu markere. 

Turnați în bolul de sticlă o lingură de apă, o lingură de sare, o lingură de 

înălbitor și o jumatate de lingură de amoniac. Amestecți bine și apoi „plantați” copăcelul 

în soluția obținută. Așezați bolul într-un loc liniștit pentru câteva ore. O să obțineți un 

copăcel frumos înflorit cu cristale de sare. 

Pentru a obține fluturele din ,,Peștera cu cristale din mina Farcu” aveți nevoie 

doar de puțină imaginație, talent și îndemânare. 

 

Sitografie: 

https://www.itsybitsy.ro/  

 

    

 

https://www.itsybitsy.ro/
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BALONUL MAGIC 
  

                                             Arina Dumitreanu 

 
De ziua frățiorului meu mai mic, acum câțiva ani, animatorul care a fost angajat să 

distreze copiii și-a pierdut pompa de umflat baloanele, așa că pentru a nu dezamăgi copiii 

avea două variante: să umfle balonele cu gura, dar asta nu era prea igienic și ar fi obosit după 

câteva baloane sau să umfle baloanele cu ajutorul unui experiment. A ales varianta 

experimentului. Pentru acest experiment avea nevoie de ingrediente pe care le-a găsit în 

bucătăria restaurantului unde avea loc petrecerea și pe care le putem găsi și noi in bucătăriile 

noastre: 

• pâlnie 

• flacon de sticlă sau plastic  

• bicarbonat de sodiu 

• oţet  

Animatorul a dat fiecărui copil câte un flacon și un balon și a ajutat fiecare copil să 

pună balonul pe capătul îngust al pâlniei şi să toarne în el o lingură de bicarbonat de sodiu, 

după care fiecare copil a turnat în flacon aproximativ două degete de oţet. Au atașat cu grijă 

balonul de gura flaconului. Animatorul a trecut pe la fiecare copil a spus formula magică 

(Hocus pocus ….) și  cu ajutorul unei baghete magice a vărsat bicarbonatul din balon în 

flacon iar baloanele s-au umflat aproape instantaneu (oţetul şi bicarbonatul de sodiu au 

reacţionat, a rezultat un gaz - CO2 care a umflat baloanele) spre încântarea copiilor. 

Astfel toți copiii de la petrecere au primit baloanele mult așteptate, au aplaudat și au 

fost foarte încântați de această activitate de umflare a baloanelor  care i-a captivat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitografie: 

https://totuldespremame.ro/copilul-tau/activitate-si-joaca/6-experimente-de-facut-cu-copiii-

in-bucatarie 

 

 

 



36 
 

VACCINUL - O DESCOPERIRE INCOMENSURABILĂ 

 
                                                                                    Andreea Brad  

 

Cu toții am făcut măcar odată un vaccin și știm în ce constă acesta. Într-o înțepătură în 

braț și o bomboană primită la ieșirea din cabinet. Totuși vaccinul este o metodă de imunizare 

activă, profilactică, împotriva unei boli, iar protecția imunologică se instalează după un 

interval de timp (săptămâni, luni), în funcție de vaccin și este de lungă durată. 

Vaccinurile conțin fie o formă foarte slăbită sau o formă inactivată (omorâtă) a 

virusului sau bacteriei care cauzează de obicei o boală, fie un fragment mic de virus sau de 

bacterie. Acestea sunt antigenul. Când unei persoane i se administrează vaccinul, sistemul ei 

imunitar recunoaște antigenul ca fiind „străin”. Celulele imunitare au rolul de a omorî și de a 

produce anticorpi împotriva agentului care cauzează boala. Anticorpii sunt niște proteine 

speciale care ajută la distrugerea agentului care cauzează infecția. Astfel că un vaccin 

stimulează un răspuns imunitar și face organismul să-și ”amintească” de o anumită boală, fără 

să cauzeze boala, astfel că ulterior, dacă o persoană intră în contact cu virusul sau cu bacteria 

care cauzează infecția, sistemul ei imunitar își va ”aminti” de acesta/aceasta, producând rapid 

anticorpii potriviți și activând celulele imunitare potrivite pentru a distruge virusul sau 

bacteria și protejând astfel persoana de boala pe care o provoacă. 

 

 

Ce este mai interesant în legătură cu vaccinul, este istoria lui. Despre istoria 

vaccinului se poate scrie o carte întreagă. Primul vaccin a fost cel împotriva variolei, dar 

oamenii, în lipsa vaccinului, de-a lungul timpului au găsit o soluție pentru a trata boala. 

Indienii beau venin de șarpe pentru a se imuniza împotriva mușcăturii de șarpe.  

În Anglia, s-a descoperit că făcând grefe de piele cu puroi uscat din pustulele de 

variolă, este eficient în tratare, asta cu mult înainte de a se inventa un vaccin. Jesty, care nu a 

fost nici om de știință, nici medic, cunoscând procedeul din Anglia, și alte metode de 

imunizare împotriva variolei de pe glob, astfel că a determinat principiul implicat: inocularea 

cu o boală inofensivă ar putea asigura protecţia împotriva alteia, mult mai dăunătoare, cum e 

variola.  

În 1796, Edward Jenner, luând în considerare părerea lui Jetsy, a devenit “părintele” 

vaccinologiei, după ce a inoculat unui băiat de 13 ani virusul variolei bovine. Din fericire, 
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vaccinarea a înlocuit rapid variolarea. Deoarece acesta este și impactul dorit de un vaccin, să 

împiedice transmiterea ei, prin crearea de anticorpi la persoanele sănătoase.  

În comparaţie cu alte medicamente, de la vaccinuri se aşteaptă un standard mai ridicat 

de siguranţă, deoarece ele sunt administrate persoanelor sănătoase, pentru a preveni o boală. 

Toleranţa publică la reacţiile adverse determinate de produsele administrate la persoanele 

sănătoase, în special nou-născuţi şi copii, este mult mai scăzută faţă de medicamentele 

administrate persoanelor bolnave. Această toleranţă scăzută pentru riscurile administrării 

vaccinurilor a dus la investigarea serioasă a posibilelor cauze pentru reacţiile adverse rare 

care pot apărea după vaccinare. 

În concluzie atunci când omenirea se confruntă cu o boală care pune în pericol un 

anumit grup de oameni din comunitate trebuie să ținem cont că vaccinarea reprezintă o 

descoperire incomensurabilă pentru omenire, iar cercetările pentru eradicarea bolilor 

infecţioase trebuie continuate, precum şi lupta de a demonstra eficienţa vaccinării şi riscurile 

care derivă din alegerea de a nu vaccina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EVOLUȚIA CORONAVIRUSURILOR 

 
                                                                                                  Arina Dumitreanu 

 

Coronavirusul (abreviat CoV) este o subfamilie de virusuri din familia coronaviridelor 

care include 4 genuri Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus și 

Deltacoronavirus. Coronavirusurile sunt 

găsite sub diferite forme (de exemplu: 

sferică sau ovoidală, pleomorfă, cu 

diametrul de 120-160 nm). Acestea au un 

înveliș extern cu proeminențe 

glicoproteice, numite spicule (peplomere), 

foarte lungi , pedunculate și care au 

extremități rotunjite si bulboase, fiind 

aranjate încât, la microscopul electronic, au 

aspectul de coroană solară (de unde și 

denumirea de coronavirusuri). Spiculele au 

rolul de a se lega de receptorii celulari, 

acestea favorizând celulele sensibile. 

Coronavirusul a fost descoperit în 

anii 1930, la puii domestici. Coronavirușii umani au fost descoperiți în anii 1960.  June 

Toată ştiinţa nu-i decât rafinarea gândirii de zi cu zi 

                                               Albert Einstein  

 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Albert+Einstein
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Almeida, la Spitalul St. Thomas din Londra, a vizualizat coronavirusul prin microscopie 

electronică în 1967, evidențiind ulterior legăturile morfologice dintre ei. După răspândirea 

sindromului respirator acut sever (SARS) în 2003, coronavirusul respectiv a fost denumit 

SARS-CoV de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Din cauza coronavirusului SARS-

CoV au fost infectate peste 8.000 de persoane, iar aproximativ zece la sută dintre acestea au 

murit. (Li et al. 2005). Ulterior au fost identificați o mulțime de coronaviruși umani, inclusiv 

HCoV NL63 în 2004, HCoV HKU1 în 2005, MERS-CoV în 2012 și SARS-CoV2 în 2019. 

(Zhu et al. 2020) 

Primul pas în transmiterea virusului este 

intrarea în celulă, după care genomul ARN al virusului 

intră în citoplasma celulară, acționând ca un ARN 

mesager. Proteine nestructurale se coagulează pentru a 

forma un complex prin care se replică ARN dintr-o 

catena ARN.  Prin replicare se reproduce genomul 

viral, iar prin transcriere complexul este capabil de 

recombinare genetică când cel puțin două genomuri 

virale sunt prezente în aceeași celulă infectată. 

Recombinarea ARN determină variabilitatea genetică 

a coronavirusului. ARN-ul genomic cu sens pozitiv replicat devine genomul virusurilor 

descendenți. Transcrierea ARN are loc în interiorul reticulului endoplasmic. Interacțiunile 

dintre proteine conduc la asamblarea virușilor, care sunt apoi eliberați din celula gazdă prin 

exocitoză și pot infecta alte celule gazdă. Purtătorii de viruși îi pot transmite în mediu, în 

funcție de speciile de coronavirus, prin aerosoli, fomită sau pe cale fecal-orală (coronavirusul 

SARS se transmite prin aerosoli). 

Se estimează că primul coronavirus a apărut relativ recent, deși unele modele îl 

plasează cu 55 de milioane de ani în urmă, implicând o coevoluție pe termen lung cu liliecii și 

speciile aviare.  Liliecii și păsările (ca vertebre zburătoare cu sânge cald), sunt un rezervor 

natural ideal pentru bazinul genei coronavirus. 

În decembrie 2019 a fost raportat un focar de pneumonie în Wuhan, China,  cu o nouă 

tulpină de coronavirus  numită 2019-nCoV de Organizația Mondială a Sănătății (OMS),  apoi 

redenumită SARS-CoV-2 de către Comitetul internațional pentru taxonomia virusurilor. 

Virusul are o similitudine de 96% cu coronavirusul liliacului. Organizația Mondială a 

Sănătății a declarat focarul COVID-19 ca o îngrijorare urgentă pentru sănătatea publică la 30 

ianuarie 2020, și o pandemie la 11 martie. 

Pandemia a provocat perturbări sociale și economice globale, cele mai mari de la 

recesiunea globală declanșată de Marea Depresiune, și foamete globală ce a afectat 265 de 

milioane de oameni.  

 

Sitografie: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Coronavirus 

Pandemia COVID-19 – Abordări filosofice (researchgate.net) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.researchgate.net/profile/Nicolae_Sfetcu/publication/344461851_Viata_si_moartea_in_pandemie/links/5f78ade292851c14bcaca884/Viata-si-moartea-in-pandemie.pdf
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Editorial 
 

O SĂ RÂZI, TOTUL E CHIMIE! 
 

Prof. Rodica Mihaela Turcaș 

 

   

Telefoane, cafea, emoții - cum le explică pe 

toate chimia  

                                    Dr. Mai Thi Nguyen-Kim 

                                                              

Ce facem, ce ne înconjoară, ce simțim – totul 

are de-a face cu chimia. Tânăra chimistă și jurnalistă 

de știință Mai Thi Nguyen-Kim nu ne lasă niciun 

moment să ne îndoim de asta.                        

Ea descompune fenomene cotidiene cunoscute 

în elemente chimice și ne explică într-un mod glumeț 

și original ce reacții chimice se desfășoară în secret în 

jurul nostru. Mai Thi Nguyen-Kim nu ne deschide 

doar ochii, ci și apetitul pentru chimie. 

Chimia în viața de zi cu zi: programul tinerei 

cercetătoare și jurnaliste Mai Thi ne poartă ca un fir 

roșu printr-o lume în care se ascund o mulțime de 

fenomene chimice. Ziua începe cu chimia trezirii, cu 

hormonii stresului și ai somnului, care trebuie ținuți 

bine în frâu. Aflăm care este momentul cel mai potrivit 

pentru a savura prima cafea, de ce pasta de dinți ar trebui să conțină fluoride și de ce haosul 

de pe biroul din camera de lucru este un lucru natural în univers. 

Descoperim lucruri noi despre Gorilla Glass și despre modul de funcționare a bateriei 

telefonului mobil, cum îi putem prelungi durata de viață și de ce unele baterii explodează 

uneori. Înțelegem brusc de ce doar sărurile de aluminiu protejează împotriva petelor de 

transpirație, de ce miroase urât sudoarea și cum se poate combate asta. 

La cumpărături în supermarket, Mai Thi ne dezvăluie dacă merită să cumpărăm apă 

minerală pentru sportivi și cum ne ajută principiile de bază din chimie să evităm trucurile 

evidente de marketing. Seara descoperim secretul unui tort de ciocolată delicios. Nu în 

ultimul rând, ajungând la avansați, aflăm și ce se întâmplă la nivel molecular când între doi 

oameni există chimie. 

Mai Thi se numără printre cele mai mari talente ale comunicării științifice din 

Germania. Dincolo de competențele ei de specialitate, ea se pricepe să comunice lucrurile 

simplu, cu pasiune și creativitate.  

 

 
 
 

 

  

Orice tehnologie destul de avansată nu se deosebește de 

magie 

                    Arthur C. Clarke 
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