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întrE etică și progres

CLONAREA
         Clonarea reprezintă crearea unei copii identice, din punct de vedere genetic, a unui 
original. Este considerat un proces lipsit de etică tocmai pentru că lezează identitatea și 
atacă demnitatea individului. Suntem etici când vorbim de clonare? Ar trebui omenirea să 
se raporteze la evoluție, sau reprezintă aceasta un punct prea sensibil în societățile în care 
credința își lasă puternic amprenta asupra opiniei publice? Liberi sau nu, recunoaștem însă 
impactul acestui domeniu atât de complex despre care și filosoful contemporan P. Singer 
susține că este “asemenea unei prăpăstii în care ne avântăm fără o cale de întoarcere”. 

    Puritatea celulei și a unei identități este imbosibil de clonat, motiv pentru care 
sensul termenului devine un nonsens. Este imposibil de dublat un principiu vital în 
proporție de 100%, motiv pentru care clonarea se dovedește benefică în lupta cu anumite 
deteriorări celulare. Însă, din punct de vedere moral, spiritual sau etic, aceasta se limitează 
la imposibilitatea “xerografierii” totale. 

    Individul uman, oricât de mult s-ar dori duplicarea lui, este o ființă unică, nouă cu 
fiecare naștere. Ne construim destine, existențe majore pe fundamentul unei încercări 
de dedublare și, în același timp, ne întrebăm dacă este în regulă să fim noi înșine creatori 
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asemenea celui suprem. 
Nu cunoaștem încă formula 
perfectă de a face un alt sine...
dar ar fi un nou sine potrivit? 
Ce s-ar întâmpla dacă 2 tineri, 
ce își doresc să aibă un copil, 
dau naștere unuia cu grave 
probleme de sănătate și își 
doresc clonarea acestuia, nu 
eutanasierea, așa cum filosoful 
citat anterior ar recomanda?

Nimeni nu ar putea răspunde 
nepărtinitor la o astfel de 
întrebare, de aceea clonarea 
constituie drum sisific, istovitor, 
al sufletului către maturizarea 
lui. Doar grație acestui 
domeniu vast moleculele 
deteriorate pot fi refăcute sau 
reabilitate pentru a susține alte 
structuri biologice. Clonarea 
embrionului uman în scop 
comercial a fost interzisă în 
Marea Britanie încă din 1997, 
izolându-se doar la cazurile 
de infertilitate, aici invocat fiind 
aspectul selecției naturale. 
Desigur, avem în vedere 

scopul salvator al clonării 
pentru stoparea cancerului și 
bolii Alzheimer , iar astfel de 
exemple slăbesc considerabil 
forța eticii. 

    Riscul unei deteriorări 
masive a relației om de știință 
- om de credință este evident 
în cazul acceptării clonării în 
scopuri emoționale. Putem 
noi, ca indivizi ai viitorului, să 
ni-l asumăm? Să recurgem la 
clonare pentru a uita de boli, 
de timp, de efecte, de ritm 
social? 

    Părem neputincioși în 
fața unei imense științe ce se 
dezvoltă alert, firavi față de 
constanta ei ritmicitate, motiv 
pentru care ne raportăm la 
clonare ca o stare a evoluției. 
Dacă o acceptăm sau nu 
depinde numai de noi. 

 Ioana Mistreanu
Clasa a XI-a A 
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K
aiba Gionfriddo s-a născut 
prematur în 2011. După opt luni, 
a avut probleme pulmonare, 
a fost spitalizat şi mai apoi 
externat cu funcţie respiratorie 
normală. Șase săptămâni mai 
târziu, Kaiba a încetat să mai 
respire şi a devenit cianotic - 

a fost diagnosticat cu traheobronhomalacie, 
un cuvânt latin lung, dar care înseamnă 
slăbirea căilor aeriene care s-au colabat. I s-a 
efectuat traheostomie şi a fost conectat la 
ventilaţia artificială – tratamentul folosit în mod 
convenţional pentru tratarea acestei afecţiuni. 
Totuşi, respiraţia lui Kaiba se oprea aproape 
în fiecare zi ; de asemenea, inima lui putea să 
se oprească în orice moment… Povestea lui 
Kaliba este una cu final fericit: acesta a reuşit 
să respire din nou în ritm normal datorită 
cadrelor medicale vizionare care au decis 
să folosească tehnica imprimării 3D pentru a 
realiza un dispozitiv bioresorbabil.

Acest caz este un prim exemplu care a stat la 
baza revoluţionării medicinei de către tehnica 
de imprimare 3D. Lista în continuă creştere a 
dispozitivelor care sunt imprimate cu success 
prin această tehnică demonstrează potenţialul 
acestei tehnici de a schimba lumea medicine 
aşa cum este ea astăzi:

Țesuturi din vasele sangvine
Cercetatorii de la universitatea Harvard fac 
un mare progres în bioimprimarea vaselor 
de sânge. Laboratorul Dr .Jennifer Lewis 
a conceput o imprimantă 3D şi o cerneală 
dizolvată pentru a crea un tip de ţesut care 

conţine celule tegumentare îmbinate cu un 
material structural care poate funcţiona ca un 
vas de sânge.

Proteze
Crearea protezelor tradiţionale necesita 
un timp îndelungat, iar orice personalizare 
distrugea matricea originală. Mai mult, costul 
ridicat al protezelor tradiţionale reprezintă 
o barieră importantă pentru cei fară resurse 
financiare. Cercetătorii de la Universitatea din 
Toronto, în colaborare cu Autodesk Research si 
CBM Canada, au folosit imprimarea 3D pentru 
a produce rapid, ieftin şi usor de personalizat, 
proteze articulare pentru pacienţii din ţările 
în curs de dezvoltare, în special din Uganda. 
În manieră similară, “Not Impossible Labs” 
cu sediul la Venice, California, a transportat 
imprimantele 3D in Sudan, unde haosul 
războiului a lăsat multe persoane cu membre 
amputate. Fondatorul organizaţiei, Mick 
Ebeling a învăţat localnicii cum să utilizeze 
aparatura pentru a crea articulaţii care se 
potrivesc cu aceste tipuri noi de proteze. 
Această activitate a fost preluată de două 
alte mari organizaţii, Robohand şi E-Nable, 
ale căror proteze imprimate în 3D au un mare 
succes. 

Medicamente
Lee Cronin, un chimist de la Universitatea din 
Glasgow, vrea sa facă pentru producerea şi 
distribuţia medicamentelor ceea ce Apple a 
facut pentru muzică. Într-o prezentare TED 
(Technology, Entertainment, Design), Cronin a 
descris un prototip de imprimantă 3D capabil 
să asambleze substanţe chimice active la nivel 

Ce poate fi 
imprimat 3D 
în medicină?
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molecular. Pacienţii pot accesa un magazine 
on-line de medicamente cu o reţetă digitală, 
cumpăra mai apoi formula şi substanţele active 
de care au nevoie şi imprima medicamentul 
acasă. În viitor, Cronin sugerează că nu se 
vor mai comercializa medicamente, ci mai 
degrabă formule şi substanţe chimice active.  
Progresul este deja început în această direcţie, 
astfel încat cercetatorii de la Universitatea 
Tehnică din Louisiana au imprimat dispozitive 
biocompatibile şi biodegradabile pentru a livra 
substanţe chimice active pentru tratamentul 
cancerului osos.

Senzori personalizaţi
Cercetatorii de la Universitatea din Washington 
au folosit scanări ale unor inimi de provenienţă 
animală pentru a crea modele imprimate 
pe care au fost, mai apoi, plasaţi electrozi. 
Dispozitivul din silicon poate fi extras din 
modelul imprimat şi poziţionat adecvat pe un 
cord uman. Deşi senzorii electronici pot detecta 
gradul de oxigenare din vasele cardiace şi 
temperatura, urmatoarea etapă este aceea 
de a crea senzori electronici care detectează 
parametrii multipli, inclusiv măsurarea aciditaţii, 
un semn al obstrucţiei arteriale.

Modele medicale
Un grup de cercetatori din China si Statele 
Unite au imprimat modele de tumori 
canceroase în vederea descoperirii unei noi 
terapii anticanceroasă pentru o înţelegere mai 
bună a apariţiei tumorilor, dar şi a dezvoltării şi 
răspândirii acestora. Prin crearea unor modele 
personalizate de imagini de computer tip 
tomografie şi rezonanţă magnetică nucleară, 
cercetatorii au extins cercetarea medicală în 
aplicaţie practică, dând posibilitatea chirurgilor 
de a reduce semnificativ timpul intraoperator.
  
Oase
În 2011, Profesorul Bose de la Universitatea 
din Washington a modificat imprimanta 3D 
ProMetal pentru a lega substanţe chimice 
într-o pudră ceramic, creând astfel o reţea care 
contribuie la formarea oricărui tip de os. Scopul 
Profesorului Bose este de a crea un implant de 
ţesut osos impregnat cu factori de creştere 
osoşi care să fie dizolvat în ţesutul osos natural.
   
Valve cardiace
Cercetătorii de la Universitatea Cornell au 
imprimat o valvă cardiacă care va fi testată pe 

oi. Prin utilizarea unui dispozitiv cu doua seringi, 
a fost posibilă imprimarea unei combinaţii de 
alginate, celulele musculare netede şi celulele 
interstiţiale, pentru a controla rigiditatea valvei. 
  
Cartilaj auricular
Au fost utilizate imagini 3D de ureche umană 
pentru a crea matriţa auriculară, care a fost 
apoi impregnată cu un gel care conţine 
celule cartilaginoase bovine suspendate în 
colagen. Astfel, se păstrează forma urechii. 
Un alt grup de cercetători au imprimat 3D 
colagenul din propriile urechi care, în asociere 
cu componentele electronice, au creat un auz 
foarte sensibil. 
  
Echipamente medicale
Deja imprimarea 3D a pătruns în zone 
sărace de pe mapamond, unde producerea 
echipamentelor prin metode tradiţionale este 
dificilă sau scumpă. Astfel, grupuri ca iLab//
Haiti imprimă 3D cleme pentru cordonul 
ombilical pentru spitalele din Haiti. 

Înlocuire craniană
O echipă de chirurgi olandezi de la Universitatea 
din Utrecht au înlocuit întregul craniu al unei 
femei de 22 de ani cu un craniu din plastic 
imprimat 3D. 
  
Piele sintetică
Cercetătorii americani au realizat o imprimantă 
3D care poate crea ţesut cutanat, cu utilitate 
la plăgile cauzate de arsuri. Imprimanta are 
capacitatea de a scana leziunea şi de a fabrica 
un numar adecvat de straturi de ţesut cutanat 
pentru a acoperi plaga. Astfel, ei au demonstrat 
cu succes viabilitatea unei piese de 10 cm 
de ţesut cutanat la un porc. Cercetarile sunt 
finanţate de armata Statelor Unite care doreşte 
să utilizeze această tehnologie pentru a trata 
plăgile soldaţilor.
  
Organe
Organovo a reuşit să imprime 3D celule 
hepatice şi a creat un ficat care a funcţionat mai 
mult de 40 de zile. Scopul Organovo este de a 
realiza în urmatoarea decada şi organe ca inima 
si rinichii. Astfel, vieţile a sute de mii de oameni 
de pe mapamond care aşteaptă un transplant 
de organ, se vor schimba semnificativ.

Tudor Cojocaru,
Clasa a IX-a B
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EXPERIMENT 
REVOLUȚIONAR ÎN 
NEUROCHIRURGIE

S
e preconinează că în viitorul 
apropiat va avea loc primul 
transplant de cap realizat vre-
odată. Doctorul italian Sergio 

Canavero este cel care dorește să 
realizeze acest transplant, crezând 
cu adevărat în reușita acestuia.

Un rus de 30 de ani, afectat de o 
boală care îi atrofiază rând pe rând 
mușchii, este dispus să devină primul 
pacient din lume supus acestui tip 
de intervenție. Procedura ar urma să 

aibă loc în 2017, și este preconizată 
necesitatea unui buget de 11 milio-
ane de dolari și a unei echipe de 150 
doctori și asistenți. Rămâne de văzut, 
însă, dacă autoritățile îi vor permite.

Riscurile (în cazul în care ar fi posi-
bilă supraviețuirea primitorului) sunt 
extrem de mari, avertizează comu-
nitatea medicală. Pentru pacient, 
ar putea fi o situație mai rea decât 
moartea, susțin neurochirurgii.

Este posibil ca transplantul de cap să fie 
realizabil în viitorul apropiat? Dacă da, 

ce presupune acesta?
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Conf. univ. Florin Papagheorghe, 
neurochirurg la Spitalul Universitar 
din București, a declarat pentru 
DCnews că progresul tehnologic din 
ultimele decenii permite reconectarea 
vasculară și ortopedică a unui cap 
la un trunchi străin. ”Creierul este 
răcit, pentru a nu suferi distrugeri la 
secționarea vaselor, apoi acestea 
sunt conectate la pompe și ulterior 
la vasele de sânge ale noului corp. 
Creierul va fi irigat și funcțional. Dar 
acesta nu va putea transmite comenzi, 
odată secționată măduva. Tehnica 
propusă de Canavero, de suturare 
cu etilenglicol, nu a dat rezultate în 
cazul secțiunilor de măduvă. Este 
posibil, în viitorul apropiat, să se 
îmbunătățească performanțele, dar 
primele rezultate ar trebui să apară 
în cazul secțiunilor de măduvă, cum 
este cea suferită de Mihai Neșu, de 
exemplu. Or, până acum, nu sunt 
confirmate realizări spectaculoase”, 
a declarat dr. Papagheorghe.

Medicul Victor Zota, coordonatorul 
Programului Național de Transplant, 
a declarat că riscul de rejet este 
enorm, în cazul unor organe ce conțin 
mai multe tipuri de țesut, așa cum 
este capul. ”Și în cazul transplantului 
de mână este extrem de dificil să 
controlezi reacția imunitară.  Din tot ce 
s-a scris în literatura de specialitate, 
mă tem că în prezent nu putem 
controla procesul, la un transplant de 
asemenea anvergură”, a spus dr. Zota.

Președintele Asociației Neurochirurgilor din 
Statele Unite, Hunt Batjer, a avertizat că 
nu va accepta introducerea procedurii 
de transplant de cap și a cerut medicilor 
să nu îl sprijine pe dr. Canavero. Riscul 

principal nu este cel chirurgical, a 
spus dr. Batjer, citat de Science Alert. 
Experții au avertizat că pacientul, dacă 
va supraviețui, va suferi o experiență 
mai rea decât moartea. “Nu avem date 
despre ceea ce se petrece în mintea 
unui om care trece printr-o astfel de 
intervenție. Transplantul de față a fost 
un eșec din punct de vedere al condiției 
psihiatrice. Oamenii au respins psihic, 
nu imunologic, noul organ. Se întâmplă, 
frecvent și în cazul transplantului de 
membre. Nu știm cum vor afecta 
noua chimie și noile conexiuni neurale 
creierul primitorului.  Riscul dezvoltării 
unei forme de nebunie fără precedent 
este imens”, au apreciat experții.

Sergio Canavero a anunțat în februarie 
2015, în revista Surgical Neurology 
International, că vrea să lanseze 
proiectul transplantului de cap în 
iunie, la Conferința anuală a Asociației 
Neurochirurgilor din Statele Unite.

Medicul italian, care își va prezenta 
proiectul colegilor săi specialiști, speră 
să facă prima operație de acest gen 
în cel mult doi ani. De asemenea, 
nu este deranjat de comentariile 
bisericii și de numeroasele “teorii ale 
conspirației” care îl au în centru, dar se 
arată totuși dezamăgit de scepticismul 
sponsorilor. El susține că, în momentul 
de față, transplantul este un pas crucial 
pentru evoluția medicinei, scopul final 
fiind prelungirea speranței de viață.
      
 Ichimaș Paula Diana 

Clasa a-XI-a E
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 Bioingineria, cunoscută şi sub 
numele de ingineria biosistemelor sau 
ingineria biologică, reprezintă un tip de 
inginerie asemănător ingineriei mecanice, 
diferenţa fiind că aceasta lucrează cu 
organisme vii. Acest domeniu are ca 
preocupări principale aplicarea tehnicilor şi 
metodelor de lucru ale ingineriei mecanice 
în domeniul medicinei şi al biologiei. 
Alte preocupări includ dezvoltarea a noi 
materiale biosintetice, a noi ţesuturi şi 
organe artificiale, precum şi dezvoltarea 
sistemelor circulare a acestor materiale 
necesare medicinei moderne. Această 
ramură are aplicaţii şi la nivel molecular 
şi al ţesăturilor, cu ajutorul biotehnologiei, 
o ştiinţă ce se ocupă cu implementarea 
ştiinţelor biologiei în procesele industriale. 
Clasificarea bioingineriei se realizează prin 
împărţirea în următoarele subdomenii:

Biotehnologie și 
farmaceutică

 Termenul de biotehnologie 
înglobează produse specifice care 
folosesc sisteme biologice, organisme vii 
sau microorganisme. Printre principalele 
subdomenii ale acestei ramuri, se numără 
ingineria tisulară, ingineria genetică, cea 
neuronală sau cea farmaceutică.

1. Ingineria tisulară
 Rolul principal al energiei tisulare 
este de a crea organe în mod artificial pentru 
persoanele care au nevoie de transplant 
de organe. Printre cele mai mari reuşite ale 
acestui domeniu se numără crşsterea unor 
mandibule şi trahei cu ajutorul celulelor 
stem.

2. Ingineria genetică
 Ingineria genetică folosește 
tehnici de clonare și transformare 
moleculară pentru a schimba structura 
și caracteristicile genelor în mod direct. 
Tehnicile de inginerie genetică sunt folosite 
cu succes în numeroase aplicații. Câteva 
exemple sunt: îmbunătățirea tehnologiilor 
de realizare a recoltelor, obținerea insulinei 
sintetice folosind bacterii modificate 
genetic, obținerea eritropoietinei în 
celulele ovariene la hamsteri și modificarea 
genetică a șoarecilor de laborator pentru a 
simula cancerul pentru cercetare.

3. Ingineria neuronală
  Bioinginerii din acest domeniu 
sunt calificaţi special pentru a rezolva 
problemele care apar la interfaţa dintre 
ţesutul neuronal şi structurile artificiale, 
această disciplină folosind tehnicile 
inginereşti pentru a înţelege, repara, înlocui 
sau îmbunătăţi sistemul neuronal.

BIOINGINERIA

14



4. Ingineria farmaceutică
 Acest domeniu este considerat unul 
hibrid (combinaţie între ingineria medicală 
şi ingineria chimică), ocupându-se cu 
obţinerea produselor farmaceutice.

Dispozitive medicale

 Acest domeniu foarte vast constă în 
majoritatea produselor medicale care nu-
şi ating scopul prin metode chimice sau 
biologice şi care nu implică metabolismul. 
Acest subdomeniu se împarte în 
urmatoarele ramuri:

1. Imagistica medicală
 Rolul acestui domeniu este de a 
permite investigarea directă și indirectă 
a organelor care nu sunt vizibile ochiului 
uman, realizând o analiză a dimensiunilor 
acestora și a localizării lor în organism. 
Imagistica medicală presupune folosirea 
ultrasunetelor, a magnetismului, radiațiilor 
UV și infraroșu, razelor X, microunde și a 
altor tehnici. Tehnologiile dezvoltate sunt 
folosite în diagnoze medicale cum ar fi 
Fluoroscopia, Tomografia sau Ecografia.
2. Implanturile
 Un implant este un tip de dispozitiv 
medical folosit pentru a înlocui și a prelua 
funcțiile unei structuri biologice care 
lipsește (spre deosebire de un transplant 
- țesut biomedical transplantat). În 

anumite cazuri, implanturile pot conține 
componente electronice, de exemplu 
pace-maker artificial sau implanturile 
cohleare. Anumite implanturi sunt 
bioactive, cum ar fi sistemele subcutanate 
de eliberare a medicamentelor.

Ingineria clinică
 Ingineria clinică este o ramură a 
bioingineriei medicale care se ocupă 
cu implementarea echipamentelor 
medicale și a tehnologiilor în spitale și 
clinici. Rolul principal al bioinginerilor din 
acest domeniu de activitate este acela 
de a antrena și superviza tehnicienii care 
lucrează cu aparatura medical, dar și de a 
alege produsele/serviciile și de a asigura 
instalarea și folosirea lor adecvată. Aceştia 
colaborează, de asemenea, cu oficiali 
guvernamentali (inspectori), oferind 
şi consultanță specializată pentru alți 
membrii ai structurii spitalului (medici, 
administratori, specialiști IT).

În concluzie, domeniul bioingineriei este 
crucial în evoluţia medicinei, deoarece 
foleseşte tehnologie de ultimă oră, 
având posibiliatea să sporescă şi să 
îmbunătăţească posibilităţile de tratare a 
pacienţilor. 

Florin Anghel
Clasa a IX-a A
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     „Cum a apărut viaţa pe Pământ?” este o întrebare foarte generală, cerând însă un răspuns care, 
pentru a fi convingător, are nevoie de o precizie absolută, de o extremă rigoare ştiinţifică. Pentru 
a elabora un scenariu convingător, cercetătorii au trebuit să se concentreze asupra unor aspecte 
esenţiale ale fenomenului apariției vieţii pe Pământ. Unul dintre aceste aspecte este energia; 
fără ea, nimic nu poate fi. Materia vie consumă cantităţi imense de energie pentru a rămâne 
vie şi pentru a se reproduce. De fiecare dată când o bacterie se divide, foloseşte o cantitate de 
energie echivalentă cu de 50 de ori propriul conţinut de ATP (adenozin-trifosfat), molecula pe 
care se bazează energetica celulei vii. Rezervele de ATP se consumă şi se reînnoiesc permanent, 
graţie unor procese metabolice extraordinar de complexe. Şi bacteria consumă atât de puţin 
doar pentru că are un aparat metabolic foarte eficient şi specializat, perfecţionat prin evoluţie. 
La începuturile vieţii, probabil că acest mecanism era mult mai puţin eficient decât azi, deci 
procesele vitale aveau loc cu o cheltuială de energie mult mai mare. Cum putea fi obţinută 
această energie? Premisa de la care porneşte noua teorie este aceea că viaţa, pentru a apărea, 
ar fi avut nevoie de un aport controlat de energie, într-un mediu cu anumite  condiţii riguroase.
 
      O analiză comparativă a genoamelor vieţuitoarelor de pe diferite ramuri ale arborelui 
filogenetic i-a dus pe cercetători la concluzia că la baza vieţii ar sta bacteriile şi archeele, 
organisme unicelulare, procariote (lipsite de un nucleu care să conţină materialul genetic). Ele 
sunt considerate cele mai primitive fiinţe care există azi; prin urmare, studiul lor sub aspect 
energetic ar putea duce la descifrarea câtorva aspecte ale începutului vieţii celulare pe Terra. 
Aceste microoganisme îşi încarcă „bateriile” electrochimice din celulă transformând 
carbonul în metan sau într-un compus organic numit acetat. Dar unde şi cum ar fi 
putut apărea asemenea vieţuitoare, cu un asemenea „comportament energetic”?
 
       În izvoarele din Oraşul Pierdut, reacţiile dintre apa oceanică şi anumite roci 
din stratul superior al mantalei terestre produc cantităţi mari de metan şi 
hidrogen; în schimb, nu produc volume semnficative de dioxid de carbon, 
hidrogen sulfurat sau metale, aşa cum fac izvoarele submarine „black 
smokers”. Temperatura apei este de asemenea diferită de a celei 
dintr-un „black smoker” iar pH-ul (o măsură  a acidităţii/alcalinităţii) 
diferă şi el foarte mult. Sunt două ecosisteme foarte deosebite între 
ele, populate de comunităţi diferite de forme de viaţă.  

      În Oraşul Pierdut, pe lângă o faună interesantă de mici nevertebrate 
(specii caracteristice de melci, scoici, polichete - un grup de viermi 
marini - şi crustacee), trăieşte o varietate de microorganisme, 
printre care archee şi bacterii foarte specifice, cu un metabolism 
aparte. Unele dintre aceste microorganisme folosesc metanul 
şi hidrogenul ca surse de energie, iar această biochimie aparte 
face din Oraşul Pierdut un fel de laborator natural în care biologii, 
geologii şi chimiştii pot studia atât procese geochimice, cât şi 
fenomene specifice materiei vii, iar undeva la mijloc, lucrurile se 
întâlnesc şi se întrepătrund: materia neînsufleţită şi cea vie ar putea 
avea în comun mai multe lucruri decât credeam.

       Doi cercetători care au studiat cum au învățat celulele să utilizeze 
energia, Nick Lane de la University College London şi William Martin, de la 
Universitatea Heinrich Heine  din Düsseldorf, Germania, au ajuns la concluzia 
că în acest mediu ar putea fi găsite informaţii despre modul în care materia vie 
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stochează energia. Celulele fac rezerve de energie pompând ioni (cu ajutorul unor proteine-
enzime), de obicei ioni de hidrogen sau sodiu, prin membrana celulară, creând astfel, de o parte 
şi de alta a ei, o diferenţă de potenţial electrochimic, pe seama căreia apare o tensiune electrică. 
Este o însuşire uimitoare a vieţii, răspândită în toată lumea vie, dar a cărei omniprezenţă nu a 
putut fi niciodată explicată mulţumitor. Acum însă, cercetătorii cred că ea îşi are originea într-un 
mediu similar cu cel al izvoarelor hidrotermale submarine din Oraşul Pierdut. Acum aproape 4 
miliarde de ani, într-un astfel de izvor, lichidul alcalin cald, bogat în hidrogen, care ieşea prin gura 
izvorului, întâlnea apa acidă a oceanului, saturată cu dioxid de carbon. Din asemenea reacţii 
chimice ar fi putut lua naştere nişte aşa-numiţi gradienţi protonici (sau gradienţi electrochimici; 
simplificând, aceştia ar reprezenta variaţia potenţialului electrochimic) pe suprafata rocilor din 
pereţii izvorului, bogaţi în fier, nichel şi sulf, ceea ce ducea la apariţia unei tensiuni electrice. În 
esenţă, fenomenul este foarte asemănător cu ceea ce se poate observa la nivelul membranei 
celulare a microoganismelor chemo-osmotice din ziua de azi.  Iar acest lucru, cred autorii 
studiului, având în vedere universalitatea gradientului electrochimic în lumea vie, nu este o 
coincidenţă. Microorganismele actuale care trăiesc în aceste izvoare hidrotermale folosesc 
gradienţii electrochimici pentru a adăuga electroni unei proteine numite feredoxină, care, la 
rândul ei, transformă dioxidul de carbon în molecule organice necesare dezvoltării celulei. Rocile 
prezente în jurul acestor izvoare sunt pline de micropori interconectaţi; în ei s-ar fi putut acumula 
materia organică astfel formată, iar anumiţi compuşi din structura rocii ar fi accelerat chiar aceste 

transformări, acţionând ca nişte catalizatori.

    Cercetătorii susţin că un alt studiu sugerează că primele forme de viaţă care 
au produs oxigen au început să se dezvolte pe Pământ cu 60 de milioane 

de ani mai devreme decât se credea anterior. Oamenii de ştiinţă spun 
că aceste forme de viaţă sunt responsabile de adăugarea oxigenului 
în atmosfera terestră, o piatră de temelie pentru evoluţia vieţii.

    Geologii din India au găsit dovezi ale alterării chimice a rocilor 
care a dus la formarea de sol foarte vechi, iar această alterare 
s-a putut face doar în prezenţa oxigenului. Folosindu-se de 
cunoştinţele legate de degradarea unui izotop al uraniului, care 
în timp se transformă în plumb, oamenii de ştiinţă au putut stabili 
vârsta solului la cel puţin 3,02 miliarde de ani. Modelul chimic al 
alterării rocilor descoperit în solul foarte vechi, sau paleosol, cum 
îl numesc geologii, este compatibil cu prezenţa unor nivele mari 
de oxigen atmosferic în acea perioadă, spun cercetătorii de la 

Trinity College din Dublin, care au colaborat cu specialiştii de 
la Presidency University din Calcutta, India.

      Solul studiat provine din zona Singhbhum Craton din Odisha, 
India, o regiune unde o parte a scoarţei terestre a rămas stabilă 

şi neschimbată de miliarde de ani. Cantitatea de oxigen necesară 
reacţiilor chimice ale căror indicii au fost descoperite putea fi produsă 

doar de organisme capabile de fotosinteză, spun cercetătorii, care 
arată că descoperirea ajută la completarea unor spaţii goale în ceea 

ce se ştia despre evoluţia planetei şi apariţia vieţii.

Eusebiu Acatrinei
Clasa a IX-a
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Chimie





Sunt sigură că, adolescent curios și confuz cum 
ești –cum suntem toți, de altfel, fie că ne place 
sau nu să recunoaștem -, nu trece zi în care să 
nu îți pui diverse întrebări. De la dilema veșnic 
nerezolvată,  deja un clișeu oarecum enervant, 
„oul sau găina”, până la ceva mai filosofica (dar 
tot banalizată din cauza suprafolosirii) „a fi sau 
a nu fi”, imaginația nu cunoaște limite când vine 
vorba de curiozitate. Totuși, nu știu de câte 
ori v-ați întrebat (mai ales în timp ce apăsați 
mândri shutter-ul telefonului, proces urmat de 
meticuloasa procesare pre-Instagram) cum 
s-a ajuns de la picturi cu gălbenuș de ou, la 
albastru de prusia, la un timp de expunere de 
1/4000 secunde și până la deja notoriul selfie. 

N-am să vorbesc despre începuturile capturii 
de imagini, despre pictori sau despre sinteze 
antice și primitive ale anumitor substanțe care 
au ajutat fotografia să ajungă unde e azi; n-am 
să vorbesc nici despre vremurile ceva mai 
recente pe care mulți s-ar putea să le cunoască, 
măcar superficial, din filme, seriale, articole 
sau cărți. Am să vorbesc despre doi oameni 
care au declanșat evoluția fotografiei și despre 
care, din păcate, nu ai auzit vorbindu-se prea 
des: Nicéphore Niépce și Louis Daguerre. 

Acum cam 200 de ani, un englez, pe numele lui 
Thomas Wedgwood, a încercat pentru prima 
oară să fotografieze. Ce a făcut, mai exact? Pe 
o bucată de piele albă, tratată cu azotat de 
argint, a reușit să capteze umbrele obiectelor 
care au fost așezate pe suprafața respectivă 
în lumină solară directă. Formele erau prea 
difuze pentru a fi înțelese, și oricum, în timp, 
imaginea se ștergea complet. 

„Și ce rol au francezii în toată povestea asta?”, ai 
să întrebi. Inevitabil, englezul a murit după puțin 
timp, în 1806, dar cum descoperirile – pardon, 
începuturile de descoperiri – remarcabile se 
răspândesc și peste Canalul Mânecii, fotografia 

Chimia în
fotografie

a devenit, chiar cu o întârziere de zece ani, 
o curiozitate și pentru un anume inventator 
francofon, Niépce. 
 
El a încercat să folosească hârtie tratată cu 
clorură de argint și chiar a reușit, astfel, să 
fotografieze. Rezultatul final, însă, era o poză 
negativă – unde subiectul era luminos, poza 
era întunecată și vice versa. Dar asta nu era 
singura problemă; la fel ca cei dinaintea sa,  
Niépce nu reușise să găsească o metodă 
pentru a fixa imaginea. Odată expusă la lumină, 
imaginea se întuneca, nepermițând privitorului 
să mai distingă contururile. Dezamăgit fiind 
de sărurile de argint, s-a reprofilat, studiind 
substanțele organice sensibile la lumină. 

Rezultatele muncii sale nu au întârziat să apară, 
iar în 1826 a reușit să facă prima fotografie. Se 
spune că a durat 8 ore, dar specialiștii estimează 
că metoda folosită impunea o „expunere” de 
câteva zile. Procesul era unul lung și anevoios: 
pe o bucată șlefuită din aliaj de staniu, stibiu și 
cupru (Pewter) se aplica un strat subțire dintr-
un amestec de bitum de Iudea și vaselină.  
Astfel, bitumul de Iudea, hidrocarbură care se 
întărește sub acțiunea luminii,  trebuia lăsat 
să se solidifice pentru ca mai apoi să poată fi 
înmuiat într-un solvent și îndepărtat. În locul lui 
rămâneau pete deschise la culoare, iar zonele 
întunecate nu reprezentau altceva decât aliaj 
pe suprafața căruia nu a ajuns destulă lumină. 

În descoperirea sa, savantul fusese sprijinit de 
partenerul și bunul său prieten Louis Daguerre, 
astfel că la moartea subită a lui Niépce în 1833, 
Daguerre a rămas cu toate notițele maestrului și 
cu dificila sarcină de a îmbunătăți o tehnologie 
care, deși revoluționară, nu era practică.

Daguerre perfecționase deja o metodă mai 
bună de a fotografia, prin acțiunea vaporilor de 
iod asupra unei plăci strălucitoare de argint, 
aceasta devenind fotosensibilă. Într-o cameră 
fotografică, o imagine foarte slabă se forma pe 
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placă. Momentul său de glorie a venit accidental, când 
Daguerre a lăsat o astfel de placă într-un dulap în care 
își păstra substanțele chimice. Dimineața, pe aceasta se 
formase o imagine clară. Provocarea consta acum în a 
găsi substanța care era responsabilă pentru succesul 
lui – bărbatul a lăsat, așadar, câte o plăcuță de argint în 
dulap în fiecare seară, îndepărtând pe rând substanțele 
din dulap. Mare i-a fost uimirea când dulapul s-a golit, 
iar imaginea se forma în continuare. Curios, a cercetat 
dulapul și a găsit un termometru spart din care curgea – 
evrica! – mercur. A reușit în curând să își fixeze imaginea 
cu ajutorul unei soluții concentrate de sare la cald, care 
îndepărta iodura de argint rămasă pe placă. 

Descoperirea sa era, într-adevăr, revoluționară: timpul 
de expunere fusese redus la doar câteva minute, 
permițând astfel fotografului să surprindă chiar și 
oameni, atât timp cât capul le era sprijinit de un suport. 
Parizienii erau uimiți: fiecare fotografie – daghereotipuri, 
cum erau numite la acea vreme – era asemănată cu 
o oglindă ce-și amintea ce a reflectat. Pictorul Paul 
Delaroche chiar a afirmat cu cinism că „De astăzi, 
pictura a murit”. Așadar, Daguerre își împlinise misiunea 
de a duce la bun sfârșit cercetările lui Niépce.

De atunci a trecut mult timp, iar faptul că bazele 
erau deja construite le-a permis altor cercetători să 
descopere noi metode de developare. De-a lungul 
timpului acestea au evoluat, iar astăzi nici măcar nu mai 
folosim filmul, fotografia digitală fiind la putere datorită 
facilității folosirii. Pentru cei nostalgici, însă, developarea 
poate să devină un hobby. Ei au diverse rețete pentru 
revelatorul de film, cel de hârtie și fixator. În general, 
cele două revelatoare au la bază sulfit de sodiu anhidru, 
metol și  hidrochinonă, la care se adaugă carbonat de 
sodiu anhidru și bromură de potasiu (revelator film), sau 
borax (revelator hârtie). Fixatorul conține tot „sare”, mai 
exact o soluție de tiosulfat de sodiu și aproximativ o 
lingură de metabisulfit de sodiu la litrul de apă. 

Nu știu cât de mult vă pasionează fotografia ca artă, 
dar știu că pozele ocupă inevitabil un loc de onoare în 
viața oricărui elev Negruzzist. Acestea fiind spuse, vă 
propun un exercițiu de imaginație. Am să merg puțin 
mai departe decât „cum ar fi viața fără poze?” și am să 
vă rog să vă gândiți cum ar fi ea fără chimie. Mulți s-ar 
putea să se grăbească să răspundă, materia de liceu 
fiind în general una care dă bătăi de cap majorității, dar 
dacă luați în calcul faptul că fără chimie nu am mai avea 
poze – amintiri palpabile, cum vi se pare lumea? Nu-i 
așa că parcă nu mai e totul atât de roz?

Cătălina Drăgoi
Clasa a XI-a A
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HORMONII
             Cercetarea în domeniul endocrinologiei scoate la iveală din ce în ce mai mult 
rolul decisiv pe care îl au hormonii în numeroase aspecte ale vieţii noastre, de la a 
dormi bine, până la sentimentele pe care femeile le trăiesc în timpul sarcinii. Fericirea 
este, de asemenea, puternic influențată de nivelul de hormoni pe care creierul nostru îi 
eliberează. Numite și neurotransmițători, aceste substanțe chimice transmit informațiile 
de la creier către corp, „spunându-i” cum să se comporte pentru a exprima starea de 
fericire. Chiar dacă majoritatea hormonilor contribuie într-un fel sau altul la dispoziția 
noastră, unii hormoni sunt direct implicați în modul în care resimțim fericirea…

SEROTONINA

             Serotonina este un neurotransmițător extrem de important, produs la nivelul 
creierului, care reprezintă un factor hotărâtor  în reglarea somnului, controlul impulsurilor, 
pofta de mâncare, metabolism, agresivitate, sexualitate, memorie, reglarea temperaturii 
corpului și tot ea este cea care, atunci când experimentăm o stare de fericire, determină 
zâmbetul şi râsul. Serotonina este cunoscută ca fiind hormonul fericirii pentru că 
reglează dispoziția, înlătură anxietatea și depresia, și accentuează sentimentele 
pozitive. Serotonina este produsă în creier sub acțiunea a numeroase 
evenimente, dar și sub influența unor factori din mediul extern, cum ar fi 
lumina soarelui. De asemenea, există anumite alimente care favorizează 
producția de serotonină:  fructe (banane, vișine), legume, ciuperci,  fructe 
de mare, ciocolată neagră, carne. Acestea însă nu cresc direct nivelul de 
serotonină, ci favorizează producția de triptofan, aminoacidul esențial din 
care se formează serotonina. De asemenea, suplimentele de vitamina B6 
favorizează transformarea triptofanului în serotonină. Exercițiile fizice se pare că 
ar avea de asemenea un rol important în stimularea producției de serotonină, însă 
nu se cunoaște cu exactitate care este mecanismul.
 Unii specialiști consideră că există o legătură între deficitul producției de serotonină 
și apariția depresiei, deși este greu de demonstrat prin studii pe un creier viu că un nivel 
limitat de hormoni favorizează instalarea depresiei sau a oricărei alte afecțiuni mentale. De 
asemenea, nu se cunoaște exact relația de determinare: scăderea serotoninei cauzează 
depresia sau depresia provoacă o scădere a producției de serotonină? Cert este că 
analizele de sânge arată un nivel mai mic al acestui hormon la persoanele depresive.

OXITOCINA

              Oxitocina este un alt neurotransmițător cu un impact puternic asupra fericirii și 
vieții noastre sociale. Oxitocina este hormonul căruia i se datorează comportamentul 
matern, alăptarea, plăcerea sexuală și selecția partenerului de viață.
 Cercetările asupra oxitocinelor sunt foarte recente; abia în anii 1990 oamenii de 
știință au descoperit acest hormon, atunci când au observat că mamele care alăptau la 
sân erau mult mai calme și făceau mai bine față stresului sau exercițiilor fizice decât cele 
care își hrăneau bebelușii cu biberonul.

FERICIRII
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 Se pare că acest hormon este eliberat atât atunci când avem experiențe sociale 
strânse cu ceilalți, dar și atunci când ne confruntăm cu situații stresante.
Oxitocina este secretată la nivelul hipotalamusului, fiind apoi eliberată în sânge prin 
glanda pituitară, de unde intervine asupra comportamentului și a fiziologiei organismului. 
La proaspetele mămici un nivel ridicat de oxitocină a fost asociat cu o mai bună și mai 
strânsă conexiune cu bebelușul (bonding). Studii realizate pe animale au arătat că atunci 
când mamelor li s-a administrat o cantitate de oxitocină, imediat după ce au avut pui, 
acestea s-au comportat matern și față de puii care nu erau ai lor.
 Inițial s-a crezut că oxitocina este un hormon prezent exclusiv la femei datorită 
rolului deosebit de important pe care cercetătorii l-au identificat în crearea relației mamă-
bebeluș. Ulterior au ajuns la concluzia că este important pentru ambele sexe.
 În alte teste clinice administrarea de oxitocină la persoane cu autism sau sindrom 
Asperger a avut ca rezultat o îmbunătățire a capacității lor de a sesiza aspectele 
emoționale, ceea ce arată rolul acestui neurotransmițător în procesarea informațiilor 
sociale.
 Cercetarea privind acest hormon este încă în desfășurare, dar concluzia la care 
s-a ajuns până acum este că oxitocina provoacă sentimente plăcute și o stare generală 
de bine celor care au relații sociale pozitive și îi determină pe cei care experimentează 
stres, durere sau evenimente neplăcute în relațiile lor să caute și să construiască altele.

ENDORFINELE

           Descoperirea endorfinelor a avut loc la începutul anilor 1970 când doi neurologi 
de origine americană au observat la nivelul creierului existența unui tip de morfină 
compusă din aminoacizi și produsă intern, la nivelul glandei pituitare și a hipotalamusului. 
Endorfinele au rolul de a înlătura durerea, receptorii acestora fiind localizați peste tot în 
corp, stimulând totodată și producția de dopamină.
 Endorfinele sunt secretate atunci când ne confruntăm cu durere, frică sau cu 
stres și au rol analgezic. Pe lângă capacitatea de a suprima percepția de durere, aceste 
substanțe reglează producția de hormoni (unul dintre cei mai importanți fiind hormonul 
creșterii), contracțiile intestinale, imunitatea și dispoziția
Endorfinele sunt eliberate în sânge și produc o stare de bine celui care face exerciții 
fizice intense, care râde puternic sau care are un orgasm. Endorfinele funcționează ca 
un medicament natural, care înlătură tensiunea și aduce în schimb relaxarea. Până acum 
s-au descoperit cel puțin 20 de tipuri diferite de endorfine în organismul uman.
 Printre alimentele cu un potențial ridicat de stimulare a endofinelor se numără 
ardeiul iute și ciocolata. Alte metode pe lângă cele deja menționate de a ridica nivelul 
de endorfine sunt masajul, meditația și exercițiile fizice. Activitatea sportivă nu doar 
stimulează secreția de endorfine, ci și reduce hormonul stresului, cortizolul, ceea ce 
produce un impact semnificativ asupra stării de bine.

Cristian Albu
Clasa a XI-a A
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Înainte să intru în detalii şi să prezint (cât mai succint 
posibil, pe cuvânt!) care e, de fapt, treaba cu aceşti 

radicali liberi, de care probabil aţi auzit şi până acum în 
sus şi-n jos, am să vă spun o mică povestioară destul 
de tragică, şi anume cea a prinţului troian Tithon. Fiind 
îndrăgostită de el, Eos, zeiţa zorilor în mitologia greacă, 
l-a rugat pe Zeus să îi acorde lui Tithon viaţă veşnică, 

fără a cere însă şi tinereţea veşnică. Timpul trece, zeiţa 
rămâne tânără şi frumoasă, dar Tithon degenerează 
într-o senilitate îngrozitoare. În cele din urmă, Eos îl 

închide într-o cameră din palatul ei ceresc, de unde se 
poate auzi vocea lui slabă, cerându-şi moartea.

Morala (sau „ce caută mitologia în acest articol”)? 
Majoritatea oamenilor îşi doresc să ducă o viaţă lungă, 

însă nu iau în calcul şi procesul de îmbătrânire pre-
matură la care unii dintre noi suntem supuşi. 

TINEREŢE FĂRĂ 
BĂTRÂNEŢE ŞI 

VIAŢĂ FĂRĂ DE...
RADICALI LIBERI(?!)
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Şi aici ajungem la subiectul propriu-zis al articolului.

Dupa cum ştiţi, o celulă utilizeză oxigenul pentru a produce energie, proces în timpul 
căruia au loc inevitabilele reacţii de oxidare. Prin urmare, celula produce energie, dar 
şi alţi produşi secundari. Produşii secundari sunt chiar aceşti radicali liberi, care încep 
să-şi facă de cap dacă se află în număr prea mare. Deşi organismul uman are un sistem 
propriu de neutralizare, de multe ori unele acţiuni duc la o suprasolicitare a acestuia, 
făcându-l ineficient. Vorbim aici despre expunerea exagerată la radiaţii solare, intoxicaţii, 
alimentaţie defectuoasă sau stres în exces. Toate acestea creează un surplus de radicali 
liberi, ducând la producerea unui dezechilibru între aceştia şi antioxidanţii cu rolul de 
neutralizare.

Ce se întamplă însă în cazul unui dezechilibru? Dacă numărul radicalilor liberi îl depăşeşte 
pe cel al antioxidanţilor (care chiar sunt extrem de utili, şi nu doar în lupta cu radicalii 
liberi), primii se vor multiplica foarte repede, producând daune grave în organism. Acest 
dezechilibru poartă numele de stres oxidativ. Îmbătrânirea celulară poate fi definită ca 
pierderea capacităţii organismului de a menţine echilibrul între cele două părţi implicate, 
ceea ce duce la crearea unui cerc vicios.

Odată ce numărul antioxidanţilor este depăşit de cel al radicalilor liberi, celulele sănătoase 
sunt atacate constant, până la capitularea finală. Un organsim slăbit nu mai poate face 
faţă provocărilor exterioare, reprezentate de boli, bacterii sau viruşi, întrucât sistemul 
imunitar este deja depăşit. Rezultatul final nu este numai îmbătrânirea prematură, ci şi 
instalarea unor boli cronice cu urmări grave dacă sunt neglijate.

Ce este de făcut? În primul rând, condiţiile care favorizează apariţia radicalilor liberi sunt 
expunerea la radiaţii, fumatul, contaminarea cu metale grele, dieta bogată în alimente 
rafinate şi acidifiante. Acestea fiind spuse, e de la sine înţeles că îmbătrânirea prematură 
se poate preveni, probabil, cel mai eficient, prin stilul de viaţă. Dieta se transformă în 
„medicament” atunci când furnizează organismului antioxidanţi din cereale integrale, 
legume sau fructe. Aşa că, dacă nu vreţi să ajungeţi ca bietul Tithon amintit mai sus, 
încercaţi să îi oferiţi organismului toate cele necesare pentru triumfa în lupta cu radicalii 
liberi – dacă nu voi, atunci cine?

Celina Luca, 
clasa a XI-a A
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P
remiul Nobel pentru chimie pe anul 2014 a fost atribuit cercetătorilor Eric Betzig, Ștefan 
W. Hell și William E. Moerner. De apreciat, pe lângă faptul că și-au lăsat amprenta în 
dezvoltarea și cercetarea în domeniul chimiei este faptul că Ștefan W. Hell s-a născut 
pe 23 decembrie 1962, în România, la Arad, și este membru de onoare al Academiei 

Române din anul 2012, primind titlul de Doctor Honoris Causa. Cei trei laureați au fost 
recompensați pentru dezvoltarea microscopiei cu fluorescență de super-rezoluție. Vreme 
îndelungată, microscopia optică s-a lovit de o presupusă limitare: neputința de a obține o 
rezoluție mai bună de jumătate din lungimea de undă a luminii. Cu ajutorul moleculelor 
fluorescente, cei trei cercetători au reușit să depășească, cu inventitate, această limitare. 
Cercetările lor au spart barierele și au adus microscopia în universul nanodimensiunilor.

În cadrul acestei discipline, care a devenit de atunci nanoscopie, oamenii de știință 
vizualizează  drumurile urmate de molecule individuale în interiorul unei celule vii. Ei pot să 
vadă, de asemenea, felul în care moleculele creează sinapse între celule nervoase din creier, 
dar și să urmărească proteinele implicate în maladiile Parkinson, Alzheimer și Huntington, pe 
măsură ce ele se acumulează și formează depozite celulare. Grație nanoscopiei, cercetătorii 
pot să urmărească proteine individuale în ovule fertilizate, pe măsură ce acestea se divid și 
se dezvoltă în embrioni.

Pentru mult timp nimeni nu a putut să spună dacă oamenii de știință vor putea să studieze 
celulele vii în cele mai mici detalii ale lor. În 1873, specialistul în microscopie Ernst Abbe a 
formulat o limită fizică pentru rezoluția maximă a microscopiei optice tradiționale, spunând 
că aceasta nu va putea niciodată să devină mai bună de 0.2 micrometri. Eric Betzig, Ștefan W. 
Hell și William E. Moerner, cei trei cercetători laureați, au realizat pătrunderea microscopului 
optic în universul nanometric, depășind astfel această limită.

PREMIUL NOBEL PENTRU CHIMIE
2014
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Două principii separate au fost premiate. Unul stabilește metoda golire prin emisie stimulată 
(STED - simulated emission depletion), concepută de Ștefan W. Hell în anul 2000. Două raze 
laser sunt folosite. Una stimulează moleculele fluorescente și le face să strălucească, iar 
cealaltă anulează toate fluorescențele, cu excepția celor al căror volum este nanometric. Prin 
scanarea mostrelor analizate, nanometru cu nanometru, se obține o imagine cu o rezoluție 
mai bună decât limita formulată de Ernst Abbe.

Ștefan W. Hell este cetățean german și a absolvit cursurile Universității Heidelberg (Germania) 
în 1990. Este născut în România, la Arad, dar după primul an de liceu, a plecat în Germania 
(1978). În prezent este director al Institutului pentru Chimie și Biofizică Max Planck din 
Göttingen și director al Centrului german pentru cercetări contra cancerului din Heidelberg.

Eric Betzig și William Moerner, lucrând separat, au pus bazele celei de-a doua metode, 
microscopia monomoleculară (single –molecule microscopy). Acestă metodă se bazează 
pe  posibilitatea de a porni și de a opri fuorescența unor molecule individuale. Oamenii de 
știință scanează aceeași arie de mai multe ori, permițând doar unui număr mic de molecule 
amestecate să strălucească de fiecare dată. Prin suprapunerea acestor imagini se obține o 
imagine cu o super-rezoluție la nivel nanomolecular (în 2006, Eric Betzig a folosit această 
metodă pentru prima dată).

Eric Betzig și William Moerner sunt cetățeni americani, primul fiind născut în 1960 în Michigan,  
iar celălalt în anul 1953 în California.  Eric Betzig a absolvit cursurile Universităţii Cornell în 
1988 și este liderul unei echipe de cercetare la Janelia Farm Research Campus, afiliat la 
Howard Hughes Medical Institute din Ashburn. William Moerner și-a obținut diploma tot la 
Universitatea Cornell din SUA, în anul 1982, și a devenit profesor de fizică la Universitatea 
Stanford din Statele Unite.

 În prezent nanoscopia este utilizată pe plan mondial, iar oamenii de știință descoperă cu 
ajutorul ei, aproape în fiecare zi, aplicații benefice pentru întreaga lume. Un exemplu de 
asemenea aplicaţie ar fi magnetismul molecular. 

Toti magneții utilizați în prezent sunt bazați pe grile metalice sau ionice. De aproximativ două 
decenii, chimiștii au început un proiect aprofundat folosind tehnici chimice moleculare pentru 
a dezvolta noi clase de magneți bazați mai degrabă pe molecule decât pe metale sau oxizi. 
Continuarea acestei cercetări a fost dezvoltată cu succes atunci când a fost descoperită 
capacitatea compușilor organici de a se comporta ca dirijori și supraconductori, precum 
materialele clasice anorganice. În câțiva ani a fost descoperit faptul că magneții pur organici 
sunt într-adevăr posibili, cu toate că temperaturile critice sunt încă foarte mici.

O  caracteristică importantă a magneților moleculari este că aceștia sunt, în general, izolatori, 
prin urmare, ei sunt mult mai transparenți la raze UV (lumină vizibilă) decât magneții clasici. 
Prin urmare, este posibilă utilizarea luminii pentru a induce tranzițiile magnetice. 

Acum când trăim în plină eră nano - nanoștiință, nanotehnologii - se pune întrebarea: cum ar 
putea progresa cercetările în aceste domenii fără a se vedea ce se întâmplă la acest nivel? 
Profesorului Ștefan Hell îi revine marele merit în faptul că a oferit un instrument ce oferă căi 
nebănuite în cercetările la scară nanometrică.

                                                                   Manole Simona Elena
                                                                   Clasa a IX-a E
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În primul rând, ce este un material compozit? Este o combinaţie a mai multor 
materiale de diferite tipuri, care îmbină proprietăţile lor originale şi da naştere 
la altele noi. Noţiunea de compozit a fost descoperită de multă vreme de către 
om: un amestec de lut, apă şi paie era utilizat în domeniul construcţiilor încă 
din neolitic. 

De atunci, omul a căutat să îmbunătăţească aceste materiale, numite compozite. 
Materialele de bază s-au schimbat, betonul şi fibrele metalice au înlocuit lutul şi 
paiele, astfel luând naştere un material mult mai eficient: betonul armat. Ulterior, 
tranziţia către dimensiuni foarte mici, inferioare dimensiunilor microscopice, 
adică cele nanometrice pentru cel puţin unul dintre materialele din compozit, 
a îmbunătăţit considerabil proprietăţile compozitelor. Interacţiunile la nivel 
molecular, la graniţa dintre fizică clasică şi cea cuantică, au condus la apariţia 
unor proprietăţi din ce în ce mai unice şi neaşteptate. Astfel, omul a sintetizat 
cu siguranţă materiale foarte eficiente şi performante, dar fără să ţină cont 
de impactul lor asupra mediului. Unele dintre cele mai folosite materiale în 
compozitele moderne sunt cele pe bază de nanotuburi de carbon. Ulterior s-a 
dovedit toxicitatea nanotuburilor de carbon pentru sănătatea umană: risc de 
inflamaţie, fibroză, stres oxidativ sau moarte celulară. 

Spre deosebire de cazul azbestului, când după aproape 20 de ani s-a realizat 
pericolul său, domeniul nanocompozitelor caută să adopte o abordare 
responsabilă, care să respecte mediul înconjurător. Astfel, compozitele pe bază 
de resurse petroliere convenţionale sunt problematice, pentru că materiile din 
care provin (materiile prime) sunt non-regenerabile, iar sinteza şi reziduurile lor 
produc deşeuri nocive. Cercetarea este, prin urmare, interesată de materiale 
şi procese de producţie numite “green (verzi, adică ecologice)”. O întreagă 
generaţie de nanocompozite pe baza resurselor naturale regenerabile au 
fost dezvoltate (biopolimeri, compozite şi nanocompozite din argile, din 
nanocristale de celuloză, etc.). Materialele astfel obţinute sunt mai puţin toxice. 

Nanocompozitele au fost prezente în natură cu mult înainte de apariţia 
omului. Există nanocompozite naturale reale care combină fazele organice şi 
anorganice pentru a crea materiale inteligente, care sunt un compromis între 
diferitele proprietăţi şi funcţii (proprietăţi mecanice, densitate, permeabilitate, 
culoare, caracterul hidrofil sau hidrofobicitate, etc.). Ca exemplu de 
nanocompozite naturale sunt: sideful, diatomeele sau mătasea de păianjen. 
Unele ţesuturi animale şi vegetale sunt ele însele compozite: lemnul, oasele, 
ţesuturile conjunctive de „castraveţi de mare”, etc. Această conştientizare a 
dat naştere la o clasă cu totul nouă de materiale, materialele nanocompozite 
bioinspirate. Omul încearcă să copieze conceptele naturale, încercând să 

materiale 
compozite
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reproducă proprietăţile, structurile sau procedeele de sinteză folosite de natură 
pentru a dezvolta materiale nanocompozite inovatoare.  

Sideful are o structură organizată foarte ordonat, astfel încât putem distinge mai multe 
niveluri. La învelişul moluştei, se găseşte un strat prismatic extern, de calcit, care 
protejează molusca împotriva atacurilor externe, şi stratul sidefat interior, constând în 
esenţă din aragonit, care disipează energia în caz de impact. Stratul de sidef este el 
însuşi organizat într-un set de straturi, cum ar fi creşterile inelelor de lemn. Calcifierea 
periodică a sidefului explică formarea de straturi calcifiate separate de straturi subţiri 
bogate în faze organice.
Aceste straturi calcifiate formează straturi(foi) de aragonit aranjate în coloane. Acest 
nivel de organizare formează structura fină a sidefului.

Se vorbeşte de o structura de genul „cărămidă şi mortar”:

- “Cărămizile”: sunt structurile poligonale de aragonit (CaCO3 cristal ortorombic) cu o 
grosime de aproximativ 5 m.
-  ”Mortarul”: este compus din molecule organice (proteine, chitină, glicoproteine). 
Această fază organică formează un strat foarte subţire de 30 nm în grosime între 
aceste structuri (foi) de aragonit.

Această structură speciala permite sifelului să aibă o rezistență la tracțiune de 
3000 de ori mai mare decât un singur cristal de aragonit, întrucât reprezintă 95% din 
masa sa.  Se pare că faza organică induce creșterea fazei minerale pentru a genera 
nanostructuri organizate. Faza minerală formează o fază periodică amorfă. Sub 
acțiunea fazei organice, aceasta va cristaliza si se va organiza într-o nanostructura 
tridimensională. Unii autori cred că formarea structurilor de aragonit poligonale 
provine din creșterea unui singur cristal, alții că este o agregare a nanogranulelor 
sau transformarea unui carbonat în fază amorfă.

Acestea sunt organisme unicelulare (fitoplancton), având o structură exterioară de 
siliciu amorf nanostructurat. Această anvelopă de silice este perforată de numeroase 
orificii de arhitectură complexă pentru a permite respiraţia celulară. În interiorul 
acestei “bio-silice”, există o fază organică formată din proteine numite silafine. Aceste 
silafine produc mineralizarea şi precipitarea silicei precum şi aranjarea sa în structură 
de fagure de dimensiuni nanometrice.

Pânza sau mătasea de paianjen este un caz special. Este vorba de o singură 
proteină, care are două tipuri de zone, care sunt considerate a forma două faze în 
sine. Prima fază constă din straturi nanocristaline, este bogată în alanină și conţine 
multe legături de hidrogen. Faza a doua, semi-amorfă, este bogată în glicină și are 
aranjare elicoidală.  Aceasta este structura secundară a proteinelor din mătasea de 
păianjen, care conferă caracteristicile mecanice. Faza cristalină este responsabilă 
pentru rezistența țesutului (este de cinci ori mai mare decât cea a oțelului) și faza 
semi-amorfă dă elasticitate (se poate întinde de 30- 40% înainte de rupere).

Mija Andrei
Clasa a IX-a B
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Face parte din cunoştinţele noastre generale faptul că orice oraş, indiferent de locaţie sau 
dimensiune, este de fapt un dezastru ecologic şi un producător de poluare. În ciuda aparenţelor 
şi a presupunerilor, nu toate oraşele prezintă un pericol pentru mediul înconjurător.

Până în prezent, ceea ce ştim despre oraşe nu ni le înfăţişează într-o lumină favorabilă: 
emisii concentrate de dioxid de carbon dispersate într-o zonă suprapopulată, consumul 
disproporţionat de resurse, vulnerabilitatea în caz de dezastre naturale. Toate aceste puncte 
slabe ne fac, evident, să ne întrebăm de ce continuăm să trăim în asemenea metropole, însă 
problemele ecologice pe care le provoacă umanitatea din zonele urbane au rezolvări foarte 
complexe şi poate surprinzătoare. Deşi ni se pare că aceste efecte negative par evidente şi 
oricine ar putea numi cel puţin câteva dintre ele, adevărul este că multe nu sunt dovedite 
ştiinţific şi pot fi nefondate. 

Primul dintre numeroasele exemple pe care le putem da în acest caz este afirmaţia că 
zonele urbane intens populate consumă exagerat de multe resurse naturale şi astfel produc 
un dezechilibru în mediu. Fals! Sau, mai degrabă, o jumătate de adevăr. Privind în ansamblu 
problema, dacă populaţia aflată acum în oraşe ar consuma la fel de multe resurse într-
un mediu rural, consumul ar fi mult mai mare, deoarece în oraşe nu numai că transportul, 
depozitarea şi vânzarea sunt mult mai puţin eficiente şi duc astfel la pierderi, dar şi lumea din 
mediile urbane tinde să mănânce mai puţin.

De asemenea, una dintre problemele cu care ne confruntăm este suprapopularea care este 
crezută a fi unul dintre efectele negative ale oraşelor, dar aglomerarea de oameni din marile 
oraşe duce la scăderea natalităţii şi la creşterea densităţii de persoane per spaţiu.
Privitor la poluare, într-adevăr, oraşele contribuie la aceasta, dar poluarea care ne afectează 
pe noi întâi şi apoi mediul este cea rurală, unde oamenii folosesc sobe, fac focul şi astfel 
generează fum care afectează pe cei care locuiesc în acele case şi apoi mediul. Reciclarea 

Orașe  benefice 
pentru mediu
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este şi mult mai uşor de realizat într-un oraş datorită densităţii populaţiei. 
Apa din oraşe este mai curată decât cea din sate nu numai datorită filtrării superioare, făcând 
astfel transmiterea bolilor mai grea, dar şi datorită neinfiltrării în pânza freatică a chimicalelor 
folosite la agricultură, cum se întâmplă în zonele rurale. 

Pe de altă parte, impactul asupra ecosistemelor pe care îl poate avea un oraş aflat într-o 
creştere neorganizată este o adevărată ameninţare, dar din fericire de aceea există Planificarea 
Dezvoltării Integrate (IDP) şi Strategia Dezvoltării Oraşelor (CDS). Acestea sunt două programe 
care se ocupă în special cu integrarea ecologică a oraşelor aflate în dezvoltare. Principalele 
scopuri ale acestora au fost: evaluarea datelor rapid, analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities, Threaths), identificarea problemelor-cheie și acţionarea asupra lor (în oraşele 
sărace au fost angajaţi cei cu mai puţine      oportunităţi financiare), sensibilizarea populaţiei 
şi punerea în aplicare a unei monitorizări şi evaluări. Spre exemplu, un asemenea program 
a fost implementat în Londra, unde rolul acestei evaluări a strategiei ecologice a fost să 
încurajeze mărirea densităţii în zonele centrale în loc de dezvoltarea în zonele suburbane, dar 
şi participarea publicului larg în dezbaterea problemelor ce trebuie urmărite şi rezolvate, cum 
ar fi: traficul intens în zonele de centru, poluarea aerului etc. Astfel, guvernul are aprobarea şi 
suportul orăşenilor în incorporarea acestor strategii de dezvoltare în viaţa de zi cu zi. 

În concluzie, evaluând oraşele sub prisma a ceea ce am aflat mai sus, putem ajunge la 
concluzia că ignoranţa nu este o opţiune pentru generaţiile actuale  având în vedere faptul că 
majoritatea trăim în oraşe, dar şi că oraşele sunt, de fapt, benefice pentru mediul înconjurător. 
Cu cât mai dense, cu atât mai bine!

Irina Moldoveanu
Clasa a XI-a A
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În zilele noastre, luând în considerare stilul de 
viață modern pe care tind să il adopte din ce 
în ce mai multe persoane, poluarea a devenit 
o problemă reală. Odată cu aceasta au apărut 
și campanii de sensibilizare a populației, ce se 
dezvoltă în jurul termenului „eco-freindly” și 
care ne determină să devenim mai prietenoși 
cu mediul.

Eco-friendly(environmentally friendly, nature-
friendly) înseamnă literalmente prietenos 
față de Pământ sau nedăunător pentru 
mediu. Acest termen se referă mai frecvent la 
produse care contribuie la viață sau practici 
care ajută la conservarea resurselor precum 
apa și energia verde . Produsele ecologice 
ar preveni, de asemenea, poluarea aerului, a 
apei și a solului.

Prin înțelegerea adevăratului sens al 
termenului „eco-friendly” , puteți pune în 
aplicare practici care vor conduce la o viață 
mai sănătosă pentru propria persoană, 
planetă și locuitorii săi.

În următoarele paragrafe veți putea descoperi 
modalități ușoare, la îndemâna oricui, de a 
avea o viață mai sănătoasă.

Stafuri 
pentru o viață 

ecologică
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1Mergi pe jos în loc să utilizezi mașina-Este un exercițiu sănătos care nu poluează! 
De multe ori ne urcăm în mașină din obișnuință. În schimb, încearcă să faci o 
plimbare.

2Folosește bicicleta - dacă timpul nu îți permite să mergi pe jos, este o modalitate bună de 
a ajunge într-un interval scurt de timp la destinație, într-un mod în care natura nu are de 
suferit.

3Mașini eco-friendly - Există o nouă tendință pe piața auto! Mașinile 
electrice, vehiculele hibride și combustibilii alternativi sunt din ce în ce 
mai populari. Dacă veți avea nevoie de un vehicul nou, luați în considerare 
și o mașină eco.

4Transportul public- Luând metroul , trenul, tramvaiul sau autobuzul,se utilizează mai 
puțină energie și se creează mai puțină poluare decât  dacă același număr de persoane ar 
conduce autoturisme individuale. 

5
Cumpără produse alimentare naturale - Ați observat vreodată că multe 
fructe și legume  pe care le găsiți la supermarket arată  normal , dar sunt 
lipsite de gust? Încercați produse naturale  și veți  vedea diferența! Vă puteți 
aproviziona cu tot ce este necesar din piețe, unde aveți garanția că alimentele 
au fost cultivate fară adaosuri chimice și toxice.

6Cultivă legume și fructe- Plantează o grădină și bucură-te de gustul alimentelor eco-friendly! 
Este uimitor cat de gustoase pot fi  legume proaspete, culese din propria gradină.

7Alimente de sezon - Ori de câte ori este posibil alege fructe și legume 
care sunt de sezon, și nu cele importate pe distanțe lungi.

8Produse organice, fără hormoni- Atunci când cumpărați  carne, ouă sau lapte, asigurați-
vă că vin de la animale care au fost tratate cu blândețe în timp ce erau în viață, au 
avut spațiu pentru a circula liber, a se desfășura și a trăi, au consumat hrană organică 
potrivită speciei și creșterea lor nu a fost grăbită sau influnețată de hormoni.

9
Energie alternativă – Informați-vă despre energia solară, 
eoliană sau hidraulică pentru a genera curentul electric necesar 
alimentării gospodăriei individuale într-un mod ecologic. Pe 
termen lung, această modalitate de generare a electricității 
este mai avatajoasă decât cea chimică. Poate crea economii 
viitoare și contribuie la promovarea unei vieți eco-friendly! În 
plus, dacă beneficiezi de spațiul necesar, îți poți instala acasă 
propria centrală eoliană, solară sau hidraulică. Aceasta îți poate 
alimenta o parte din obiectele de uz casnic, sau chiar pe toate.

10Recicleză - ia parte la programele de reciclare ale comunității din care faci parte. Există 
posibilitatea de a primi bani în urma unei astfel de acțiuni.

Florina Pantilimonescu
Clasa a XI-a A
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Pentru că olimpiadele reprezintă, fără 
îndoială, o ,,materie˝ de vârf în orarul 
multora dintre elevii şcolii noastre şi 
pentru că geografia este poate cea mai 
frumoasă şi interesantă ştiinţă (desigur, nu 
negăm atractivitatea formulelor la chimie 
sau dragostea faţă de ˝realitate˝, care 
doar fizicienilor s-ar zice că le aparţine) 
m-am gândit că ar fi interesant să aflăm 
răspunsurile Sabinei Mirea la câteva 
întrebări, în încercarea de a creiona un 
profil al unui geograf. Olimpică naţională la 
Ştiinţe ale Pământului şi Geografie, Sabina 
a participat în fiecare an la competiţii legate 
de aceste discipline, către care priveşte 

acum, în ultimele ei zile de liceu.

DIALOG 
ÎNTRE 

OLIMPICI
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T: Cum s-a născut această pasiune a ta pentru ştiinţe? De ce 
geografia?
S: Începuturile „carierei” mele de elev s-au axat pe matematică, 
însă m-am orientat curând spre fizică şi chimie, atrasă de 
aplicabilitatea acestora în natură, de fenomenele uşor de observat 
şi, odată cu studiul aprofundat, uşor de înţeles. Olimpiada de 
geografie a fost mai mult sau mai puţin o întâmplare, în clasa 
a VIII-a, care însă s-a materializat într-o mare pasiune pentru 
mine. Ceea ce m-a atras cel mai mult iniţial şi lucrul care mi-a 
menţinut totodată interesul de-a lungul timpului a fost faptul 
că în geografie am regăsit fenomene fizice, chimice, biologice, 
le-am aplicat în cadre naturale diverse şi am reuşit să fac nişte 
conexiuni interdisciplinare. Cred că această tendinţă a geografiei, 
de a se împleti discret cu atât de multe alte domenii a fost cel mai 
important factor în alegerea mea.

T: Ce te-a motivat să mergi la olimpiade şi concursuri de ştiinţă?
S: Simplu spus, a fost vorba de pasiunea mea pentru domeniu şi, 
implicit, dorinţa de a depăşi nivelul de la clasă. Olimpiadele nu 
înseamnă însă doar muncă, ci presupun şi curajul de a-ţi testa 
limitele, iar această provocare m-a ambiţionat de la an la an. 
Odată ce am participat şi la faze naţionale, motivaţia a venit şi 
dintr-o altă direcţie, din dorinţa de a socializa şi reîntâlni persoane 

cu aceleaşi pasiuni într-un cadru competitiv, dar şi constructiv. Pentru o fire deschisă şi sociabilă, 
olimpiadele depăşesc cu mult noţiunile pur teoretice, însă munca pe care acestea o implică e greu 
de asumat în lipsa unei motivaţii puternice.

T: Ai vreun model de om de ştiinţă pe care l-ai urmat în aceşti ani?
S: Nu ar fi potrivit să spun că am avut un model anume în tot acest timp. Îmi place să cred că am 
preluat câte ceva de la cei cu care am colaborat, fie profesori, foşti olimpici, studenţi la universităţi 
de top sau elevi din alte ţări. În ei am regăsit ceva din pasiunea pe care o simţeam şi eu, din puterea 
de muncă şi dedicaţia, interesul pentru aplicaţii practice, înclinaţia spre călătorii şi observaţii pe 
teren. Mai mult decât de o persoană propriu-zisă, cred că devenirea mea a fost influenţată de 
colaborările pe care le-am avut cu persoane extrem de diferite, însă cu toţii la fel de dedicaţi şi 
pasionaţi.

T: Te-ai gândit dacă  vei studia geografia şi după absolvirea liceului?
S: Am ales să aplic în străinătate pe geografie şi am acceptat o ofertă de la University of Manchester. 
Deşi iniţial voi studia atât geografie fizică, cât şi umană, din anul doi sper să mă decid la o arie ceva 
mai restrânsă şi să mă orientez parţial şi spre alte domenii. Practic, motivul pentru care am ales să 
plec în străinătate la studii a fost exact această oportunitate de a studia geografia într-o modalitate 
interdisciplinară.

T: Ce i-ai spune unui elev de clasa a noua pasionat de geografie?
S: L-aş încuraja să exploreze în continuare acest domeniu, punându-şi  întrebări şi căutând răspunsuri 
pentru ele, i-aş spune să facă ceea ce-i place, iar dacă geografia este visul lui, să-l urmeze!

Doboș Teodora, clasa a X-a A
                                                                                                      Mirea Sabina, clasa a XII-a  A
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Supervulcanii 
lumii
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Împrăștiați pe tot Globul, supervulcanii reprezintă o 
amenințare serioasă pentru omenire. Deși nu există 
o definiție unitară a specialiștilor, se consideră că 
supervulcanii sunt capabili să producă un volum de gaze 
și cenușă mai mare de 1.000 km3. Despre supervulcani se 
cunoaşte foarte puţin, majoritatea informaţiilor fiind bazate 
pe studierea cristalelor de zirconiu, care conţin mici cantităţi 
de elemente radioactive, a căror vârstă poate fi estimată 
prin aceleaşi metode prin care se determină vârsta fosilelor.

Câțiva supervulcani care au erupt în ultimele 2 milioane 
de ani și au format caldere de suprafețe sunt: Yellowstone 
și Long Valley (din S.U.A.), Toba (Indonezia), Taupo (Noua 
Zeelandă). Și Europa are supervulcanul său, situat în 
regiunea Campi Flegrei de lângă Napoli, Italia.

De departe cel mai cunoscut, Yellowstone, situat la granița 
dintre statele Wyoming, Montana și Idaho din SUA, a erupt 
de 3 ori, cea mai recentă erupție fiind cu cca 640.000 ani în 
urmă. Caldera formată în urma erupției are 72 km lungime 
şi 55 km lăţime. Evoluția acestui supervulcan nu este ușor 
de anticipat. Specialiştii nu pot încă să spună dacă el va 
erupe în viitorul apropiat sau nu. Însă, când va erupe din 
nou, cenuşa vulcanică şi gazele vulcanice ce se vor ridica 
în stratosferă, vor aduce o nouă perioadă glaciară, iar 
omenirea va fi în pragul dispariției.

Un alt supervulcan puternic este Toba, situat în insula 
Sumatera din arhipelagul Indonezian.Erupţia de acum 
74.000 de ani a expulzat peste 2500 km3 de magmă şi a 
creat cea mai mare calderă cuaternară. Caldera are 100 
km lungime şi 30 km lăţime.Mostre din cenușa degajată 
în atmosferă au fost găsite în India, Oceanul Indian, Golful 
Bengal și Marea Chinei de Sud. Cantitatea de cenușă 
rezultată a fost atât de mare, încât supervulcanul Toba 
a provocat o eră glaciară instantanee. În timpul acestei 
glaciațiuni subite, temperaturile medii de pe Terra au 
scăzut cu circa 2,2 grade Celsius.O nouă erupţie a acestui 
supervulcan ar putea distruge în întregime arhipelagul 
Indonezian.

Cu toate acestea, în prezent, geologii nu cred că vreunul 
dintre supervulcanii tereştri prezintă pericol iminent de 
erupţie. Supererupţiile sunt foarte rare, producându-se cu 
o frecvenţă de o dată la aproximativ 100.000 de ani. Nu se 
ştie, însă, care va fi situaţia peste câteva sute de ani. 

Călin – George Vameșu
Clasa a VII-a B
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Încearcă să nu foloseşti avionul decât pentru distanţe 
extrem de mari. Aviaţia este considerată una dintre cele mai mari 
surse de poluare. 

Zboară  inteligent. Chiar  dacă  eşti nevoit să foloseşti 
acest mijloc de transport, încearcă să faci un research 
înainte pentru a folosi companii locale, îmbunătăţind 
astfel economia.

Compensează amprenta de carbon pe care o laşi. Incearcă 
să calculezi emisiile de carbon pe care le-ai lăsat în zona 
vizitată şi donează unei organizaţii locale care se ocupă cu 
ecologia măcar o mică suma de compensare.

Vizitează locuri cât mai verzi. Cele mai bune resorturi de 
ecoturism sunt în cele mai vaste zone de pădure 
virgină.

Apelează la o companie de turism specializată în 
vacanţe ecologice.

Te-ai săturat să mergi în călătorii în care să nu simţi 
adevărata cultură locală? Ai renunţa la confort în favoarea 
unei experienţe autentice? Vacanţele ecologice sunt 
noul trend care îşi propune să revoluţioneze modul în 
care turismul este privit. Principiul de bază este cel de a 
dezvolta şi susţine economia locală, astfel încât cazarea 

şi masa să fie facilitate de oamenii locului.

De asemenea, pentru un călător ecologic, se 
recomandă folosirea minimă a mijloacelor de transport 
care dăunează mediului (chiar şi avionul) şi reducerea 
impactului negativ pe care îl poate avea asupra locului 
pe care îl vizitează. Majoritatea agenţiilor de turism care 
oferă astfel de vacanţe de neuitat le propun beneficiarilor 
un ghid care să le amintească, pe tot parcursul sejurului, 

principiile ecoturismului. 

Vacanțe ecologice
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Dormi într-un mediu eco. Interesează-te de măsurile pe care le ia hotelul tău pentru a 
proteja mediul înainte de a face o rezervare.

Oferă ceva înapoi comunităţii. Încearcă să faci voluntariat în comunitatea în care stai. În 
acest mod ajuţi localnicii şi simţi adevărata cultură a zonei.

Respectă!

Ai grijă la modul în care iţi cureţi hainele!

Enjoy the moment!

Mara Dorofte
Clasa a XI-a A

Take only photographs, 
leave only footprints
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Orașele   viitorului
Oraşele sunt mai mult decât simple concentraţii de locuinţe şi, fireşte, locuitori. Multe 
dintre ele sunt spaţii cu o chemare foarte specială, nu doar pentru cetăţenii lor, ci şi 
pentru vizitatorii din întreaga lume. Un oraş ne ademeneşte cu atracţiile sale: activtăţi 
culturale şi de divertisment, restaurante şi centre comerciale.

Economia bazată pe resurse se dezvoltă global, abordând sisteme de extracţie, producţie 
şi distribuţie la baza cărora se află set de mecanisme economice realiste, sau strategii 
care garantează eficienţă şi durabilitate în fiecare ramură a economiei.

Unde se vor materializa toate acestea? În oraşe, bineînţeles; evoluţia acestora este cea 
care defineşte civilizaţia modernă, rolul lor fiind de a facilita accesul la necesităţile vieţii 
şi de a oferi un suport pentru interacţiunea socială şi comunitară. 

Până în anul 2050, două treimi din populaţia planetei  va locui în oraşe. Această explozie 
urbană va reprezenta una dintre cele mai mari provocări cu care se va confrunta 
umanitatea. Mega-oraşele vor începe să aibă mai mulţi locuitori decât statele de mici 
dimensiuni, apărând  totodată  unele consecinţe negative precum creşterea stresului şi a 
mortalităţii şi diminuarea sănătăţii generale a locuitorilor.  Aşadar, cum am putea descrie 
proiectarea unui oraş ideal?

Întocmai cum în zilele noastre avem distribuţia apei şi canalizarea în subteran, acest 
concept se poate extinde şi pentru sistemul integrat de reciclare şi colectare a deşeurilor. 
În acest fel vom putea folosi automate de tuburi pneumatice şi alte tehnologii similare.
Din punctul de vedere al transportului, trebuie implementat un proiect care să înlăture 
nevoia de automobile independente. Tramvaiele electrice ar trebui să înlocuiască 
maşinile sau, în cazul în care maşinile sunt absolut necesare, de exemplu pentru deplasări 
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Orașele   viitorului
mai lungi, acestea să fie complet automatizate pentru siguranţă şi integritate. Această 
tehnologie de automatizare operează încă de acum.

În agricultură, culturile în sere aeroponice (fără utilizarea solului) vor  reduce necesarul 
de nutrienţi şi apă cu până la 75% din ceea ce utilizăm în prezent. Hrana poate fi obţinută 
la scară industrială, în sere ermetice verticale, eliminând nevoia de a folosi pesticide şi 
hidrocarburi în general. Acest sistem ar produce toate cele necesare pentru întreaga 
populaţie a oraşului, fără a fi nevoie de produse importate.

Energia ar trebui să provină din medii regenerabile şi abundente, aşa cum este în cazul 
energiei eoliene, al celei solare sau al energiei geotermale. Dacă zona este una propice, 
s-ar putea folosi hidroenergia valurilor.

Trebuie luat în considerare un puternic  fenomen ce a apărut în istoria recentă a 
umanităţii şi este pe cale să schimbe totul, şi anume robotizarea sau automatizarea. În 
mod sigur aceasta va continua, automatizarea muncii prin tehnologie fiind doar începutul 
transformărilor sociale majore la care vom fi martori. Un rol esenţial îl are evoluţia continuă 
a electronicii şi a computerelor: în zilele de astăzi deja există imprimante 3D care, în loc 
să imprime un model pe foi de hârtie construieşte un obiect real, fizic, tridimensional.

Aşadar, în scurt timp am putea să ne aşteptăm la apariţia unor modalităţi eficiente de 
funcţionare pentru oraşele viitorului, având în vedere faptul că în metropolele prezentului 
sistemele deja existente în au început să dea greş.

George Cojocariu
Clasa a XI-a A
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Fizică



O 
gaură neagră este un obiect astronomic 
limitat de o suprafață în interiorul 
căreia câmpul gravitațional este atât de 
puternic, încât nimic nu poate scăpa din 
interiorul ei, cunoscută și sub denumirea 
de „orizontul evenimentului”. Nici măcar 

radiația electromagnetică (de exemplu lumina) nu poate 
ieşi dintr-o gaură neagră, astfel încât interiorul unei găuri 
negre nu este vizibil, de aici provenind și numele. Gaura 
neagră are în centrul ei o regiune cunoscută și drept 
„singularitate".

La suprafața limită gravitația este atât de mare, încât nicio 
rază (particulă) de lumină din interiorul găurii nu are energie 
suficientă pentru a scăpa în afară. La această suprafață 
limită deplasarea gravitațională spre roșu este infinit de 
mare. În fizică și în astronomie, deplasarea spre roșu are 
loc atunci când frecvenţa unei radiaţii electromagnetice 
- de regulă lumina vizibilă - emisă sau reflectată de un 
obiect scade. Scăderea frecvenţei corespunde unei 
deplasări spre domeniul de energie mică (roșu).

Viteza de scăpare gravitațională este la suprafața limită 
egală cu viteza luminii, așa încât raza suprafeței limită 
este egală cu raza traiectoriei circulare, numită „raza 
Schwarzschild”.
Conceptul de obiecte al căror câmp gravitațional este prea 
puternic pentru a permite luminii să scape a fost pentru 
prima oară propus în secolul al XVIII-lea de către John 
Michell și Pierre-Simon Laplace. Prima soluție modernă 
a teoriei generale a relativității referitor la găurile negre a 
fost găsită de Karl Schwarzschild în 1916, deși interpretarea 
sa ca o regiune a spațiului din care nimic nu poate scăpa 
nu a fost pe deplin apreciată timp de încă patru decenii. 
Mult timp considerată doar o curiozitate matematică, abia 
în anii ’60 o serie de lucrări teoretice au arătat că găurile 
negre erau o consecință generică a relativității generale. 
Descoperirea stelelor neutronice a stârnit interesul pentru 
obiectele compacte, formate prin colaps gravitațional ca 
o posibilă realitate astrofizică.

Găurile negre de masa stelară se formează prin colapsul 
stelelor de masă mare într-o supernovă la sfârșitul vieții 
lor. După formare, aceasta poate continua să crească 
absorbind masă din vecinătatea ei. Prin absorbirea de 
stele sau contopirea cu alte găuri negre se pot forma 
găuri negre super-masive cu mase de milioane de ori mai 
mari decât cea a Soarelui.

Găuri 
negre
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În ciuda invizibilității interiorului, prezența unei găuri negre 
poate fi dedusă prin interacțiunea cu restul materiei. 
Astronomii au identificat numeroase posibile găuri negre 
stelare în sistemele binare, studiind interacțiunea lor cu 
stelele companion. În momentul de față se înregistrează 
o puternică tendință spre consens asupra acceptării ideii 
că în centul majorității galaxiilor se află o gaură neagră 
super-masivă. Ca un caz particular, există dovezi solide ce 
indică existența unei găuri negre de peste patru milioane 
de mase solare în centrul Căii Lactee.

În noiembrie 2004 un grup de cercetători a descoperit o 
gaură neagră în galaxia noastră, orbitând la trei ani lumină 
de constelația Săgetătorului. În februarie 2005 o stea 
gigantică a părăsit Calea Lactee având o viteză de două 
ori mai mare decât în mod normal (aproximativ 0,0022 
din viteza luminii), fapt care a dovedit existența unei găuri 
negre foarte mari în centrul galaxiei. Au existat rapoarte de 
observare a unor găuri negre microscopice, pe Pământ, 
în acceleratoare de particule, dar nu s-a putut dovedi 
existența lor. Telescopul Hubble a identificat recent două 
grupuri de găuri negre M15 și G1, dar care nu se află în 
Calea Lactee. În aprilie 2006 NASA a simulat contopirea 
a două găuri negre. Steve Allen, prin studiile efectuate de 
NASA cu observatorul cu radiaţii X Chandra, a demonstrat 
că putem folosi găurile negre și sub formă de combustibil.

Se cunoaște faptul că masa distorsionează spațiul. Ce 
vrea să înseamne aceasta? Dacă spațiul ar fi un plan întins 
pentru ca Terra să poată exista în el, acest s-ar distorsiona. 
Astfel, în locul unde se află Pământul, spațiul nu mai ar 
mai fi plan, ci curbat, deoarece se produce o adâncitură 
cauzată de masa Pământul. O gaură neagră produce o 
adâncitură extrem de mare în spațiu. 

O gaură neagră super-masivă este un adevărat „monstru” 
spațial. Ea este de milioane de ori mai mare decât o 
gaură neagră obișnuită și poate captura de miliarde de ori 
mai multă materie decât conține Soarele nostru. Acești 
„monștri” pot absorbi galaxii întregi. Majoritatea galaxiilor 
de mari proporții (de exemplu Calea Lactee) au în centrul 
lor o gaura neagră super-masivă.

Simona Elena Manole
                                                              Clasa a IX-a E

Găuri 
negre
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L
a o prima căutare pe Google, 
putem găsi destule articole 
excelente care ne răspund 
la această întrebare, printr-o 

analiză amănunțită a subiectului. Totuși, 
voi încerca să adaug și răspunsul meu:

Dacă Soarele s-ar stinge (hai să nu 
ne gândim la cum s-a întâmplat, ci 
doar să presupunem că oamenii au 
găsit o metodă foarte rapidă de a-i 
accelera ciclul evoluției, astfel încât să 
devină o sferă rece și inertă), care ar fi 
consecințele aici, pe Pământ?

În primul rând, riscul de erupții solare 
ar fi mult mai mic; cu numărul de 

cabluri electrice de pe Pământ în acest 
moment, o furtună solară ca cea din 
1859 ar provoca daune de câteva zeci 
de trillioane de dolari: de la echipament 
telegrafic care ar lua foc, până la rețele 
de comunicații care nu  ar  mai funcționa. 
Dar, dacă Soarele ar dispărea, nu ar mai 
exista astfel de riscuri.  

De asemenea, serviciile prin satelit ar fi 
îmbunătățite, Soarele nemaiavând cum 
să întrerupă semnalul radio al sateliților.  

Observatoarele de pe Pământ ar putea 
funcționa 24/7 pe tot globul, iar aerul 
mai rece ar crea mai puțin zgomot 
atmosferic, reducând nevoia de sisteme 

Ce-ar fi dacă 
soarele ar 
dispărea?
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optice adaptive și facilitând crearea 
unor imagini mult mai clare.  

Alt beneficiu ar fi că nu am mai avea 
nevoie să construim poduri; am putea 
pune asfalt deasupra lacurilor înghețate, 
iar asta ne-ar scuti de costurile de 
întreținere complet inutile.

Copiii cu o vârstă mai mică de 6 luni 
ar fi mult mai în siguranță, conform 
Departamentului de Sănătate din North 
Dakota, datorită faptului că nu ar mai 
putea fi expuși la lumina Soarelui.  

Piloții de luptă ar fi și ei în afara 
pericolelor; se știe că strănutul este un 

reflex la lumina puternică, chiar dacă 
motivele concrete nu sunt știute. Dacă 
Soarele ar fi stins, pericolul în care sunt 
puși piloții de luptă ar dispărea.  

În concluzie, dacă Soarele s-ar stinge, 
am observa o varietate de beneficii în 
multe din domeniile vieții noastre. 

Totuși, există dezavantaje? Cel mai 
probabil faptul că toți am muri înghețați. 
În rest, nimic semnificativ.  

Carol Călin
Clasa a XI-a A
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Fizica 
cuantică

50



Fizica cuantică este o parte a fizicii care 
se ocupă cu studiul comportamentului 
materiei și energiei la scară atomică, dar și 
al particulelor subatomice și undelor. Pare 
destul de complicat, însă, după ce veți citi 
acest articol, mecanica cuantică nu va mai 
avea secrete faţă de dumneavoastră.

Principiile mecanicii clasice nu se aplică 
și la nivel subatomic, din motive încă 
neelucidate. De exemplu, când un jucător de 
fotbal loveşte cu piciorul o minge, cea mai 
potrivită modalitate de a descrie traiectoria 
balonului este prin intermediul a ceea ce 
numim astăzi mecanică clasică, cu ajutorul 
căreia putem prezice poziţia şi viteza mingii 
la orice moment de timp, pe baza unor date 
iniţiale. Atunci când încercăm să aplicăm 
această abordare obiectelor microscopice, 
eșecul teoriilor vechi este total.

Așa a luat naștere mecanica cuantică. Prin 
încercările experimentale de a analiza ce se 
întâmplă dincolo de aparențe, fizicienii au 
descoperit că materia este duală, compusă 
din particule și unde, iar electronii pot, în 
anumite circumstanțe, să se comporte și ca 
unde, nu doar ca particule, așa cum credea 
fizica newtoniană. Mai mult decât atât, 
intuiția umană este contrazisă deseori de 
fizica cuantică, una din afirmațiile aparent 
ilogice ale cuanticii fiind că 99,99% din 
corpurile solide sunt alcătuite din spațiul 
gol dintre nucleele atomilor.

Un principiu important al acestei științe 
este cel al incertitudinii. Acesta ne spune 
că dacă afli cu precizie unde se află la 
un moment dat o particulă, nu poţi să afli 
impulsul sau viteza acesteia, nu pentru 
că nu ai mijloacele să o măsori, ci pentru 
că particulele nu se mișcă liniar. Cu alte 
cuvinte, ceea ce nu poate fi explicat, poate 
fi catalogat ca "incertitudine", pentru a ne 
încadra în legile fizicii moderne.

Există o proprietate stranie de “ne-
localizare” cuantică. Aceasta înseamnă că 
particulele aflate la distanțe microscopice 
unele de altele pot să interacționeze într-un 
mod ciudat, ca şi cum ar fi interconectate, 
însă legătura dintre ele este necunoscută. 
Bohr şi Heisenberg au dezvoltat această 

idee, demonstrând că nu se pot face 
observații obiective, întrucât observatorul, 
prin acțiunea sa de observare, modifică 
starea cuantică a sistemului observat. 
Aplicată pe un caz concret, înseamnă că 
simpla îndreptare a atenției către o floare 
modifică la nivel cuantic starea acelei flori. 
Această descoperire ne poate schimba 
modul în care privim viața, întrucât fiecare 
dintre noi este un observator unic, care își 
poate "modela" realitatea. Deși schimbările 
la nivel microscopic nu pot fi sesizate de 
ochiul uman, putem spera că în viitor vom 
putea interacționa cu materia doar prin 
simpla observare a acesteia.

O altă inovație este legătura cuantică, care 
se referă la faptul că două particule pot fi 
legate între ele energetic, influențându-
se reciproc, indiferent de distanța la care 
se află (mii de km sau mai mult). Aceasta 
are aplicabilitate în situaţiile în care noi, 
oamenii, comunicăm între noi, dar și cu 
mediul înconjurător. Ştiinţa ne spune că 
atunci când simţim o emoţie, ea este 
transpusă în energii electrice şi magnetice 
corespunzătoare, care interacţionează cu 
celulele corpului nostru şi cu atomii lumii 
înconjurătoare. Un rol foarte important îl are 
inima, care generează un câmp electric care 
se extinde cu mult în afara corpului nostru. 
Inima este ca o interfaţă care transformă 
toate emoţiile şi convingerile noastre în 
energii electromagnetice. Oricât de SF ar 
suna, sentimentele și trăirile umane pot 
produce modificări atât în corpul nostru, cât 
și la mulți kilometri în afara lui.

După cum ați văzut, mecanica cuantică are 
și o latură practică, fiind accesibilă și celor 
care nu au cunoștințele teoretice necesare. 
Ea a schimbat modul în care privim lumea 
microscopică și sperăm că ne va ajuta să 
descoperim tainele Universului.

P.S.: Data viitoare când cineva afirmă că 
fizica cuantică reprezintă o enigmă, vă rog 
sa îi arătați acest articol din Revista "Gnosis". 
Cu siguranță vă va fi recunoscător!
                                                                                          

Călin Gheorghiu
Clasa a XI-a  A                                 
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D
intotdeauna oamenii au 
căutat explicații. Cu siguranță 
întrebările pe care ni le 
adresăm și explicațiile de care 
avem nevoie în permanență 
stau în natura umană, ne 

definesc și contribuie la evoluția noastră ca 
indivizi. Ceea ce ne macină de secole sunt 
totuși câteva întrebări pe care ni le punem 
cu toții măcar o dată de-a lungul existenței 
noastre: „Cum s-a format universul?” și 
„Cum funcţionează acesta?”.

Inițial, omenirea s-a mulțumit cu 
răspunsurile primite din partea religiei 
care, de exemplu, în Egiptul Antic, erau 
justificate în cea mai mare parte de 
existența unor zeități care au creat lumea, 
au adus soarele pe cer și ne-au oferit viață. 
Însă, odată cu trecerea timpului și-au făcut 
loc în istorie personalități celebre precum 
Aristotel, care a afirmat în ciuda ideologiei 
epocii că Pământul este rotund, Nicolaus 
Copernicus, urmat de Galileo Galilei care 
au ajuns la concluzia că Pământul se 
învârte în jurul Soarelui, teorie acceptată 
abia în timpul secolului al XVI-lea. 

După secole de cercetări și descoperiri, 
mari oameni de știință precum Arhimede 

din Saricruza, Blaise Pascal, Isaac Newton, 
James Watt au pus bazele fizicii clasice 
și au reușit să găsească explicații pentru 
multe fenomene întâlnite în viața cotidiană 
și totodată să ofere o perspectivă mai 
clară asupra realității în care trăim. Însă, 
după cum era de așteptat, au rămas 
aspecte nedeslușite precum structura 
atomilor, interacțiunea acestora cu radiația 
electromagnetică și, datorită dorinței de 
cunoaștere și evoluție care ne domină, 
au apărut noi concepte ce au stârnit 
controverse în lumea științei și nu numai. 
Este vorba despre fizica cuantică, apărută în 
primele decenii ale secolului XX sub tutela 
fizicianului Max Planck, care după mai bine 
de un secol încă reușește să șocheze cu 
principiile sale temerare. De ce? Dacă ni se 
părea de-a dreptul de neconceput ideea 
de teleportare sau existența universurilor 
paralele, mecanica cuantică le face să 
pară cât se poate de plauzibile. 

Albert Einstein, unul dintre fizicienii care au 
îmbrățișat această ramură a fizicii teoretice, 
însă care a respins-o apoi cu vehemență 
susținând că este prea imprevizibilă, a 
elaborat o teorie și un set de reguli care 
afirmă faptul că te poți afla în două locuri 
în același timp. Deși sună cât se poate de 

De fapt, 
aici nu e
un titlu
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fantezist, în urmă cu 80 de ani, oamenii 
de știință au reușit să demonstreze că o 
particulă subatomică precum un foton sau 
un electron poate fi în două locuri diferite 
în același timp. Inevitabil ajungem să ne 
punem simpla întrebare „Dacă un foton 
poate, noi de ce nu am putea?”, întrebare 
pe care acum câteva secole nici măcar nu 
am fi îndrăznit să ne-o adresăm.

Dacă până acum un secol, atunci când 
omul voia să facă referire la tot ce îl 
înconjoară, chiar și în afara planetei 
Pământ utiliza termenul „univers”, fizicieni 
precum Stephen Hawking, Brian Greene, 
Max Tegmark au emis o noua ipoteză care 
susţine că de fapt noi facem parte dintr-
un „Multivers” sau „Meta-univers”. Ipotetic 
vorbind, acesta reprezintă totalitatea 
universurilor finite sau infinite care 
concentrează tot ceea ce există: spațiu, 
timp, materie, energie și totalitatea legilor 
fizicii și constantelor care le descriu.

Pentru a înțelege mai exact cum 
funcționează aceste universuri paralele, 
voi face referire la situația de față. În acest 
moment și în acest univers, ai ales să 
deschizi revista Gnosis și să citești articolul 
scris de mine. Într-un alt univers, mai mult 
ca sigur, ai decis să treci la următorul articol 
care poate este mai captivant, iar în alt 
univers nici macar nu ai ajuns să deschizi 
această revistă și tot în aceeași manieră îți 
poți închipui alte posibilități care sunt fapte 
concrete în celelalte universuri paralele.
Revenind la „lumea” noastră, însă, 
momentan ai în faţă ultimul paragraf al 
acestui articol, ce are, poate, o infinitate 
de cuvinte într-o realitate alternativă - 
deşi acest lucru nu este imposibil nici 
aici, având în vedere fascinaţia pe care o 
exercită subiectul discuţiei... 
  

Anastasia Pădureanu, 
cea din acelaşi univers ca al tău

Clasa a XI-a A
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#include <iostream>
using namespace std;
int prof. Lucia Miron, Cristi Albu, 
Tudor Nica, , Mihai Vasilache, 
Gheorghiță Balan, Adrian Uriciuc;
int main ( )
{

Începând cu luna noiembrie a anului trecut, 
laboratorul de info al colegiului nostru 
a fost acaparat, duminică de duminică, 
de douăzeci de elevi de gimnaziu curioşi 
şi isteţi, dornici să descopere algoritmul 
secretului excelării la informatică. Cristi 
Albu din clasa a XI-a A , olimpic național la 
informatică, Tudor Nica din clasa a XII-a A 
şi doamna profesoară Lucia Miron au fost 
cei care au coordonat cu succes cercul de 
programare, un proiect care încurajează 
dialogul între elevii de gimnaziu şi cei de 
liceu pasionaţi de această disciplină. 

„Elevii de liceu (Tudor Nica, Cristi Albu, 
Mihai Vasilache, Gheorghiță Balan și Adrian 
Uriciuc) au împărtășit din experiența 
acumulată în pregătirea concursurilor de 
informatică elevilor de clasa a V-a și a VI-a. 
Rezultatele nu s-au lăsat așteptate, au fost 
obținute premii la Olimpiada județeană de 
Informatică și au fost şi doi elevi calificați la 
națională (George Grumăzescu, clasa a V-a 
A, și Vlad Iftode, clasa a VI-a C). 

Principalele obiective au fost dezvoltarea 
spiritului de echipă atât la elevii de 
liceu, cât și la elevii de gimnaziu, dar şi 

responsabilizarea și implicarea elevilor de 
liceu în activități ce presun responsabilitate 
și profesionalism!”, a afirmat doamna 
profesoară Lucia Miron.

Experienţa a fost una memorabilă nu doar 
pentru cei mici, dar şi pentru elevii de liceu 
care au coordonat proiectul:

„Având în vedere că în clasele de gimnaziu 
informatica nu este în orar, principalul 
scop al acestui proiect a fost să le oferim 
copiilor pasionați de calculatoare din 
clasele a V-a și a VI-a o idee despre ce 
înseamnă programarea în C++, urmând 
să le prezentăm conceptele 
de bază ale limbajului, 
să-i antrenăm, să-i 

a j u t ă m 

ALGORITMUL
CERCULUI DE 

PROGRAMARE

56



să-și dezvolte abilitățile de a rezolva 
probleme într-un mod logic, ingenios, dar și 
eficient, copiii având ulterior oportunitatea 
de a participa la diverse concursuri 
școlare. Ca experiență personală, acest 
proiect mi-a oferit o satisfacție enormă, 
datorită faptului că am avut ocazia să-mi 
transmit pasiunea pentru acest domeniu 
noii generații de copii a liceului. Bucuria a 
fost cu atât mai mare cu cât rezultatele au 
fost peste așteptări: doi copii (unul de clasa 
a V-a și și unul de a VI-
a) s-au calificat la etapa 
națională a Olimpiadei 
de Informatică, ultimul 
rezultat de acest gen 
din cadrul liceului, la 
clasa a V-a, fiind obținut 
în 2006.” , a declarat 
Tudor Nica.

Cristi Albu  a transmis 
următorul mesaj: „A 
fost o onoare și o provocare pentru mine 
să particip la acest cerc de informatică, și 
a fost interesant să fiu el cel care explică, 
o experiență pe care sper să o repet și 
la anul. De asemenea, acest cerc de 
informatică m-a ajutat și pe mine să îmi 
dezvolt abilitățile de a lucra în echipă și de 
a reuși să explic mai pe înțelesul tuturor. 
Sper că am reuşit să îi fac şi pe participanţi 
să le placă informatică la fel cum îmi place 
mie. Le-am împărtășit, pe lângă algoritmi, 
și din experiența mea la olimpiadele și 
concursurile de informatică și sunt sigur că 
acest lucru îi va ajuta.” 

Toţi participanţii la cercul de informatică 
şi-au îmbunătăţit abilităţile de programare, 
gândirea logică, şi au descoperit noi moduri 
de a rezolva probleme, dar doi dintre 
aceştia, George Grumăzescu din clasa 
a V-a şi Vlad Iftode din clasa a VI-a, s-au 
remarcat în mod special prin participarea 
lor la faza naţională a Olimpiadei de 
Informatică.
„Cercul de programare m-a ajutat să 
descopăr programarea pentru concursuri 
și să aprofundez cunoștințele acumulate 

la clasă. Mi-aș dori să continui pregătirea 
la informatică, deoarece exprerienţa 
Olimpiadei de Informatică a fost interesantă, 
am cunoscut oameni noi, locuri noi, și îmi 
doresc să fac informatică la un nivel ridicat, 
poate să ajung la Google, Facebook, IBM 
sau să am propria mea firmă.”, ne-a spus 
Vlad Iftode care aşteaptă cu nerăbdare să 
se afirme şi la concursul de programare 
din cadrul Science Week. 

George Grumăzescu 
este fericit că a 
participat la această 
activitate care l-a 
ajutat să îşi descopere 
pasiunea pentru 
informatică, drum pe 
care este decis să 
continue şi de acum 
înainte : „Informatica a 
fost ca o limbă străină 
pentru mine pe care 

am deslușit-o în ultimele trei luni.  De 
asemenea, la cerc l-am cunoscut  pe 
Tudor, elev în clasa a XII-a, care a devenit 
un model pentru mine și un mentor, alături 
de doamna profesoară; ţin minte că odată 
l-am întrebat pe Tudor ceva despre un 
program şi nu m-a lăsat în pace până nu a 
fost sigur că am înţeles.”

Cercul de programare a este un proiect 
de succes care va continua cu siguranţă 
să se desfăşoare şi în anii următori. Cine 
ştie, probabil că, la una dintre ediţiile 
viitoare, Vlad şi Tudor vor deveni, din 
învăţăcei, mentori şi vor transmite la rândul 
lor pasiunea pentru informatică uneni noi 
generaţii...

cout<<”NE VEDEM LA ANUL”;
return 0;
}

Irina Anghel 
Clasa a XI-a A

“Îmi doresc să fac 
informatică la un 
nivel ridicat, să 

lucrez la Google, 
Facebook, IBM.”
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Pentru cei care nu sunt familiarizați cu ultimile noutăți 
apărute în domeniul economic și IT, poate părea greu 
de înțeles ce este “Bitcoin”.  Este un sistem de plată 
electronică și, mai mult decât atât, o nouă 

monedă, una digitală.  

A fost creat în anul 2009 de către Satoshi Nakamoto. Nimeni 
nu știe cu exactitate cine este acest om, dar există speculații 
că ar putea fi de fapt un grup de oameni care au pus bazele 
acestei monede, dar și software-ului ce face tot acest 
proces de plăți electronice să funcționeze eficient. 

Bitcoin foloseşte tehnologia peer-to-peer pentru 
a opera fără vreo autoritate centrală sau bancă; 
administrarea tranzacţiilor şi emiterea de bitcoini 
se face în mod colectiv, de către reţea. Bitcoin este 
opensource; proiectul este public, nimeni nu deţine 
sau controlează Bitcoin şi oricine poate contribui. 
Prin multiplele sale proprietăţi unice, Bitcoin permite 
lucruri ce nu pot fi făcute de către vreun sistem de 
plăți precedent.

Protocolul Bitcoin nu se rezumă doar la trimiterea 
banilor de la A la B. Are multe cararcteristici şi deschide 
multe posibilităţi pe care comunitatea încă le explorează. 
În continuare, prezentăm câteva din tehnologiile ce sunt 
studiate în momentul de faţă şi, în unele cazuri, transformate 
în bunuri şi servicii reale. Cele mai interesante utilizări ale Bitcoin 
probabil încă aşteaptă să fie descoperite.

Control împotriva fraudei

Un nivel fără precedent de securitate este posibil cu Bitcoin. Reţeaua oferă 
utilizatorilor protecţie împotriva celor mai răspândite fraude cum ar fi chargeback-urile 
sau cheltuielile nedorite, iar bitcoinii sunt imposibil de falsificat. Utilizatorii îşi pot face 
backup sau cripta portofelul, iar portofelele hardware ar putea face foarte dificil furtul 
sau pierderea de bani pe viitor. Bitcoin este făcut astfel încât să permită utilizatorilor săi 
să aibă control complet asupra banilor lor.

BITCOIN (?)
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Accesibilitate la nivel global

Toate plăţile din lume pot fi în întregime interoperabile. Bitcoin permite oricărei bănci, 
magazin sau individ să trimită şi să primească în mod sigur bani oriunde şi oricând, 
cu sau fără un cont la bancă. Bicoin este disponibil într-un număr mare de ţări în care 
majoritatea sistemelor de plată nu au ajuns din cauza propriilor limitări. Bitcoin măreşte 
accesul global la comerţ şi poate ajuta ca tranzacţiile internaţionale să prospere.

Eficienţă a costului

Prin folosirea criptografiei, sunt posibile plăţi sigure fără intermediari înceţi şi 
costisitori. O tranzacţie Bitcoin poate fi mult mai ieftină decât alternativele 

sale şi este completată într-un timp mai scurt. Asta înseamnă că 
Bitcoin deţine ceva potenţial ca pe viitor să devină o cale comună 

de a transfera bani. Bitcoin de asemenea ar putea juca un rol în 
reducerea sărăciei din multe ţări prin tăierea taxelor mari de 

tranzacţie din salariul muncitorilor.

Donaţii

Bitcoin este o soluţie eficientă în majoritatea cazurilor 
pentru a trimite şi primi donaţii sau bacşişuri. Trimiterea 
unei sume de bani necesită un singur click şi primirea 
donaţiilor poate fi la fel de simplă prin afişarea unui 
cod QR. Donaţiile pot fi vizibile pentru public, oferind 
o transparenţă crescută pentru organizaţiile non-
profit. În cazuri de urgenţă, cum ar fi dezastrele 
naturale, donaţiile Bitcoin pot contribui la realizarea 
unui răspuns internaţional mai rapid.

Crowdfunding

Deşi încă nu foarte uşor de utilizat în acest scop, Bitcoin 
poate fi folosit pentru a efectua campanii de crowdfunding 

în stilul platformei Kickstarter, unde diferite persoane promit 
să ajute un proiect cu o sumă de bani ce le este luată doar 

dacă se atinge suma ţintă. Asemenea contracte de asigurare 
sunt procesate de protocolul Bitcoin, care previne o tranzacţie să 

fie făcută până când nu toate condiţiile au fost întrunite.

În final, nu ştiu să vă spun dacă Bitcoin va rezista pe piaţă pentru mult 
timp sau care îi va fi evoluţia în timp, dar este un proiect promiţător ce doreşte 

să schimbe mediul de plăţi online, oferind o stabilitate mai mare faţa de orice alte 
monede reale.

Cristian Albu
Clasa a XI-a A

59



Din moment ce tot mai multă lume işi cumpără un smartphone, indiferent de sistemul 
de operare pe care rulează, şi doreşte să işi instaleze aplicaţii din magazinele de aplicaţii 
specifice, am decis să fac acest top al câtorva dintre cele mai bune aplicaţii mai puţin 
cunoscute. Am încercat să nu pun în acest top aplicaţiile arhicunoscute şi suprasolicitate 
precum Facebook, Instagram, Snapchat sau Whatsapp.

Uriciuc Adrian
Clasa a XI-a A

Dropbox
Dropbox este una dintre cele mai utile aplicaţii 
pentru telefon, datorită posibilităţii de a accesa 
fişiere şi alte documente oriunde te-ai afla. 
Practic, fişierele stocate pe dispozitivele pe care 
ai instalat Dropbox (PC, laptop, smartphone, 
tableta) se sincronizează rapid. Una dintre cele 
mai utile funcţii ale sale este Camera Upload, 
care salvează automat în cloud pozele făcute 
cu telefonul. Singurul dezavantaj este că oferă 
doar 2 GB gratuit.

Disponibilitate: Android, IOS, Windows Phone 8

TOP 10 APLICAȚII MOBILE

Duolingo
Vrei să înveţi o limbă străină de la zero într-
un mod util, captivant şi amuzant în acelaşi 
timp? Duolingo este de departe cea mai 
bună soluţie. Aplicaţia îţi oferă inclusiv 
exerciţii de dicţie şi te învaţă diverse cuvinte 
de vocabular care îţi vor fi de folos în special 
când călătoreşti în străinătate. În prezent, 
poţi învăţa următoarele limbi: engleză, 
franceză, spaniolă, germană, portugheză şi 
italiană.

Disponibiliate: Android, IOS, Windows Phone 
8

Feedly
Închiderea aplicaţiei Google Reader a propulsat 
popularitatea serviciului similar Feedly, care joacă 
rolul unui RSS reader prin care poţi fi la curent cu 
noutăţile site-urilor pe care alegi să le urmăreşti. Cu 
ajutorul Feedly, îţi poţi organiza cu ușurință toate 
publicațiile, blogurile sau canalele YouTube într-
un singur loc. Acest serviciu permite adăugarea 
informaţiilor dintr-un număr foarte mare de site-uri, 
reviste şi ziare online pe domenii specifice şi citirea 
lor simplă, fiind afisate cronologic pe ecran cele 
mai importante ştiri. Aplicaţia oferă şi suport pentru 
smartwatch ( Apple Watch, Samung Gear Series şi 
Android Wear).

Disponibilitate: Android, IOS, Windows Phone 8

Cinemagia
Cinemagia este o aplicaţie pentru terminale 
mobile prin care puteţi afla diverse informaţii 
despre filme, programul TV, filmele care 
rulează la cinematografele din România 
şi puteţi cumpăra bilete pentru filmele 
respective. Într-un update lansat pentru 
aplicaţie, dezvoltatorii ei au implementat 
compatibilitatea cu sistemul Passbook, 
aceasta reuşind acum să salveze în iDevice-
uri biletele achiziţionate de către voi.

Disponibilitate: Android, IOS, Windows Phone 
8
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ES File Explorer
Un manager de fişiere este în continuare 
util şi pentru Android, în special pentru cei 
care descarcă diverse documente sau care 
au un conţinut diversificat în telefon şi vor 
să-l organizeze mai bine. Pe lângă funcţiile 
obişnuite ale unui file manager, ES File 
Explorer oferă şi posibilitatea de a integra 
fişierele salvate pe servicii de stocare în 
cloud. Aplicaţia permite o vizualizare a 
fişierelor stocate în telefon, precum şi a celor 
de pe cardul extern, permiţând operaţii de 
mutare/copiere, ştergere şi trimitere prin 
Bluetooth a acestora. 

Disponibilate: Android

Booking
Booking a devenit un serviciu esenţial pentru 
toţi cei care caută un hotel. Dacă în urmă cu 
ceva timp era util preponderent în străinătate, 
Booking a devenit relevant şi în România, în 
special în marile oraşe şi în staţiuni. Principalul 
avantaj este preţul mai mic decât cel oferit 
la recepţie, la care se adaugă şi uşurinţa 
procedurii de rezervare şi lipsa stresului în 
privinţa cazării atunci când ajungi la destinaţie.

Disponibilitate: Android, IOS, Windows Phone

VLC
Unul dintre cele mai bune media 
playere pentru Android si IOS este VLC, 
disponibil deocamdată în versiune 
beta. Chiar şi aşa, aplicaţia este stabilă 
şi rulează fluent orice tip de fişier video 
şi cod audio, întrucât are integrate 
codecurile necesare. În plus, este un 
player prietenos cu subtitrările, ale 
căror caracteristici pot fi schimbate cu 
uşurinţă.

Disponibilitate: Android, IOS

CamScanner
O altă aplicaţie foarte utilă, mai ales 
pentru studentul grăbit, dar nu numai, este 
CamScanner. Aplicaţia are două funcţii 
principale: fotografierea şi transformarea în 
fişier PDF. Funcţia de fotografiere nu are nimic 
nou; doar fotografiază şi îţi dă posibilitatea de a 
tăia poze înainte de a le transforma contrastul 
şi culorile, în mod automat, pentru a scoate în 
evidenţă textul. A doua funcţie, cea de creare 
a PDF-urilor, este cea lăudată de dezvoltatorii 
aplicaţiei. 
CamScanner poate crea fişiere de tip PDF cu 
ajutorul fotografiilor.

Disponibilitate: Android, IOS, Windows Phone

HERE Maps
Here Maps poate fi folosit pentru a 
planifica o călătorie înainte de a porni 
la drum, şi astfel, poţi salva itinerariul 
chiar pe telefon. Având posibilitatea de 
a accesa hărţi a peste 100 de ţări, cu 
ajutorul acestei aplicaţii, nu vă veţi putea 
pierde. Here Maps vă oferă informaţii 
legate de traseu nu doar din punct de 
vedere geografic, ci şi privind transportul 
în comun, cu tot cu programul lor de 
funcţionare.

Disponibilitate: Android, IOS, Windows 
Phone

Evernote
Cu siguranţă simţi nevoia ca uneori să notezi 
diverse lucruri pe telefon, însă se întâmplă 
să mai uiţi de ele când ajungi în faţa PC-ului. 
Evernote îţi vine în ajutor prin intermediul 
unei aplicaţii disponibile pe orice platformă, 
care îţi permite să scrii notiţe, inclusiv de 
mână, şi cu care poţi chiar să faci fotografii 
sau să înregistrezi în format audio. Notiţele 
pot fi adăugate de pe orice dispozitiv: PC, 
telefon, tabletă şi se sincronizează instant 
între device-uri.

Disponibiliate:  Android, IOS, Windows Phone
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6. CCleaner – software care curăţă 
în întregime calculatorul de fişiere inutile. 
Deseori, Windows-ul lasă diverse fişiere 
prin foldere ascunse, uitând să le mai 
şteargă. În timp, acestea încep să ocupe 
multă memorie, motiv pentru care începe 
să scadă şi performanţa calculatorului. 
Ccleaner găseşte aceste fişiere şi le 
şterge, dar nu înainte să le facă un backup, 
în cazul în care va fi nevoie de ele.

7. Microsoft Office – suită de 
programe pentru diverse activităţi de 
birou. De la creare de documente până la 
baze de date, MS Office este cel mai bun 
software pentru munca de birou.

8. Adobe Suite – suită de programe 
pentru diverse domenii, Adobe se 
specializează în software-uri pentru 
editarea şi crearea imaginilor (Adobe 
Photoshop), editarea şi crearea 
filmelor (Adobe After Effects), grafică 
vectorială(Adobe Illustrator), crearea 
site-urilor (Adobe Dreamweaver) şi multe 
altele.

9. Dashlane 3 – software de tip 
password manager, acesta ajută la 
memorarea parolelor şi transferarea 
acestora de pe un dispozitiv pe altul.

10. VLC Media Player – program uşor 
de folosit pentru redat filme (suportă 
subtitrări) şi melodii.

Iar pentru că lista ar putea continua la 
infinit, vă recomand și:

• programe pentru comunicare - Skype, 
Y!Messenger, TeamSpeak 3;
• alternative de browsere -  Mozilla 
Firefox, Opera, Safari; 
• alternative Antivirus - ESET NOD 32, 
Avira, AVG; 
• diverse - Visual Basic, Notepad++, 
Steam/Origin, Lightshot, Fraps, BS 
Player.

Cosmin Poenaru
Clasa a XI-a A

Probabil cu toţii am fost puşi 
în situaţia de a nu avea niciun 

program instalat pe calculator, 
în urma cumpărării unuia nou 
sau a reinstalării OS-ului. Cert 

este că, la un moment dat, tot va 
trebui să începem de la zero cu 

programele. Următoarea listă vă 
va ajuta să faceţi o selecţie mai 

rapidă a ceea ce aveţi nevoie 
pentru noul sistem de operare.

1. Google Chrome – cel mai utilizat 
browser la momentul actual, Google 
Chrome este un navigator web open-
source, care permite navigarea rapidă 
pe internet. Chiar dacă nu vi s-ar părea 
cel mai important program, pentru a 
descărca alte programe aveţi nevoie de 
un browser, iar cel prestabilit de Microsoft, 
Internet Explorer, nu va face faţă.

2. Ninite – software care îţi instalează 
automat programele dorite, fără a fi 
nevoie să faci ceva decât să îi spui ce 
programe doreşti.

3. WinRAR - arhivator și utilitar de 
compresie a datelor shareware. O mare 
parte din programele descărcate de pe 
internet vor fi arhivate şi veţi avea nevoie 
de acest program pentru dezarhivare.

4. BitDefender – unul dintre cele mai 
bune programe de tip antivirus din lume, 
BitDefender a fost înfiinţat în România.

5. Driver Magician – software care 
detectează şi descarcă driverele lipsă din 
calculator. Componentele calculatorului 
sunt cele responsabile de performanţă, 
iar fără un driver, performanţa acestora 
este aproape de 0. Chiar dacă unele 
componente nu necesită instalarea unui 
driver pentru a funcţiona, performanţa 
calculatorului va fi mult mai scăzută în 
lipsa acestuia.
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FII Practic este un proiect realizat de Asociaţia Studenţilor 
Informaticieni Ieşeni dedicat elevilor şi studenţilor pasionaţi de IT. 
Astfel, cu această ocazie au avut loc diferite conferinţe şi ateliere ce 
au atras participanţi prin complexitatea lor şi subiectele abordate, 
un bun exemplu fiind trainingul numit Game Development, la care 
am fost ales să iau parte. S-a desfăşurat în perioada 7 martie - 7 mai 
2015, la Facultatea de Informatică din Copou, în fiecare sâmbătă de 
la ora 10 şi în urma participării am rămas cu gânduri plăcute şi cu 
amintirea unor zile memorabile, pline de entuziasm. 

În prima zi, după ce am făcut cunoştinţă şi am schimbat impresii ne-a 
fost prezentată o introducere în industria jocurilor şi o actualizare 
a informaţiilor deja cunoscute. Am avut ocazia de a oferi unele 
răspusuri şi mai ales de a pune întrebări, ale căror lămuriri nu au 
întârziat să apară. Pentru a crea o atmosferă mult mai interesantă 
şi plăcută, participanţii au fost împărţiţi în două grupe care au luat 
parte la şedinţe de câte două ore. După câteva săptămâni, cele două 
echipe s-au „reîntâlnit”, iar durata şedinţelor s-a dublat, ajungând 
până la patru ore. Am avut şi ceea ce s-ar putea numi „teme”, dar 
care erau opţionale şi, totodată, realizate cu multă plăcere şi dorinţă 
de lucru. 

Şedinţele au avut câte un subiect principal abordat de fiecare dată. 
Am vorbit, printre altele, despre cameră, caracter, inteligenţă artificială 
şi nu numai. Un lucru care a contat într-o foarte mare măsură a fost 
modul în care cei doi coordonatori ne-au oferit explicaţiile necesare 
şi felul lor de a ne prezenta informaţiile. Îndrumaţi de răbdare, Radu 

Cum a fost la FII Practic?
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Danciu şi Florin Covit au explicat cu acurateţe şi claritate, reuşind să 
se facă înţeleşi şi convingând participanţii să utilizeze perspicacitatea 
de care au dat dovadă mai târziu. 
Am fost încurajaţi să ne aducem laptop-urile şi să lucrăm în acelaşi 
timp cu ei, cei doi coordonatori; am fost încurajaţi să punem întrebări, 
să săpăm cât mai adânc în sferele în care ne doream să pătrundem, 
să analizăm şi să descoperim cum putem construi calitatea din punct 
de vedere funcţional.

La sfârşit, unii participanţi au fost premiaţi pe baza rezultatelor obţinute, 
a participării active, a răspunsurilor şi, în special, a competenţelor , 
pentru primele trei locuri fiind oferite premii şi diplome.

Chiar dacă nu am făcut parte dintre cei premiaţi, pot afirma cu tărie 
că FII Practic a fost o experienţă de neuitat. Am petrecut o lună 
alături de oameni interesanţi, pasionaţi de aceleaşi lucruri ca şi mine 
şi lângă care am învăţat lucruri noi. A fost într-adevăr o experienţă 
memorabilă prin simplul fapt că am reuşit să mă afirm în domeniul 
preferat şi că mi-a confirmat - sau mai bine spus reconfirmat - ceea 
ce bănuiam de mult timp, şi mai exact că informatica necesită multă 
dedicare şi pasiune pentru a o înţelege şi a o practica. Cu toate că 
nu a fost uşor, mă consider norocos pentru că am putut participa şi 
pentru că am avut ocazia de a lucra alături de persoane extraordinare.

Bogdan Gospodaru
Clasa a XI-a A

Cum a fost la FII Practic?
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Știința azi



O 
mașină autonomă este un vehicul 
capabil de a conduce pasagerii în 
deplină siguranță, fără nicio intervenție 
din partea acestora la orice destinație 
specificată, rulând pe drumurile 
publice. De asemenea, o mașină 
autonomă trebuie să fie în măsură 

să recunoască atât elementele externe (mobile: alte 
vehicule, bicicliști, pietoni și imobile: șoseaua, marcajele 
și trotuarul, semnele de circulație etc.) cât și cele interne 
(presiunea pneurilor, eficiența motorului, temperaturi, 
benzina rămasă etc.) pentru a putea conduce respectând 
toate regulile circulației și a conducerii preventive.

Pentru a putea recunoaște aceste elemente și a-și adapta 
modul de a conduce într-o manieră corespunzătoare, o 
mașină autonomă trebuie să aibă două elemente vitale: 
senzori care să vizualizeze și să cartografieze mediul 
înconjurător, preferabil la distanțe de peste 100m în 
jurul mașinii, și o unitate de procesare și comandă care 
să proceseze multitudinea de informații primite de la 
senzori, și să conducă în funcție de aceste date.

În vehiculul autonom Google (mașina autonomă care 
până în prezent are cei mai mulți km autonomi efectuați, 
peste 1,5 mil. km ), compania a instalat o suită de peste 
20 de senzori, dintre care un senzor Lidar cu 64 de 
lasere ( care pot cartografia terenul la distanțe de până 
la 200 de metri ), o suită de camere, radere față și spate, 
senzori ultrasonici, geo-localizare GPS/GLONASS etc. 
De asemenea, mașinile autonome de la Google prezintă 

unele dintre cele mai performante procesoare de pe 
piață (de mărimea unor servere ), care pot interpreta 
datele obținute de la senzori de mai multe ori prin 
diverși algoritmi, pentru a stabili ruta și stilul optime de 
condus.

Deși Google este cu mult înaintea celorlalți competitori, 
celelalte companii de automobile au admis că mașinile 
autonome vor depăși numărul celor conduse de șoferi 
până în anul 2040 (75% din numărul mașinilor de pe 
drumurile publice ) și au început construcția unor 
mașini autonome, în mare parte cu titlu de concept ( ex. 
Mercedes F15 ).

În trecut, oamenii au utilizat “vehicule autonome” sub 
forma trăsurilor trase de cai care erau dresați să se 
întoarcă acasă. Însă, odată cu apariția mașinilor, oamenii 
au renunțat la forța motrice animală în favoare cailor 
putere mecanici și totodată în defavoarea autonomiei.
În ceea ce privește istoria vehiculelor autonome, au fost 
efectuate teste pentru a produce mașini de acest fel 
încă din anii 20, însă au fost făcute progrese de abia în 
1950. Primele mașini cu adevărat autonome au apărut 
în anii 1920, create de Universitatea Carnegie-Mellon și 
de Mercedes-Benz.

În 2013, 4 state americane au permis conducerea de 
mașini autonome în scop de cercetare, iar anul acesta, 
legislația europeană a fost modificată pentru legalizarea 
mașinilor care nu necesită ca șoferul să stăpânească 
volanul și pedalele în timpul condusului.
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Atât Google cât și Tesla au anunțat că vor comercializa 
vehicule complet autonome începând din vara acestui 
an, însă numai în America. Mașinile Tesla pot căpăta 
îmbunătățiri prin internet, atât legate de interfață cât și 
de condus, iar acestea vor primi un update în care își vor 
folosi senzorii deja instalați pentru a conduce atât pe 
autostradă cât și pe unele porțiuni din oraș.

De asemena, în luna aprilie a acestui an a fost lansat în 
America un camion care este autonom pe autostradă și 
poate lăsa din timp condusul în slujba soferului , acesta 
fiind anunțat să preia conducerea. Mașinile autonome 
trebuie să prezinte o placă specială de înmatriculare, 
care să specifice faptul că sunt autonome și tipul de 
autonomie, cum este în cazul acestui camion, sau al 
mașinilor Google.

În luna mai a acestui an, Google a anunțat că pe parcursul 
a peste 3 ani și mai mult de 2,5 mil. de km. parcurși de 
către mașinile autonome, acestea au fost implicate în 
11 accidente minore. În niciunul dintre aceste accidente 
mașina autonomă Google nu a fost cauza producerii 
evenimentului ( în 8 din 11 cazuri, mașina autonomă 
a fost lovită din spate, aceasta așteptând la semafor, 
conform spuselor reprezentanților proiectului ). Puține 
informații despre aceste accidente pot fi preluate 
deoarece niciunul nu a fost raportat la poliție (însă 
din această cauză putem fi siguri că nu s-au sfârșit cu 
decese sau răniri majore).

Începând cu anul 2016, Mercedes va introduce o 
tehnologie numită “Autobahn Pilot”, care va permite 
șoferilor să cedeze conducerea mașinii pe autostradă.
În 2019, Volvo dorește să înceapă comercializarea 
unor suite de tehnologii care să asigure că indiferent 
de performanțele șoferului, mașina nu va cauza niciun 
accident.

În 2020, Volvo va comercializa prima mașina autonomă 
creată de aceștia. În 2024, respectiv 2025, companiile 
Jaguar, Daimler și Ford vor introduce mașini autonome 
pe piață.

De asemenea, se estimează că până în 2035, vânzările 
de mașini autonome vor depăși vânzările mașinilor 
conduse de șofer, anjungându-se la o rată de 95.4 
milioane de unități vândute, potrivit NavigantResearch.
com.

Deși mașinile autonome nu sunt încă destul de sigure 
și de fiabile pentru a fi preluate pe piața de automobile 
și chiar de vehicule de transport, progrese importante 
au fost făcute în acest scop, iar dominația mașinilor 
inteligente este iminenta. Până atunci însa, oricărei 
tehnologii care ne va îndrepta în acestă direcție (sau 
în cea a fatalităților 0 pe drumurile publice, așa cum 
UE dorește să se întâmple până în 2050) merită a-i fi 
acordată atenție deplină.

Olivier Mironescu
Clasa a XI-a A

Mașinile 
autonome - 

vis sau  
realitate?
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Richard Branson, fondator al companiei Virgin Galactic, 
asigură călătorii pentru mai mult de 700 de persoane la 
bordul vehiculului spaţial SpaceShipTwo. Poate acesta 

garanta un zbor în siguranţă?

RICHARD BRANSON
ȘI CĂLĂTORIILE ÎN SPAȚIU
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PROPUNERE DIFICILĂ

Pentru a reuși transportul comercial de călători în spațiu trebuie câștigată o luptă cu o serie de 
factori precum gravitația, vibrațiile, undele de șoc, vitezele supersonice, dar și problemele de 
decelerare și de încălzire din timpul reintrării în atmosferă. 

Începând cu toamna anului 2014, compania Virgin Galactic, specializată în zboruri orbitale pentru 
turism spațial, deținută de antreprenorul Richard Branson cu sediul în Mojave, California, a oferit 
călătorii pentru șase pasageri, excluzând cei doi piloți. 

În ceea ce privește călătoriile în spațiu, aceste “plimbări” pot fi considerate doar începutul. Mai 
mult de 700 de persoane, inclusiv actorul Leonardo Dicaprio și astrofizicianul Stephen Hawking, au 
semnat contracte individuale pentru zborurile spațiale ce vor fi operate de grupul Virgin Galactic. 
Prețul unui bilet pentru o astfel de călătorie spațială ajunge până la 250.000 de dolari. Există două 
nave, construite din materiale compozite de carbon, fiecare promițând un mare success. Prima, 
cunoscută sub numele de WhiteKnightTwo, are un aspect interesant, fiind o navă-mamă, cu 2 
fuselaje gemene, patru motoare turbopropulsoare și un stivuitor conceput pentru a suspenda o 
rachetă dintre fuselajele sale pentru o lansare orizontală. Nava spațială propriu-zisă, SpaceShipTwo, 
este un avion cu aripi subțiri și o coadă dublă, de mărimea unui jet de afaceri, construită în jurul 
unui motor hibrid care conține destul combustibil pentru arderi de un minut, suficient pentru a 
împinge aeronava până la o viteză de Mach 3,5 și pentru a o proiecta în spațiu.

ÎN AER 

În dimineața zilei de 31 octombrie, nava-mamă, cu avionul atașat, a decolat de la Mojave Air&Space 
Port și, cu permisiune, a urcat spre sud-est în spațiul aerian restricționat, în jurul  bazei Edwards Air 
Force. În cabina de pilotaj au fost prezenți David Mackay, un fost pilot și căpitanul Virgin Atlanticul-
ui. Mackay a fost prezent și în zborul de probă cu 9 luni în urmă, iar după 20 de secunde de ardere a 
motorului, racheta a atins Mach 1,4 și aproape 22000 m, de aproximativ două ori mai mult decât se 
poate înălța, în mod obișnuit, un avion. Scopul zborului curent a fost de a testa un nou combustibil 
care putea promite o nouă performanță. Responsabili de nava propriu-zisă au fost doi piloți, ambii 
ingineri: Michael Alsbury, de 39 de ani, care a servit ca și co-pilot, și Peter Siebold, de 43 de ani, care 
a fost la comandă. Ei purtau parașute, dar nu aveau locuri de ejectare, lucru obișnuit în zborurile de 
testare.  Alsbury a folosit un comutator care a condus la aprinderea rachetei. Efectul a fost dramatic, 
manifestându-se ca o ușoară lovitură, treptat mărindu-și intensitatea. Secunde mai târziu, nava 
încă accelera în ritm agresiv și a explodat brusc în bucăți ce învăluiau cerul. Michael a fost ucis 
instantaneu, iar Siebold a fost, enigmatic, parașutat în siguranță.  

Richard Branson a angajat un jet să îl ducă în scurt timp la Mojave, unde a descoperit sute de 
oameni îndurerați și în șoc. Acesta a declarat public continuarea proiectului, întrucât o a doua navă 
era deja în construcție. S-a constat după multe investigaţii că nava s-a prăbușit din cauza unei erori 
de pilotaj.

În ciuda accidentului aviatic din octombrie, se crede că Branson va avea șansa sa și că alții îl vor 
urma. Aproximativ 20 de pasageri au anulat biletele pentru zborul la bordul aeronavei. Activitatea 
de dezvoltare din Mojave continuă fără încetare. După ce a doua navă Virgin, aflată momentan în 
construcție, va fi finisată, zborurile de testare vor fi reluate, urmând ca în anul 2016 să fie declarate 
zboruri comerciale. 

Teona Grigoraş
Clasa a XI-a A
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 Ca în fiecare an, ne-am străduit să contribuim la dezvoltarea Science 
Week-ului cu ceva nou şi inedit. Astfel, anul 2014 a marcat atât inaugurarea 
Pendulului Foucault, unicul pendul din incinta unei instituţii de 
învăţământ preuniversitar din Iași, cât şi debutul workshop-
ului şi concursului de Photoshop, susţinut de Ionel 
Onofraş. Programul creat a îmbinat într-un mod 
distractiv ştiinţele exacte, dovedind elevilor că 
şcoala poate fi educaţională, dar şi plăcută. 
Numărul ridicat de elevi implicaţi în realizarea 
proiectului a demonstrat necesitatea îmbinării 
orelor de teorie cu practica în cadrul şcolii, dar şi 
importanţa punerii în practică a informaţiilor aflate 
la clasă în viaţa de zi cu zi. Implicarea în Science 
Week şi organizarea acestuia au stimulat elevii 
să colaboreze, potenţându-le astfel abilitatea d e 
lucru în echipă şi dorinţa de a se afirma intelectual. Ediţia aceasta 
s-a adresat tuturor categoriilor de vârstă, începând de la elevii din 
clasele primare şi până la cei de liceu. La expoziţia de machete şi dispozitive 
realizate de elevi, tinerii şi-au prezentat creaţiile proprii, fie acestea din 
domeniul roboticii sau machete Lego. A fost o experienţă unică, întrucât am 
învăţat că munca în echipă conduce către cunoaşterea şi înţelegerea mai în 
profunzime a psihologiei de grup, facilitând atingerea scopurilor. 

 Devotamentul nostru pentru lansarea Science Week-ului către succes 
reiese din activităţile propuse în perioada 20 – 24 mai, printre care se numără şi 

SW ‘14
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Workshop-ul de Criminalistică, susţinut de Domnul Comisar Romeo Dughilă, 
Conferinţa „Bolile Oculare: între mit şi adevăr”, susţinută de Şef de lucrări 
Doctor Daniel Brănişteanu sau Conferinţa „Călătorii extraordinare – America 
de Sud”, susţinută de Profesor universitar Doctor Gheorghe Romanescu.  
Prin participarea la proiect, publicul a dobândit noi informaţii din domeniul 
fizicii, informaticii, biologiei, chimiei şi geografiei, verificându-şi cunoştinţele 
prin intermediul concursurilor organizate de către cei din echipa Science 
Week: Concursul de Photoshop, Concursul Interdisciplinar pentru gimnaziu 

şi liceu, Concursul Treasure Hunt, toate realizate cu susţinerea 
profesorilor îndrumători. 

 Science Week se numără printre proiectele 
interactive organizate de Colegiul ,,Costache 
Negruzzi” Iaşi, reprezentând, de aseamenea, 
o oportunitate pentru elevii de liceul să fie 
„pedagogii” negruzziştilor din gimnaziu sau din 
şcoala primară. Prin intermediul Science Week-
ului ne-am dezvoltat spiritul de leadership, 
coordonând o echipă de aproximativ 40 de 
elevi care s-au remarcat pe parcursul liceului 
prin rezultate excepţionale la olimpiade 

judeţene, naţionale şi internaţionale. 

 Proiectul ne-a întărit legătura cu liceul nostru şi, implicit, cu ceilalţi 
elevi, având în vedere că în urma Science Week-ului am realizat că şcoala 
poate fi un mijloc de împărtăşire a cunoştinţelor deprinse şi am descoperit 
astfel noi pasiuni şi talente, recompensa spirituală fiind una de neegalat.
     

Branişteanu Catalina
Vasilache Mihai

Clasa a XII-a
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Am întâlnit termenul de „teoria jocurilor” pentru prima dată între paginilie celei de-a treia 
cărţi scrise de S. Dubner şi S. Levitt din seria „Freakonimics”, „Think Like a Freak”. În această 
carte, teoria jocurilor este explicată printr-o paralelă între Judecata Regelui Solomon 
şi extravaganta, dar eficienta clauză din contractul încheiat de trupa rock Van Halen cu 
organizatorii de evenimente, clauză care spunea clar „fără bomboane M&M’s maro” şi a cărei 
nerespectare garanta că organizatorii nu au citit contractul cu atenţie. Deşi sunt multe moduri 
de a defini teoria jocurilor, cred că cea mai cuprinzătoare definiţie este cea care afirmă că 
aceasta se ocupă cu studiul deciziilor strategice.

Ceea ce mă fascinează la teoria jocurilor este versatilitatea acesteia: poate fi aplicată în foarte 
multe domenii: politică, economie, dar şi jocuri TV de tip concurs sau poker. Deşi a fost iniţial 
dezvolată de matematicianul John Nash, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, în 
anii ’50 la Universitatea Princeton, putem identifica de-a lungul istoriei numeroşi utilizatori 
„accidentali” ai acestei teoreme, de la împăraţii Romei Antice la managerii de campanie ai lui 
Hilary Clinton. De fapt, orice persoană care plănuieşte în avans o strategie împotriva strategiei 
unui competitor aplică teoria jocurilor; se poate argumenta că, în mod surprinzător, chiar şi 
Jane Austen foloseşte această teorie în Mândrie şi prejudecată pentru a justifica planurile 
doamnei Bennett de a găsi câte un soţ pentru fiecare fiică a sa.

Unul dintre cele mai faimoase studii de caz bazate pe această teorie este jocul intitulat 
„Dilema prizonierilor”. Două persoane primesc, fiecare, rolul unei persoane reţinute de poliţie 
ca fiind complice la aceeaşi infracţiune şi au două mişcări posibile: să mărturisească sau să 
se abţină. Repercursiunile alegerilor lor sunt următoarele:

1. Ambii se abţin de la confesiune – primesc câte 6 luni de închisoare;
2. Unul mărturiseşte, iar celălalt se abţine – denunţătorul scapă, iar celălalt primeşte 5 
ani de închisoare;
3. Ambii denunţă – fiecare primeşte 10 ani de închisoare.

Această problemă  face apel la tendinţa naturală a oamenilor de anu avea încredere unul 
în celălalt, tendinţă aflată în contradicţie cu raţiunea care demonstrează că încrederea este 
singura variantă reciproc avantajoasă -tocmai din cauza aceasta 90% dintre cei care joacă 
„primesc” 5 sau 10 ani de închisoare deoarece fiecare jucător încearcă să câştige împotriva 
celuilalt. Abia după ce ambilor jucători li se explică că sunt în echipă, aceştia fac alegerea 
corectă şi realizează că încrederea reciprocă la va garanta libertatea.

Recent am citit cartea Arta războiului, scrisă de Sun Tzu, faimos strateg chinez de război în 
secolul al VI-lea î. Hr., şi am descoperit că războiul este, înainte de toate, unul psihologic. 
Sun Tzu face un tur de forţă al teoriei jocurilor în această carte, cu mult înainte ca John Nash 
să se fi născut. Însă, aşa cum Sun Tzu a teoretizat arta războiului (cartea sa este şi astăzi 
văzută ca o carte de căpătâi nu doar de către startegi militari, ci şi de politicieni şi oameni de 
afaceri), şi John Nash a teoretizat arta deciziilor strategice, demostrând că, prin înţelegerea 
mecanismelor procesului de luare a deciziilor, putem îmbunătăţi eficienţa lor. 

Aveam de gând să închei aici articolul, însă, când mă pregăteam să îl trimit, am citit că John 
Nash, în vârstă de 86 de ani, a murit chiar azi într-un accident de maşină în New Jersey... 
Descoperirile sale în domeniul matematicii şi lupta sa cu schizofrenia, sunt prezentate în 
filmul A Beautiful Mind, pe care vă  invit să îl urmăriţi pentru a descoperi mecanismele din 
spatele minţii sale luminate, dar şi, după cum a declarat Russel Crowe, actorul care l-a jucat 
în film, „inima lui minunată”.

Irina Anghel
Clasa a XI-a A
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Matematica și 
problema alegerilor

Ce au în comun alegerea unei secretare,  împărțirea zestrei unui sultan și găsirea  unui 
număr format din 1 urmat de 100 de zerouri? Răspunsul cel mai simplu ar fi, evident, 
luarea unei decizii. Mai exact, alegerea unui moment în care să te oprești din a căuta 
cea mai bună soluție la dilemă. Însă cum se poate afla momentul cel mai bun de spune 
STOP? Ei bine, matematica ne oferă răspunsul la această ultimă întrebare.

Apărută în anul 1960 în articolul matematicianului Martin Gardner „Jocuri matematice”, 
publicat în revista „America științifică”, „problema secretarei” avea să revoluționeze, în 
scurt timp, domeniul optimizării probabilităților în matematică. Cunoscută sub diverse 
denumiri, printre care și „problema mariajului” sau „problema zestrei”, această problemă, 
în forma ei cea mai simplă, este definită în următorul fel:

1. Există un singur loc pentru o poziție de secretară.
2. Numărul de secretare care aplică (n) este cunoscut.
3. Aplicantele sunt intervievate în ordine aleatorie.
4. Se presupune că aplicantele pot fi clasate de la cea mai potrivită pentru slujbă la 
cea mai nepotrivită. Decizia de a alege sau de a respinge o aplicantă este luată în urma 
fiecărui interviu în parte.
5. Odată ce o aplicantă a fost respinsă, decizia nu mai poate fi schimbată.
6. Angajatorul caută să ia decizia cea mai bună. (Altfel spus, cel mai bun angajat 
primește o unitate, iar restul de n-1, 0).
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Astfel, din moment ce problema presupune alegerea unui moment în care să te oprești 
din căutarea modelului cel mai bun, rezolvarea ei are la bază ceea ce se numește ”the 
stopping rule”.  În funcție de variabilele utilizate și de complexitatea problemelor derivate 
din cea de bază descrisă anterior, soluțiile prezintă diferite forme, însă scopul tuturor 
este acela de a crește cu un anumit procent probabilitatea de a face alegerea corectă.
În cât mai puține cuvinte, acest algoritm din statistică presupune să te opreşti din 
comparaţia subiecţilor la momentul N/e, unde N este numărul total de obiecte (r în 
problema secretarei, 40 în problema mariajului, 100 în problema zestrei) şi e este o 
constantă matematică egală cu 2.71828. Apoi, pentru a alege subiectul cel mai bun 
posibil, trebuie să îl alegi pe primul mai bun decât toţi cei evaluaţi deja până la momentul 
N/e. Aplicând algoritmul, șansele de a proceda corect cresc cu 37%. O cifră destul de 
bună pentru economiștii al căror domeniu a fost revoluționat prin simplul raport N/e.

O altă problemă care se bazează pe același algoritm este cunoscută sub numele de 
„jocul  Googolului”, care este de fapt un joc pentru două persoane și are următorul enunț: 
„Cineva este rugat să ia un număr n de bucăți de hârtie și să scrie pe fiecare dintre acestea 
câte un număr pozitiv diferit. Numerele scrise pe hârtii pot fi numere de la 1 până la un 
număr teoretizat drept un googol (1 urmat de 100 de zerouri) sau chiar mai mari. Bucățile 
de hârtie sunt întoarse cu fața în jos și amestecate. Fiecare jucător întoarce câte o hârtie 
pe rând. Scopul jocului este de a te opri din întors hârtiile atunci când crezi că ai găsit cel 
mai mare număr de pe toate hârtiile. Nu este voie ca un jucător să se întoarcă și să aleagă 
o hârtie care a fost deja întoarsă. În cazul în care se ajunge la ultima hârtie, răspunsul final 
al jucătorului trebuie să fie respectivul număr.”

Pentru a vă scuti de ecuații matematice lungi și de explicații poate nu foarte interesante, 
vă provoc să încercați să jucați acest joc și să găsiți soluția cea mai optimă de câștig. Cine 
știe? Poate printre negruzziști se ascunde viitorul Martin Gardner.

Irina Rezuș
Clasa a XI-a B
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