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Program Simpozion on-line AquaSensTim 2021 

22 Martie 

 
 
Secți

une 

Denumire 

secțiune 

Tematica Interval 

orar 

Link conectare e-mail 

secțiune 
S0 Deschidere  

plenară 

- 9.30 -10.00 https://upt-

ro.zoom.us/j/91970781624 
- 

S1 Secțiune 

dedicată 

cadrelor 

didactice - 

preuniversitar 

I. Știința și tehnica 

de a prețui apa 

II. Cultura și arta de 

a prețui apa. Apa în 

artă și cultură 

10.00-13.00 https://upt-

ro.zoom.us/j/93837413195 
aquasenstim.s1@

gmail.com 

14.00 -16.50 https://upt-

ro.zoom.us/j/93534083699 

S2 Secțiune 

dedicată 

elevilor - 
gimnaziu 

I. Știința și tehnica 

de a prețui apa 

II. Cultura și arta de 
a prețui apa. Apa în 

artă și cultură 

10.00-12.00 https://upt-

ro.zoom.us/j/97809273116  
aquasenstim.s2@

gmail.com 

13.00 – 15.50 https://upt-

ro.zoom.us/j/94754336830  

S3 Secțiune 

dedicată 

elevilor - liceu 

I. Știința și tehnica 

de a prețui apa 

 

10.00-12.00 https://upt-

ro.zoom.us/j/92638850177  
aquasenstim.s3@

gmail.com 

13.00 -15.20  

https://upt-

ro.zoom.us/j/96155022458  

S4 Secțiune 

dedicată 

elevilor - liceu 

I. Știința și tehnica 

de a prețui apa 

 

10.00-12.00 https://upt-

ro.zoom.us/j/94030279053  
aquasenstim.s4@

gmail.com 

13.00 -14.30 https://upt-

ro.zoom.us/j/97740918858  

S5 Secțiune 

dedicată 

elevilor - liceu 

II. Cultura și arta de 

a prețui apa. Apa în 

artă și cultură 

10.00-12.00 https://upt-

ro.zoom.us/j/91419163956  
aquasenstim.s5@

gmail.com 

13.00 -15.30 https://upt-

ro.zoom.us/j/92968173428  

S6 Secțiune 

dedicată 

elevilor - liceu 

II. Cultura și arta de 

a prețui apa. Apa în 

artă și cultură 

10.00-12.00 https://upt-

ro.zoom.us/j/93827455162  
aquasenstim.s6@

gmail.com 

13.00-15.00 https://upt-

ro.zoom.us/j/97948026659  

S7 Secțiune 

dedicată 

cadrelor 

didactice și 

studenților - 

universitate 

I. Știința și tehnica 

de a prețui apa 

II. Cultura și arta de 

a prețui apa. Apa în 

artă și cultură 

14.00-16.10 https://upt-

ro.zoom.us/j/91361259130  
aquasenstim.s7@

gmail.com 
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S0. Deschidere plenară 

link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/91970781624  
9,30 – 10,00 • Salut de bun venit 

Mircea DAN, director CAICAM, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului 

Alina DUMITREL, prorector Universitatea Politehnica Timișoara  

Mihai MEDELEANU, Decan Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului 

Florica MANEA, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului 

Iudit BERE-SEMEREDI, Primăria Municipiului Timișoara 

Ilie VLAICU, director general Aquatim SA  

Petru NEGREA, Asociația Generală a Inginerilor din România     

Aniela POP, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului 

  

Program Simpozion pe secțiuni 
 

S1. Secțiune dedicată cadrelor didactice - preuniversitar 

I. Știința și tehnica de a prețui apa 

II. Cultura și arta de a prețui apa. Apa în artă și cultură 
Moderatori:     S.l. dr. ing Mircea DAN 

             Conf. dr. ing. Marius GHEJU 

             Drd. ing. Delia DUCA 

                          Drd. ing. Cristiana RUS              
link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/93837413195  

10,00 – 10,10 • Casiana MOCANU, Fântâni din Mediaș, Scoala Gimnaziala Nr 4 Medias/  

Liceul Automecanica Medias, jud. Sibiu 

10,10 – 10,20 • Melinda Lavinia DRAGNEA, Apa în cultură, literatură și arta copiilor, Gradinita cu P.P. Floarea 

Soarelui Craiova, jud Dolj 

10,20 – 10,30 • Isabela SAMFIRESCU, Sănătatea prin mișcare, consum optim de apă și alimente sănătoase, 

Colegiul Național ”Constantin Diaconovici Loga”, Timișoara, jud. Timiș 

10,30 – 10,40 • Marilena MATEI, Apa și energia. Energia hidroelectrică, Colegiul Energetic Rm.Valcea, jud. 

Vâlcea 

10,40 – 10,50 • Emilia ANGHELACHE, Apa în Terapie, Școala Gimnazială Sălciile, Prahova 

10,50 – 11,00 • Irina VÎNTURIȘ, Energia Oceanului Planetar-energia viitorului, Liceul Teoretic „Henri 

Coandă” din Craiova, jud Dolj 

11,00 – 11,10 • Elvira Lavinia PITIGOI, Apa - Izvor de Sănătate, Scoala Gimnaziala Simbotin, Com.Schela, 

Jud.Gorj 

11,10 – 11,20 • Marius Emil HORȘIA, Someșul în istoria și economia Sătmarului, Colegiul Național „Mihai 
Eminescu”, Satu Mare, jud. Satu Mare 

11,20 – 11,30 • Letitia MURARUS, Apa superfluidul necesar vietii!, Scoala Gimnaziala Anton Pann Rm 

Valcea, jud. Vâlcea 

11,30 – 11,40 • Eugenia STANCIU, Apa - principala sursă de suport a sănătăţii, Şcoala Gimnazială 

“Sf.Dumitru” Craiova, jud. Dolj 

11,40 – 11,50 • Eleonora VOICU, Poluarea apelor, Grădința cu P. P. Traian, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

11,50 – 12,00 • Manuela SĂVULESCU, Apa – sursă de inspirație pentru cultura populară, Colegiul Tehnic 

”General Gheorghe Magheru”, Târgu Jiu, jud. Gorj 

12,00 – 12,10 • Camelia LUKACS, Apa în viața plantelor.  Irigația – metodă de sporire a producției agricole, 

Colegiul Agricol „ Traian Săvulescuˮ Târgu Mureș, jud Mureș 

12,10 – 12,20 • Simona Silvia ZAHARIE, Securitatea apei în perspectiva europeană, Liceul Tehnologic „Petre 

Mitroi”Biled, Jud Timis 

12,20 – 12,30 • Mihaela VINCHICI, Metamoforza apei în artă, Scoala Gimnaziala „Dimitrie 

Tichindeal”Becicherecu-Mic, Jud Timis 

12,30 – 12,40 • Elena MANOLACHE, Apa în cultura românilor, Şcoala Gimnazială Nr 25 Timişoara, Jud Timis 

12,40 – 12,50 • Adriana POPESCU, pH - ul apei din localitate in context international (studiu de caz), Colegiul 

Tehnic Matasari – jud. Gorj 

12,50 – 13,00 • Ana-Cristina BOCIOANCĂ, Reproducerea tiparelor naturii în inovația științifică – colectarea 

apei din ceață, Colegiul Tehnic ”Mediensis” Mediaș, jud. Sibiu 

https://upt-ro.zoom.us/j/91970781624
https://upt-ro.zoom.us/j/93837413195


 

 
 

13,00 – 14,00 

 

• PAUZĂ DE MASĂ 

 

 link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/93534083699  
14,00 – 14,10 • Artemiza RĂDUCAN, Plan de siguranță a apei și a sistemelor sanitare Școala Gimnazială 

Satchinez și Hodoni, Școala Gimnazială Satchinez, jud Timiș 

14,10 – 14,20 • Ileana TROI, Apele minerale terapeutice din stațiunea Bala, Școala Gimnazială Al. Ștefulescu, 

Tg-Jiu, jud. Gorj 

14,20 – 14,30 • Gabriela MATEESCU, Elevii și nevoia de apă în școală, Liceul Teoretic ”Gheorghe Vasilichi” 

Cetate, jud Dolj 

14,30 – 14,40 • Ion POPA, Rolul elevilor pentru o apă curată, Colegiul Național “Decebal” Deva, jud. 

Hunedoara 

14,40 – 14,50 • Antonina POPOVICI, Aspecte privind impactul poluării apei râului Jiu cu compuşi ai 

fosforului, Liceul Tehnologic Bâlteni, jud. Gorj 

14,50 – 15,00 • Elena IACOB, Poluarea resurselor de apă, Școala Gimnazială Traian, Comuna Traian, jud. Olt 

15,00 – 15,10 • Gabriela BADEA, Ce reprezintă apa pentru noi oamenii, Liceul Tehnologic Constantin 

Brâncoveanu-Scornicești, Olt 

15,10 – 15,20 • Liliana Hildegarde MUNTEAN, Apa și celula vie, Liceul de Artă Ion Vidu Timișoara, jud. 

Timiș 

15,20 – 15,30 • Geta OLARU, Paradisul acvatic  in povestirile lui V.Voiculescu, Liceul Tehnologic Stefan 

Odobleja, Craiova, jud. Dolj 

15,30 – 15,40 • Ileana DOLINSCHI, Nevertebrate bioindicatoare pe cursul râului Bega din Timişoara, Colegiul 

Național ”Ana Aslan” Timișoara, jud. Timiș 

15,40 – 15,50 • Diana CHEPENEAG, Apa și sănătatea mentală, Colegiul Național ,,Constantin Diaconovici 

Loga,, Timișoara, jud. Timiș 

15,50 – 16,00 • Gabriela ISTRATE, Apa – miracol și sănătate, Școala Gimnazială „Nicolae Gh. Popescu” 
Întorsura, jud. Dolj  

16,00 – 16,10 • Liliana VASILE, Apa - efecte asupra vieții, Liceul Tehnologic ”Alexandru Macedonski” 

Melinești 

16,10 – 16,20 • Valerica IGNĂTESCU, Carmen Gina CIOBÎCĂ, Determinarea calităţii apei, Colegiul Tehnic 

de Industrie Alimentară Suceava 

16,20 – 16,30 • Valentina-Carmen DONNER, Interdisciplinaritatea și apa, Colegiul Național 

Bănățean,Timișoara 

16,30 – 16,40 • Aura Gabriela DAN, Apa în geometrie, Liceul Teoretic “William Shakespeare” Timișoara 

16,40 – 16,50 • Margareta CERCELARU, Apa sfinţită la Bobotează – miracol al creştinătăţii, Școala 

Gimnazială “Nicolae Romanescu” Craiova, jud Dolj 

  

https://upt-ro.zoom.us/j/93534083699


 

 

S2. Secțiune dedicată elevilor - gimnaziu 

Tematica I. Știința și tehnica de a prețui apa 

Tematica II. Cultura și arta de a prețui apa. Apa în artă și cultură 
Moderatori:     Prof. dr. ing. Florica MANEA 

                          Dr. ing. Cristina BORCA 

             Drd. ing. Sorina NEGREA 

             Student Larisa BEURAN 
link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/97809273116  

10,00 – 10,10 • Carmen MATEI*, Natalia NICUȘAN, Poluarea apei cu materiale plastice, Școala Gimnazială 

„Mihai Viteazul”, Tg. Mureș 

10,10 – 10,20 • Bogdan IVANCIU STROIA, Gabriela  STROIA IVANCIU*, Apa, un element vital, Liceul 

Teoretic "Iulia HASDEU" Lugoj 

10,20 – 10,30 • Damian TOMESCU,  Apa-miracolul vieților, Liceul Tehnologic „Petre Mitroi”Biled 

10,30 – 10,40 • Amalia ALEXANDRU, Apa în slujba sănătății, Liceul Tehnologic „Petre Mitroi” Biled 

10,40 – 10,50 • Daniel IONESCU, Silvia ZAHARIE*, Apa pentru organismal uman, Liceul Tehnologic „Petre 

Mitroi” Biled 

10,50 – 11,00 • Izabella CÎRSTIOC, Apa in sanatatea organismului Scoala Gimnazială Sandra 

11,00 – 11,10 • Elena Cristina DRĂCEA, Gabriela ISTRATE*, Apa, chintesența vieții, Școala Gimnazială 

„Nicolae Gh. Popescu” Întorsura, jud. Dolj 

11,10 – 11,20 • Anisia TĂNĂSOIU, Darius CINTEZĂ, Amalia TĂNĂSOIU, Nicolin MĂNESCU, Apa, 

sursă și resursă a vieții Școala Gimnazială “Sfântul Nicolae”, Tg-Jiu, județul Gorj 

11,20 – 11,30 • Andreea RUPA, Gabriela ISTRATE*, Apa vie, Școala Gimnazială Drănic, jud. Dolj 

11,30 – 11,40 • Amalia POPESCU, Silvia ZAHARIE*, Apa - esența vieții, Liceul Tehnologic Petre Mitroi 

Biled 

11,40 – 11,50 • Alexandra Ioana POP, Marcela MATEI*, APE: resurse, poluare, consecinţe, protecţie, Şcoala 

Gimnazială ,,Iuliu Grama” Chiheru de Jos, jud. Mureş 

11,50 – 12,00 • Mario Adrian GHERGA, Manuela LUPULESCU*, Apa în spațiu, Liceul Teoretic ”Iulia 

Hasdeu” Lugoj 

 
12,00 – 13,00 

 

• PAUZĂ DE MASĂ 

 

 link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/94754336830  

13,00 – 13,10 • Valentin SOCACI, Simona GHEJU*, Poluarea resurselor de apă, Școala Gimnazială “Anișoara 

Odeanu’ Lugoj 

13,10 – 13,20 • Laura Eleonora ŞOŞIU, Elena IACOB*, Gestionarea alimentării cu apă, Şcoala Gimnazială 

Traian, Comuna Traian, jud Olt 

13,20 – 13,30 • Laura PAVĂL, Laura COSTEIU*, Importanța apei potabile de bună calitate pentru societatea 

umană de-a lungul timpului, Școala Gimnazială nr.18 Sibiu 

13,30 – 13,40 • Denisa STUDOLSCHI, Alina BONDOC*, Poluarea resurselor de apă, Liceul Teologic  Ortodox 

“Sfantul Antim Ivireanul” 

13,40 – 13,50 • Mara Gabriela PAKAI, Alina BONDOC*, Efectul Mpemba, Liceul Teologic  Ortodox “Sfantul 

Antim Ivireanul” 

13,50 – 14,00 • Taisia SOLEA, Alina BONDOC*, Apa și sănătatea, Liceul Teologic Ortodox “Sfantul Antim 

Ivireanul” 

14,00 – 14,10 • Daria PITARIU, Mioara Petronela PREPELIȚĂ*, Apa, la plimbare prin natură, Școala 

Gimnazială “ Nicolae Iorga“ Sibiu 

14,10 – 14,20 • David PONGOR, Semn pentru schimbare, Scoala Gimnaziala Babel, Timisoara 

14,20 – 14,30 • Alexandru CIOBAN, Damarys DOBREAN, Alina DOBREAN*, Poluarea resurselor de apă, 

Liceul Teoretic ,,Harul" Lugoj 

14,30 – 14,40 • Adina CÂȚA, Elena IACOB*, Gestionarea bazinelor hidrografice, Școala Gimnaziala Traian, 
Comuna Traian, jud.Olt 

14,40 – 14,50 • Raul Alexandru MUNTOIU, Mirela KRATOCHWILL*, Apa reflectată în cultura populară 

românească, Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu, județul Sibiu 

14,50 – 15,00 • Mihnea Andrei BRAȘOVEANU, Valentina-Carmen DONNER*, Cum ar putea găsi pământenii 

alte surse de apă în Univers?, Colegiul Național Bănățean, Timișoara 

15,00 – 15,10 • David DOBOSAN, Valentina-Carmen DONNER*, O descoperire minunată!, Colegiul Național 

Bănățean, Timișoara 

https://upt-ro.zoom.us/j/97809273116
https://upt-ro.zoom.us/j/94754336830


 

 
15,10 – 15,20 • Karina GEANANA, Valentina-Carmen DONNER*, În căutarea apei Colegiul, Național 

Bănățean, Timișoara 

15,20 – 15,30 • Maria-Elena UȘURELU, Valentina-Carmen DONNER*, Apa este viață!, Colegiul Național 

Bănățean, Timișoara 

15,30 – 15,40 • Ingrid PLOPEANU, Valentina-Carmen DONNER*, Apa vie, Colegiul Național Bănățean, 

Timișoara 

15,40 – 15,50 • Allegra Aileen ROSSI, Valentina-Carmen DONNER*, Apa, Colegiul Național Bănățean, 

Timișoara 

 

 

S3. Secțiune dedicată elevilor - liceu 

Tematica I. Știința și tehnica de a prețui apa 

 
Moderatori:     Conf. dr. ing. Lavinia LUPA 

                          Conf. dr. ing. Cornelia MUNTEAN 

                          Drd. ing. Nick Samuel ȚOLEA  

                          Student Mădălina MOȚ 
link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/92638850177  

10,00 – 10,10 • Cristina BORCA, Apa și sentimentele ei, Fundația Aquademica 

10,10 – 10,20 • Alina Elena POGACIAN, Camelia LUKACS*, Compoziția, formele si circuitul apei în natură, 

Colegiul Agricol „Traian Săvulescuˮ Târgu Mureș 

10,20 – 10,30 • Sebastian Alexandru CÂMPIAN, Camelia LUKACS*, Utilizarea și poluarea apei, Colegiul 

Agricol Traian Săvulescu 

10,30 – 10,40 • Matei ZORCA, Manuela ZORCA*, Apa minerală ZIZIN, Colegiul Național de Informatică „Gr. 

Moisil” Brașov; 

10,40 – 10,50 • Miruna-Dominik GARCEA, Rodica-Maria NEGREA*, Calitatea apei, Colegiul Național 

„Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Profil Real, Matematică-Informatică Intensiv, jud Gorj 

10,50 – 11,00 • Alexandra- Raluca MĂRINICĂ, Rodica-Maria NEGREA*, Poluarea resurselor de apa, 

Colegiul National “Tudor Vladimirescu “, profil matematica-informatica intensive, jud Gorj 

11,00 – 11,10 • Iarina-Ioana POPA, Rodica-Maria NEGREA*, Utilizarea plantelor în epurarea apelor uzate, în 
contextul dezvoltării durabile, Colegiul National “Tudor Vladimirescu “, Târgu Jiu, jud Gorj 

11,10 – 11,20 • Raluca CHIRIAC, Rodica-Maria NEGREA*, Știința și tehnica de a prețui apa, Colegiul 

National „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu, jud Gorj 

11,20 – 11,30 • Daiana RETEZANU, Rodica-Maria NEGREA*, Știința apei, Colegiul National „Tudor 

Vladimirescu”, Târgu Jiu, jud Gorj 

11,30 – 11,40 • Oana Patricia HORINCAR, Maria MARIȘ, Poluarea apei, Colegiul Național „Vasile 

Lucaciu” Baia Mare 

11,40 – 11,50 • Maria Ramona NICĂ, Corina POPESCU*, Calitatea  apei  din industria  alimentară, Colegiul 

Economic-Râmnicu Vâlcea 

11,50 – 12,00 • Timea Krisztina DECSUK, Daniela Maria BOTIŞ, Tratarea apei, Colegiul Naţional “Vasile 

Lucaciu” Baia Mare 

 

12,00 – 13,00 

 

• PAUZĂ DE MASĂ 

 

 link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/96155022458  
13,00 – 13,10 • Maria Emily DEACONESCU,  Niculina Adela COJOCARU, Știința apei, Colegiul 

Economic “Virgil Madgearu”, Târgu Jiu, jud. Gorj 

13,10 – 13,20 • Andreea Teodora CATANĂ, Rebecca Patricia COȚAN, Scheme de epurare a apei, Colegiul 

Economic “Virgil Madgearu”, Târgu Jiu, jud. Gorj 

13,20 – 13,30 • Andreea BIRĂU, Emanuel KOVACS, Mădălina MĂRAN, Ana BÂRLEA*, Circuitul apei în 

natură, Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu” Lugoj,   județul Timiș 

13,30 – 13,40 • Ionuț MASNIȚA, Ana BÂRLEA*, Răcirea cu apă, Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu” Lugoj,   

județul Timiș 

13,40 – 13,50 • Alexia-Erika FULEKI, Maria BĂRBAT*, Cromul hexavalent - bombă ecologică cu acțiune 

latentă la Târnăveni, Liceul Tehnologic Târnăveni, Profilul Resurse Naturale și Protecția 

Mediului, je+ud. Mureș 

https://upt-ro.zoom.us/j/92638850177
https://upt-ro.zoom.us/j/96155022458


 

 
13,50 – 14,00 • Rareș Florin ORMENIȘAN, Daniela CÎMPEAN*, Știința apei, Liceul Teoretic ”Gheorghe 

Marinescu” Târgu Mureș 

14,00 – 14,10 • Carmen Mirabela BOLOLOI, Maria Cristiana CODREANU, Elida Liliana IACOBESCU*, 

Ziua Mondială a Apei, Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” din Târgu Jiu 

14,10 – 14,20 • Ivana CLANIȚA, Iovana MILADINOV, Xenia-Daiana GLIȘICI*, Diatomeele  - bijuteriile 

acvatice, Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timișoara, Timiș 

14,20 – 14,30 • Vasilica Ionela BĂLĂ, Elida IACOBESCU*, Poluarea resurselor de apă, Colegiul Economic 

”Virgil Madgearu„ Târgu-Jiu, Gorj 

14,30 – 14,40 • Andrei PLESCA, Letiția FEDORCA*, Poluarea resurselor de apa, Liceul Teoretic ,,Iulia 
Hasdeu” Lugoj, jud. Timiș 

14,40 – 14,50 • Marius Adrian STRUGAR, Maria ONOFREIU*, Apa- principala sursă de viață, Liceul 

Teoretic Sanitar Bistrita 

14,50 – 15,00 • Alexandra GHIORGHE, Simina GHIORGHE, Raluca CIUCĂ, Mihaela FANU,  Alina  

artemiza*, Apa – esenta vietii, Liceul cu Program Sportiv “Banatul” Timișoara 

15,00 – 15,10 • Alexandra LĂCUSTĂ, Cătălin CIUPESCU, Diana DITRICH, Andrei GENOVU, Mariana  

BRICEAG*, Apa și Energia, Colegiul National Gheorghe Titeica, Drobeta Turnu Severin. 

15,10 – 15,20 • Alexandra Maria LACUSTA, Ruxandra Elena VUCEA, Daniela Costina DUMITRU, 

Catalin Andrei CIUPESCU, Silvia Andreea STOICHIȚESCU, Mariana BRICEAG*, 

Managementul irigatiilor, Colegiul National Gheorghe Titeica 

 

 

S4. Secțiune dedicată elevilor - liceu 

Tematica I. Știința și tehnica de a prețui apa 

 
Moderatori:     Conf. dr. ing. Raluca VODĂ 

                          Ș.l. dr. ing. Radu ARDELEAN 

                          Drd. ing. Oana BURIAC 

             Studenți Maria GAIȚĂ, Violeta ȘTEFAN 
link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/94030279053  

10,00 – 10,10 • Paula PAVEL, Camelia PAP*, Poluarea  resurselor de apa. Efecte si cauze, Liceului Tehnologic 

HOREA Marghita, jud. Bihor 

10,10 – 10,20 • Ioan Sebastian GHERMAN, Răzvan Alexandru MARTIN, Olimpia CRISTESCU, Alin – 

Nicolae FLOREA *, Poluarea resurselor de apă, Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” 

Hunedoara 

10,20 – 10,30 • Anamaria PÎRLEA, Bianca POPESCU*, Epurarea apelor uzate provenite din cofetării, 

Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga, Timișoara 

10,30 – 10,40 • Daniela-Adriana BRĂGĂU, Cristiana PÎRVU *, Surse de poluare a apelor Dunarii, cauze si 

efecte, Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean” , Drobeta – Turnu Severin , Mehedinți 

10,40 – 10,50 • Andrei Tudor TOMSA HOLTZ, Corina GLŐCHNER *, Energia Apelor, Liceul Teoretic “Jean 

Louis Calderon” 

10,50 – 11,00 • Andreea – Elena ZEGOICEA, Iulica Daniela ARDEIU*, Poluarea resurselor de apa, Colegiul 

Tehnic Motru, Jud. Gorj 

11,00 – 11,10 • Miruna- Alina CĂTEA, Iulica Daniela ARDEIU*, “Studii de caz” – Apa, Colegiul Tehnic 

Motru, Jud. Gorj 

11,10 – 11,20 • Ana Maria -Petronela SANDRU, Iulica Daniela ARDEIU*, Calitatea apei, Colegiul Tehnic 

Motru, Jud. Gorj 

11,20 – 11,30 • Teodora Magdalena JIANU, Iulica Daniela ARDEIU*, Tehnologii de tratare si epurare a apelor. 
Managementul si conservarea apelor subterane, Colegiul Tehnic Motru, Jud. Gorj 

11,30 – 11,40 • Larisa - Elena GHINEA, Iulica Daniela ARDEIU*, Tehnologii de tratare a apelor, Colegiul 

Tehnic Motru,  Jud. Gorj 

11,40 – 11,50 • Maria-Alexandra DUTESCU, Alexia -Denisa KIRALY, Trimfa KIRALY, Iulica Daniela 

ARDEIU*, Gestionarea bazinelor hidrografice, Colegiul Tehnic Motru, Jud. Gorj 

11,50 – 12,00 • Erika IAVORSCHI, Elida Liliana IACOBESCU*, Poluarea resurselor de apă, Colegiul 

Economic Virgil Madgearu , Târgu-Jiu 

 

12,00 – 13,00 

 

• PAUZĂ DE MASĂ 

https://upt-ro.zoom.us/j/94030279053


 

 
 

 link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/97740918858 
13,00 – 13,10 • Raul-Florin LUPU, Apa  poluată, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara 

13,10 – 13,20 • Miruna CARLOANTA, Adina Carmen CIOBANU*, Poluarea apei și metode de combatere a 

poluării, Colegiul National ,,Dragos Voda,, Campulung Moldovenesc jud. Suceava 

13,20 – 13,30 • Salma ABD ELGHANY, Poluarea resurselor de apӑ, Colegiul comercial “Carol I” Constanta 

13,30 – 13,40 • Marius LAZAR, Daniel TUDOSIE, Roxana FLORESCU, Daniela PATRULESCU*, Apa 

potabilă/ Reguli de igienă, Liceul Tehnologic Special Gh Atanasiu Timisoara   

13,40 – 13,50 • Bianca MINCU, Alex SOFRONIE, Lucica Maria OLANU*, Apa – Chimie Pură, Colegiul 
National Radu Greceanu - Slatina, Olt 

13,50 – 14,00 • Silviu Mădălin CRIŞTIU, Sebastian MUNTEAN Alina DOBREAN*, Calitatea apei, Liceul 

Teoretic ,,Harul" Lugoj 

14,00 – 14,10 • Dragos Lucian BLOANTA, Elida IACOBESCU*, Calitatea apei, Colegiul Economic ”Virgil 

Madgearu„ Târgu-Jiu, Gorj 

14,10 – 14,20 • Alexandra GRIJINCU, Letiția FEDORCA*, Clasificarea poluantilor. Consecintele poluarii. 

Protectia apelor, Liceul Teoretic ,,Iulia Hasdeu” Lugoj, jud. Timiș 

14,20 – 14,30 • Bogdan POPIRLAN, Letiția FEDORCA*, Surse de poluare a apei. Poluarea apei potabile din 

Lugoj, Liceul Teoretic ,,Iulia Hasdeu” Lugoj, jud. Timiș 

 

 

S5. Secțiune dedicată elevilor - liceu 

Tematica II: Cultura și arta de a prețui apa. Apa în artă și cultură  
Moderatori:     Ș.l. dr. ing. Aniela POP 

             Conf. dr. ing. Mihaela CIOPEC 

             Drd. ing. Claudia DELCIOIU 

             Student Elena TRIF 
link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/91419163956  

10,00 – 10,10 • Ovidiu Gabriel COVACESCU PETRITI, Gabriela  STROIA IVANCIU*, Apa și sănătatea, 

Liceul Teoretic "Iulia HASDEU" Lugoj, jud. Timiș 

10,10 – 10,20 • Alina BANDA, Cristina VALCEA*, Apa și sănătatea, Liceul Tehnologic Sf. Nicolae,  Deta 

10,20 – 10,30 • Janina Constantina COCEI, Nicoleta Iuliana PITU*, Efectele poluarii apei in organismul 

uman, Liceul Teoretic Nicolae Titulescu Slatina, jud Olt 

10,30 – 10,40 • Daria Cristina Maria GÎRDU, Rodica-Maria NEGREA, Apa în viața în tot și toate, Colegiul 

National '' Tudor Vladimirescu '', Târgu Jiu, jud Gorj 

10,40 – 10,50 • Alexia Ioana BOGDAN, Aplicarea technologiei cu jet cu apă in medicină, Liceul Teoretic 

Grigore Moisil, Timișoara, Timiș 

10,50 – 11,00 • Delia-Elena VANCEA, Camelia CIUREA*, Apa, un dar neprețuit, Colegiul Energetic Rȃmnicu-
Vȃlcea 

11,00 – 11,10 • Ionela Cosmina BĂDOIU, Elida IACOBESCU*, Apa și sănătatea, Colegiul Economic ,,Virgil 

Madgearu” din Târgu Jiu 

11,10 – 11,20 • Maria CHEVEREȘAN, Mihai GHIMPĂU, Ana-Maria RUSU, Carmen FIRU*, Apa-izvorul 

vieții și al sănătății, Colegiul Național Bănățean Timișoara, Jud. Timiș 

11,20 – 11,30 • Emilia BAROANA, Stefania PÎSLARU*, Ziua Mondiala a apei – 22 martie, Liceul Teoretic 

Matei Basarab, Caracal, jud. Olt 

11,30 – 11,40 • Bianca BARANAI, Daiana COSTINAȘ, Ana BÂRLEA*, Apa și sănătatea, Liceul Teoretic 

”Iulia Hasdeu” Lugoj,   județul Timiș                                

11,40 – 11,50 • Alexandru FLOREA, Florin MUNTEANU, Ana BÂRLEA*, Mitologia și curiozitățile apei, 

Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu” Lugoj,   județul Timiș 

11,50 – 12,00 • Cristian ERDEI, Alexandra CHIȚAN, Ana BÂRLEA*, Apa în organism, Liceul Teoretic 

”Iulia Hasdeu” Lugoj,   județul Timiș 

 

12,00 – 13,00 

 

• PAUZĂ DE MASĂ 

 

 link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/92968173428 
13,00 – 13,10 • Alexia DRINCEANU, Apa și sănătatea, Colegiul Național Gheorghe Țițeica, Drobeta-Turnu 

Severin 

https://upt-ro.zoom.us/j/97740918858
https://upt-ro.zoom.us/j/91419163956
https://upt-ro.zoom.us/j/92968173428


 

 
13,10 – 13,20 • Lavinia BERINDE,  Andreea MIHALYI, Ionel BUD*, Apa și sănătatea, Colegiul Național 

“Vasile Lucaciu”, Baia Mare, jud. Maramureș 

13,20 – 13,30 • Miruna-Ellis IBRAM, Sursa noastră de viață, apa!, Colegiul Comercial Carol I, Contanța 

13,30 – 13,40 • Sorana LAȚCU, Claudia MAILAT, Daniela CÎMPEAN*, Apa și sănătatea, Liceul Teoretic ” 

Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș 

13,40 – 13,50 • Andra OLTEAN, Cătălina TEȘILEANU, Apa cea de toate zilele, Colegiul Național “Vasile 

Lucaciu”, Baia Mare, jud. Maramureș 

13,50 – 14,00 • Alexia-Samira GHEJU, Eliane-Maria SCHMIDT*, Apa, elementul esențial al vieții, Liceul 

Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj, județul Timiș 

14,00 – 14,10 • Laura-Mihaela FAUR, Apa, zeița Pământului, Colegiul Comercial “Carol I” Constanta 

14,10 – 14,20 • Amira DULGHERU, Ileana DOLINSCHI*, Inima și apa, Colegiul Național ”Ana Aslan” 
Timișoara 

14,20 – 14,30 • Alexandru David SCHIPOR, Dan BALAS, Ileana DOLINSCHI*, Apa:  hidratare, 

deshidratare și purificare, Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara 

14,30 – 14,40 • Evelina POPESCU, Alisa ECSEGI, Ileana DOLINSCHI*, Creierul și apa, Colegiul Național 

”Ana Aslan” Timișoara 

14,40 – 14,50 • Georgiana GABOR, Andreea GORBAN, Ileana DOLINSCHI*, Regenerarea organismului, 

Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara 

14,50 – 15,00 • Tudor AREFTE, Valentina-Carmen DONNER*, Esența vieții în Univers, Colegiul Național 

Bănățean, Timișoara 

15,00 – 15,10 • Diana CRISTEA, Gianina DAN, Codruța POSEA BREBU*, Apa și sănătatea Liceul cu 

Program Sportiv “Banatul” Timișoara   

15,10 – 15,20 • Roberta REZMUVES, Daria IONESCU, Codruța POSEA BREBU*, Istoria apei, Liceul cu 

Program Sportiv “Banatul” Timișoara   

15,20 – 15,30 • Dariana CĂLIN, Agneta DAN*, Apa pentru sănătate, Liceul Tehnologic Petre S. Aurelian-

Slatina, , jud. Olt 

 



 

 

S6. Secțiune dedicată elevilor - liceu 

Tematica II: Cultura și arta de a prețui apa. Apa în artă și cultură  
Moderatori:     Ș.l. dr. ing. Laura COCHECI 

                          Crenguța RADOSAV  

                          Drd. Sergiu VASILIE  

             Student Silviu GUZU 
link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/93827455162 

10,00 – 10,10 • Alexandru Cristian Bogdan ȚOLAȘ, Florina Sabina BĂLAN, Apa, izvorul vieții spirituale, 

Liceul “Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului, Bistrița-Năsăud 

10,10 – 10,20 • Adelina CHITONESCU, David Andreas GHEORGHE, Nicoleta TRANDAFIR*, Water and 

life in Timisoara-Hand to hand with CLIL, Colegiul National Pedagogic “Carmen Sylva” 

Timișoara 

10,20 – 10,30 • Alexandra LĂBUNȚ-PĂDURARIU, Apa și sănătatea, Colegiul Comercial “Carol I” 

Constanta 

10,30 – 10,40 • Ionela-Bianca NICOLCEA, Miracolul Naturii: Apa, Colegiul Comercial “Carol I” Constanta 

10,40 – 10,50 • Sandra Raluca MOCANU, Apa și sănătatea, Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu 

10,50 – 11,00 • Andreea  MĂRTINAŞ, Fabian ATINGE,  Alina Riana STAN *, APA, Colegiul Național „Ana 

Aslan” Timișoara 

11,00 – 11,10 • Irina Florentina CHITULESCU, Ana Maria-Petronela SANDRU, Iulica Daniela 
ARDEIU*, Apa si sanatatea, Colegiul Tehnic Motru, Jud. Gorj 

11,10 – 11,20 • Cristina Maria DINCA, Adina Mariana ROTARIU, Iulica Daniela ARDEIU*, Apa în artă 

și cultură, Colegiul Tehnic Motru, Jud. Gorj 

11,20 – 11,30 • Diana Andreea ȘERBAN, Iulia NEDELEA*, Apa și sănătatea, Colegiul Comercial „Carol I„ 

Constanța 

11,30 – 11,40 • Adrian Vasile PRISĂCARIU, Adina Carmen CIOBANU*, Apa, Colegiul National ,,Dragos 

Voda ,, Campulung Moldovenesc jud. Suceava 

11,40 – 11,50 • Mihai FARCAL Adina Carmen CIOBANU*, Fiecare picătura de apă contează, Colegiul 

National ,,Dragos Voda ,, Campulung Moldovenesc jud. Suceava 

11,50 – 12,00 • Ana Maria PUSCA, Alexandra BROCEA, Adina Carmen CIOBANU*, Miracolul apei, 

Colegiul National ,,Dragos Voda ,, Campulung Moldovenesc jud. Suceava 

 

12,00 – 13,00 

 

• PAUZĂ DE MASĂ 

 

 link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/97948026659   
13,00 – 13,10 • Alina Ioana BÎGIU, Dora Lidia RACILĂ*, Apa si sănătatea, Liceul “Radu Petrescu” Prundu 

Bîrgăului, Bistrița-Năsăud 

13,10 – 13,20 • Florina Andreea BULZ, Adriana GIJU*, Apa esența vieții, Colegiul Național Militar Tudor 

Vladimirescu Craiova 

13,20 – 13,30 • Andrei Teodor MICU, Adriana GIJU*, Cultura și arta de a prețui apa. Apa in artă și cultură, 

Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu Craiova 

13,30 – 13,40 • Ana-Maria Anely ȘTEFĂNESCU, Ionela Adriana SECELEANU, Ștefan Fabian 

SENDROIU, Elida IACOBESCU*, Apa, Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” din Târgu Jiu 

13,40 – 13,50 • Vanesa-Elena TRIFAN-STOICA, Cristina MAXIM*, Cultura și arta de a prețui apa. Apa în 

artă și cultură. Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Suceava 

13,50 – 14,00 • Ioana-Alexandra SAGHIN, Elena STOICA, Cristina MAXIM*, Apa și Sănătatea, Colegiul 

Național „Mihai Eminescu”, Suceava 

14,00 – 14,10 • Adrian ISPAS, Impactul poluării apei asupra vieții, Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud 

14,10 – 14,20 • Alexandru TEGA, Letiția FEDORCA*, Apa și sănătatea, Liceul Teoretic ,,Iulia Hasdeu” 

Lugoj, jud. Timiș 

14,20 – 14,30 • Dariana DUMITRESCU, Letiția FEDORCA*, Apa în artă și cultură, Liceul Teoretic ,,Iulia 

Hasdeu” Lugoj, jud. Timiș 

14,30 – 14,40 • Ionut Rares CARABAS, Letiția FEDORCA*, Apa și sănătatea, Liceul Teoretic ,,Iulia Hasdeu” 

Lugoj, jud. Timiș 

14,40 – 14,50 • Mario STAICU, Letiția FEDORCA*, Apa și sănătatea, Liceul Teoretic ,,Iulia Hasdeu” Lugoj, 

jud. Timiș 

14,50 – 15,00 • Ivana TODOROVICI, Snejana STOIANOV, Maia POPOV-STOISICI, Xenia-Daiana 
GLIȘICI*, Apa și sănătatea, Liceul Teoretic „Dositei Obradovici”, Timișoara, Timiș 

https://upt-ro.zoom.us/j/93827455162
https://upt-ro.zoom.us/j/97948026659


 

 

S7. Secțiune dedicată cadrelor didactice și studenților - universitate 

Tematica I. Știința și tehnica de a prețui apa 

Tematica II. Cultura și arta de a prețui apa. Apa în artă și cultură 
Moderatori:     Prof. dr. ing. Adina NEGREA 

             Drd. ing. Maria MIHAILESCU 

             Student Radu NICOLAE 

link conectare: https://upt-ro.zoom.us/j/91361259130 

14,00 – 14,10 • Daniel CRAIA, Aquatim, companie sustenabilă, Aquatim SA 

14,10 – 14,20 • Crina CHIRILĂ, Proiecte europene implementate de Aquatim - Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș Aquatim SA 

14,20 – 14,30 • Daniela DASCĂLU1, Beatrice VLAD-OROS1, Bianca VULPE1, Renata KOVAČEVIĆ2, 

Evaluarea stării apelor în zona Moldova Nouă, 1Universitatea de Vest din Timișoara, 

Departamentul Biologie-Chimie, Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu, 2Institutul de 

Mine și Metalurgie din Bor, Serbia. 

14,30 – 14,40 • Adriana ISVORAN1, Zoran STEVANOVIĆ2, Cornel POPOVICI-STURZA3, Vasile 

OSTAFE1, Bază de cunoștințe ca sistem de monitorizare a stării mediului în regiunea de 

activități miniere din zona transfrontalieră a României și Serbiei, 1West University of Timisoara 

and Advanced Environmental Research Laboratories, 2Mining and Metallurgy Institute, Bor, 

Serbia, 3Group of Ecological Collaboration NERA Branch Caras – Severin.  

14,40 – 14,50 • Cornelia MUNTEAN, Pezentarea proiectului NETMIN - Formarea rețelei de sporire a 
măsurilor de protecție a mediului în domeniul poluării datorate activității miniere în zonele 

transfrontaliere, Universitatea Politehnica Timișoara, Faculatea de Chimie Industrială și 

Ingineria Mediului 

14,50 – 15,00 • Alexandra Maria TĂȘALĂ, Medicul din umbră al apei, Facultatea de Chimie, Biologie, 

Geografie, Departamentul Biologie-Chimie, Universitatea de Vest din Timișoara 

15,00 – 15,10 • Ionuț Cristian BĂLESCU, Roxana PREHARI, Nick Samuel ȚOLEA, Lavinia LUPA, 

Laura COCHECI, Utilizarea adsorbanților epuizați, rezultați în urma tratării prin adsorbție a 

apelor cu conținut de Pd, ca fotocatalizatori; Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria 

Mediului, Universitatea Politehnica Timișoara 

15,10 – 15,20 • Tania NOVĂCUȚ, Nick Samuel ȚOLEA, Lavinia LUPA, Anca FILIMON, Tratarea 

avansată a apei bazată pe membrane de polisulfone funcționalizate/lichide ionice, Facultatea de 

Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Universitatea Politehnica Timișoara, Institutul de 

Chimie Macromoleculară Petru Poni, Iași 

15,20 – 15,30 • Sara GHIȚ, Bianca MARANESCU, Lavinia LUPA, Aurelia VIȘA, Utilizarea rețelelor metal 
organice fosfonice în tratarea apelor prin adsorbție, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria 

Mediului, Universitatea Politehnica Timișoara, Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu” 

Timișoara 

15,30 – 15,40 • Mihaela-Bianca BANCĂ, Simbolistica apei în opera lui Mihai Eminescu, Universitatea din 

Craiova, Facultatea de Litere, Master Studii de limba și literatura română 

15,40 – 15,50 • Aleksandra TASIC, Gordana KANACKI, Gordana Pauljev, Bojan Radeka, Quality water, 

Chemical - Medical School, Serbia 

15,50 – 16,00 • Florica MANEA, Proiecte de cercetare pentru apă în curs de implementare în cadrul 

departamentului CAICAM, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, 

Universitatea Politehnica Timișoara 

16,00 – 16,10 • Sorina NEGREA, Florica MANEA, Senzori electrochimici pentru monitorizarea avansată a 

apei, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Universitatea Politehnica 

Timișoara 

 

 

 

 

 

 

https://upt-ro.zoom.us/j/91361259130


 

 

APA ÎN CULTURA, LITERATURA ȘI ARTA COPIILOR 
 

Melinda Lavinia DRAGNEA, melinda.lavinia@yahoo.com 

 

Grădinița cu P.P. Foarea Soarelui Craiova 

Str. Nicolae Coculescu, nr. 20, Craiova, Romania 

 

 

Rezumat: Apa este un element mult îndragit de copiii preșcolari, stârnindu-le interesul la 

toate activitățile susținute în grădiniță.Întâlnim apa în toate activitățile noastre cu 

preșcolarii: la activitățile de Cunoașterea a mediului, atunci când studiem stările apei în 

natură (solidă, lichidă și gazoasă); la activitățile de Educare a limbajului, atunci când 

studiem lecturi captivante despre apă (”Povestea unei picături de apă”); la activitățile 

muzicale, atunci când dedicăm apei cantecele și jocuri muzicale mult îndrăgite de copii 

(”Cântecul apei”, ”Rățuștele mele pe apă s-au dus”, ”Cu apă și săpun”, etc.); la activitățile 

practice, atunci când învățăm să pregătim preparate culinare simple cu ajutorul apei 

(pregătirea ceaiului, a compotului, etc.) sau când învățăm să facem curat la locul de muncă 

(folosind apa pentru curățenia spațiului); la activiățile de Educație socială (prin acțiunile 

de popularizare a unor modele de comportament dezirabil privind raționalizarea 

consumului de apă).De asemenea, în diverse proiecte tematice, dedicăm apei săptămâni de 

studiu, prin care încercăm să evidențiem și să  conștientizăm importanța esențială a apei pe 

planeta noastră, în absența căreia viața nu ar fi posibilă.  

Apa, element vital, care este nelipsit din rutinele și procesele fiziologice zilnice ale omului, 

ne încântă în natura înconjurătoare, luând forme impresionante: cascade mărețe, ghețari 

înfricoșători și admirabili, oceane și mări maiestuoase, furtuni care ne sperie și ne stârnesc 

admirația deopotrivă. 

Încă de la grădiniță, apa, element esential, apare în jocurile copiilor ca element liniștitor, 

care îl ajută să se concentreze pe copilul preșcolar.Cele mai îndrăgite jocuri din grădiniță 

sunt jocurile cu apă: ”Ștafeta cu apă”, ”Gheața colorată”, ”Prinde bombele cu apă” 

,”Aruncatul la țintă cu baloane cu apă”, ”Nu te uda!”, ”Cursa cu baloane cu apă”, ”Moara 

de vânt”, etc.  

În literatura pentru copii, multe povestiri au apa ca element central:”Povestea unei picături 

de apă”, ”Legenda apei”, ”Povestea apei, „Legenda Dunării”, ”Crăiasa zăpezii”,etc. În 

aceste povestiri, copiii se familiarizează cu stările apei și cu circuitul apei în natură sau 

învață despre forța apei în natură. 

În mitologie, apa este un element primordial, simbolizând în primul rând viața. Lumea 

apelor, a mărilor este diferită de cea a uscatului, a oamenilor, având tărâmuri și adâncimi 

necunoscute și mistice. Așa se explică mulțimea creaturilor fabuloase, considerate a trăi în 

ape:nereidele, naiadele și alte multe creaturi ale apelor dulci si ale mărilor și  oceanelor 

care au populat mitologia greacă. 

Literatura română are și ea povestirile și legendele ei, în care apa și creaturile apei ocupă 

locul principal.Așa este  povestirea ”Lostrița ” de Vasile Voiculescu, Aliman este facinat de 

o făptură a apelor, care îi va aduce sfârșitul. La elevii mai mari, povestiri precum ”Lostrița” 

de Vasile Voiculescu, aduc în prim plan apa, ca element necunoscut și mistic, pe care omul 

tinde să îl stăpânească dar a cărui forță rămâne mereu mai puternică decât omul. În arta 

copiilor mici, creațiile care au ca tematică apa suunt  numeroase.Astfel, primele picturi ale 

copiilor în grădiniță chiar sunt „Picăturile de apă”, picturi  făcute cu degețelele de către 

copii.Dactilopictura realizată în grădiniță cu preșcolarii are frecvent o temă care are 

legătură cu apa: ”Valurile mării”, ”Picături de ploaie”, ”Fulgi de zăpadă”.  
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Există în grădinița de copii chiar și un centru special deschis, cu denumirea ”Nisip și apă”, 

în care aceste două elemente esențiale, pământul și apa, sunt aduse din mediul exterior în 

ambientul interior al copilului. 

Apa, element esențial în natură, este introdusă în activitățile copiilor, fie ele artistice, 

culturale sau literare.Apa ne însoțește pe parcursul întregii noastre vieți, fiind susținătoarea 

vieții pe pământ, iar copiii învață de timpuriu să păstreze apele planetei albastre curate. 

 

Cuvinte cheie: apă, educație preșcolară, cultură, artă, literatură 



 

 

 

SĂNĂTATEA PRIN MIȘCARE, CONSUM OPTIM DE APĂ ȘI 

ALIMENTE SĂNĂTOASE 
 

Isabela SAMFIRESCU, isamfirescu@yahoo.com 

 

Colegiul Național ”Constantin Diaconovici Loga”, Timișoara  

Bdul Constantin Diaconovici Loga, nr. 37, Timișoara, Romania 

 

 

Rezumat: Este foarte important să avem o sănătate cât mai viguroasă, atât prin luarea 

meselor regulat, cât și prin desfășurarea unei activități fizice cât mai eficiente. 

Astfel, mesele să fie compuse din alimente cât mai sănătoase, iar exercițiile fizice să fie cât 

mai simple, dar eficiente. 

Propriul nostru organism trebuie să se dezvolte cât mai armonios pentru a reuși să aibă un 

aspect plăcut și să fie ferit de imbolnăviri. 

Dieta trebuie să fie cât mai bogată în vitamine, minerale și fibre, mai ales la adolescenții și 

copiii aflați în plină dezvoltare. 

Activitatea fizică este extrem de benefică pentru sănătatea fizică, cât și pentru cea mentală. 

Astfel, se realizează o sănătate mai bună la nivel cardiovascular, muscular și articular, iar 

la nivel mintal, se reduce depresia și anxietatea, mai ales în rândul elevilor. 

În concluzie, este foarte important să existe un echilibru între alimentația zilnică și 

activitatea fizică, mai ales la copiii în curs de dezvoltare. 

 

Cuvinte cheie: sănătate, alimentație, mișcare.  

 

 

 

 

 

FÂNTÂNI DIN MEDIAȘ 
 

Casiana MOCANU1,2, casiana.mocanu@yahoo.com 

 
1Scoala Gimnaziala Nr 4 Medias  

Str. L. Roth rr. 21, Medias, Romania 
2LiceulAutomecanica Medias 

Str. Brăteiului nr. 6, Mediaș 551047, jud. Sibiu Romania 
 

 

Rezumat: In Medias locuitorii folosesc apa din fântani sau izvoare amplasate în diferite zone 

din oraș.Aceste fântâni au un grad mare de poluare ceea ce reiese din buletinele de analize 

ale furnizorilor de apă. 

Această apă are o cantitate mare de nitriți ceea ce crează boli digestive și circulatorii ca 

cianozarea copiilor si bebelusilor. Locuitorii Mediasului și ai imprejurimilor au din vechime 

acest obicei de a consuma acestă apă spunând că apa de la robinet conține mult clor. 

Furnizorii de apă potabilă au modernizat instalațiile, filtrele, primaria a modernizat rețeaua 

de canalizare, dar cu toate acestea pentru băut și gătit folosesc apă din fântani sau izvoare. 

 

Cuvintecheie: nitriți, apă poatbilă 
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ENERGIA OCEANULUI PLANETAR - ENERGIA VIITORULUI 
 

Irina VÎNTURIȘ, irinavinturis@yahoo.com  

 

Liceul Teoretic „Henri Coandă” din Craiova, jud Dolj 

 

 Rezumat: Oceanul Planetar deține un imens potențial energetic, insuficient valorificat în 

prezent, în contextul cererii tot mai mari de energie electrică, precum și iminentei epuizări 

a resurselor energetice clasice. Dezvoltarea industriei, tehnologizarea excesivă au condus 

la poluarea mediului înconjurător, reducerea drastică a resurselor de materii prime și la  

distrugerea echilibrului ecologic. Oceanul Planetar este o sursă inepuizabilă de energie, la 

nivelul tehnicii actuale identificându-se următoarele surse: maree, valuri, curenți marini, 

diferențele termice și de salinitate dintre straturile de apă. 

Energia mareelor, supranumită „cărbunele verde”,  este cunoscută de către om încă din 

antichitate, dar utilizarea acestui tip de energie a fost mult timp neglijată, chiar și în prezent 

fiind pusă în valoare insuficient. Cea mai mare centrală mareomotrică din lume este situată 

pe lacul Shiwa (Coreea de Sud), iar în Europa, centrala de pe râul Rance (Franța) este cea 

mai semnificativă. Federația Rusia, China și Canada încearcă și ele implementarea unor 

astfel de centrale. Perspectivele valorificării acestui tip de energie sunt foarte vaste, 

specialiștii estimând că, dacă ar putea fi valorificat integral potențialul energetic al 

mareelor, centrele  mareomotrice, ar produce de circa 100.000 de ori mai multă energie 

electrică decât toate hidrocentralele construite în prezent.  

Energia valurilor derivă din energia eoliană și este o sursă demnă de a fi luată în seamă. 

Energia valurilor poate fi utilizată doar dacă valurile sunt înalte şi constante în timp. 

Calculele au evidențiat că valurile cu înaltimea de 1 m, lungimea de 40 m,  au o putere 

disponibilă de circa 5kw pe un front de 1 m lățime. Tehnica actuală nu cunoaşte, la acest 

moment, sisteme prin intermediul cărora energia valurilor să poată fi transformată uşor, 

complet şi economic în energie electrică. State precum S.U.A., Japonia, Federația Rusă, 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord au printer preocupări, realizarea 

instalațiilor de captare a energiei valurilor. Din păcate, instalațiile se corodează rapid și 

sunt avariate de furtuni, ceea ce ridică mult costul întreținerii. 

Conversia energetică oceano-termică. Acest procedeu constă în obţinerea energiei electrice 

pe seama diferenţei de temperatură între apele de la suprafaţă şi cele de adâncime. Sunt în 

studiu proiecte ce urmăresc valorificarea diferenţei de temperatură dintre diferitele straturi 

ale apei Oceanului Planetar, în special în apele mărilor calde, unde sunt diferenţe mari de 

temperatură între straturile de la suprafaţă si cele de adâncime, diferenţe care ar permite 

funcţionarea unor instalaţii energetice pe baza folosirii a două surse de căldură cu 

temperaturi diferite. Au fost construite două uzine: una în Cuba (la Matanzas), în 1940, si 

alta în Coasta de Fildeş (la Abidjan), câţiva ani mai târziu, dar care au funcţionat doar 

câţiva ani. În prezent, în SUA se află, într-o fază avansată, un proiect care prevede 

construirea unei astfel de uzine, pe ţărmul Golfului Mexic, cu o putere de 400 MW. 

Conversia energetică a diferențelor de salinitate. La stadiul de proiect este obţinerea 

energiei electrice pe baza diferenţelor de salinitate dintre apa sărată şi apa dulce, de ex.: la 

vărsarea Dunării în Marea Neagră. 

Perspectivele utilizării intense a surselor de energie oferite de Oceanul Planetar devin tot 

mai promițătoare, în contextul epuizării rapide a rezervelor de combustibili fosili, a creșterii 

cantității de dioxid de carbon din atmosferă și a creșterii curente a prețului petrolului. 

Dispunând de un potențial energetic uriaș, în forme variate, Oceanul Planetar ne 

îndreptățește să sperăm că, în viitorul nu foarte îndepărtat, nu vom mai fi dependenți de una- 
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două resurse energetice epuizabile precum: combustibilii fosili și minereurile radioactive, 

evitând astfel o posibilă criză energetică mondială. 

În ciuda dezavantajelor utilizării resurselor energetice alternative, precum: puterea 

instalată mică a centralelor, discontinuitatea producției, costurile ridicate de producție, 

ponderea utilizării acestora, în balanța energetică mondială este tot mai mare. Admitem 

faptul că Ziua de Mâine a energeticii aparține resurselor regenerabile, întrucât „nu există 

soluții simple, doar alegeri rationale”. 

 

Cuvinte cheie: energii regenerabile, combustibili, protecția mediului 



 

 

 

SOMEȘUL ÎN ISTORIA ȘI ECONOMIA SĂTMARULUI 
 

Marius Emil HORȘIA, marius_horsia@yahoo.com  
 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare  

Str. Mihai Eminescu 5, Satu Mare, jud. Satu Mare 
 

 

Rezumat: Alături de factorii electivi, cei corectivi determină evoluția unei așezări din punct 

de vedere demografic, economic, politic și social. Dintre aceștia, factorul geografic, care 

include clima, solul și hidrologia au un rol fundamental. În cazul Sătmarului, Someșul a 

jucat un rol foarte important în evoluția sa. Orașul și cetatea medievală și-au datorat 

existența comerțului cu sare care se transporta pe Someș spre Europa Centrală. 

Datorită reliefului puțin înclinat în zona orașului, Someșul a avut numeroase meandre. În 

zona orașului Satu Mare existau nu mai puțin de 25 meandre în aval și 14 amonte. Numărul 

lor s-a redus treptat, datorită lucrărilor de regularizare a râului. Până la regularizare, 

lungimea cursului Someșului, în hotarul orașului era de 36,5 km. Din punct de vedere geo-

morfologic, teritoriul orașului este amplasat pe lunca Someșului de pe ambele laturi ale 

râului. 

Obiectivele cercetării noastre sunt surprinderea rolului jucat de Someș în dezvoltarea 

economică a orașului și impactul inundațiilor din anii 1740, 1792, 1855,1870 și 1970 asupra 

zonei. Inundația din 1970, deși a cauzat pagube însemnate, a fost un moment de solidaritate 

pentru sătmăreni. Tineri și bătrâni, români și maghiari s-au unit pentru ca momentulsă fie 

depășit. Putem afirma că din acele încercări, sătmărenii au ieșit mai puternici. Ei au înțeles 

că bătrânul Samus le poate fi prieten sau dușman. Legătura dintre ei și râul ce le traversează 

orașul s-a întărit. 

Am folosit ca metode calitative de cercetare metoda geografică, metoda euristică, metoda 

comparative și metoda exhaustive. Sursele de informare primară au fost documentele de 

arhivă, sursele inedite și sursele edite. Dintre sursele secundare am folosit presa. 

Lucrarea conține și anexe: hărți, machete ale orașului, stampe, fotografii de epocă care ne 

arată rolul jucat de Someș în evoluția urbei. 

Concluziile la care am ajuns sunt următoarele: constituirea, din timpuri străvechi a unei 

așezări umane pe terasa Someșului a fost strâns legată de apa râului, care a fost o arteră de 

legătură cu regiunile învecinate. De asemenea, a facilitat instalarea de mori și dezvoltarea 

agriculturii. Orașul își datorează numele și existența comerțului cu sare. Dacă Egiptul, 

conform afirmației lui Herodot, a fost „un dar al Nilului”, păstrând proporțiile, putem 

concluziona că Sătmarul a fost un dar al Someșului. 

 

Cuvinte cheie: Someș, inundații, factori corectivi 
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APA SUPERFLUIDUL NECESAR VIETII! 
 

Letitia MURARUS, letitia.murarus@yahoo.fr  

 

Școala Gimnazială Anton Pann, Rm. Valcea, jud. Vâlcea 

 

 

Rezumat:  „Fericirea seamănă cu un diamant şi plăcerea cu o picătură de apă“- Stanislas 

Jean de Boufflers 

Plecând de la această maximă prin această lucrare urmarim să evidențiem rolul apei ca 

sursa de viața, mediu de viața și component esențial al vieții pe Terra.  

Apele curate și zonele umede sunt cruciale pentru a ne menține un stil de viață sănătos, pe 

care vrem sa îl avem și în viitor.  

De la bun universal și gratuit, asemenea aerului, a devenit o marfă cu preţ uneori foarte 

ridicat, trecând ca importanță înaintea materiilor prime, energiei chiar şi a pământului care 

fără apă ar fi lipsit de viaţă. 

Este cunoscut faptul că 80% din compoziţia materiei vii a Planetei este formată din apă, 

omul putând trăi fără hrană 30 de zile, iar fără apă doar 4-5 zile, apa fiind mediul circulant 

pentru substanțele organice și anorganice, dar este limitata.  Doar 2,5% din toata apa de pe 

Pamânt consta în apa dulce și, din aceasta, 70% este cantonata în gheața și zapada din 

regiunile montane, zona arctica și cea antarctica. O cantitate mare de apa dulce este ascunsă 

în subteran și mai puțin de 1% este accesibilă populației ca apă potabila. 

Zonele umede sunt conectate într-un mod complicat cu multiple aspecte vitale ale planetei 

noastre și ale vieții de zi cu zi, cum ar fi: menținerea circuitului general al apei, reglementari 

climatice și de vreme, modelarea peisajului natural și cultural, asigurarea calitații apei și 

hranei, oferirea locurilor de recreere. 

Astazi, zonele umede sunt mai importante decât oricând, prin asigurarea circuitului apei in 

natura, asigurarea unei surse insemnate de materii prime și medicamente și ajuta in mod 

natural, la dezvoltarea plantelor. Mai mult decât atât, zonele umede sunt cunoscute pentru 

biodiversitatea lor, asigurând plantelor și animalelor pe cale de dispariție un habitat 

temporar sau permanent și o baza pentru agricultura. Pentru anul 2021 tema aleasa pentru 

evenimentul ecologic “Zonele umede 02 februarie” a fost ”Zonele umede, apa și viata sunt 

inseparabile”, avand in vedere cantitatea de apa care este stocata la nivelul deltelor, 

mlaștinilor, balților, mangrovelor, etc. 

Amprenta de apa este un indicator global de folosire directa sau indirecta a apei dulci.  

Amprenta de apa este masurata în metri cubi pe an și poate varia între țari, regiuni, sezoane, 

ani etc. Cu acest sistem putem analiza mai eficient zonele  in care putem reduce consumul 

de apa dulce, costurile și educarea publicului pentru un consum mai responsabil al apei 

dulci.  

Cererea de apă creşte însă rapid, într-un ritm care depăşeşte cu mult creşterea populaţiei. 

Cererea de apă s-a triplat între 1950 şi 1990, şi se va dubla din nou în următorii 35 de ani. 

Apa in mod normal este o substanța incolora inodora, insipida cu un pH neutru, insa 

activitatea omului determina schimbarea compozitiei prin fenomenul de poluaare cu efect 

deosebit asupra starii de sanatate. Până nu demult se credea că apă există numai pe planeta 

noastră. Cercetările recente au demonstrat, prezenţa indubitabilă a apei în univers. Pentru 

o viata sanatoasa beți suficienta apa! 

 

Cuvinte cheie: amprenta de apă, viață sănătoasă, apă dulce 
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APA ÎN CULTURA ROMÂNILOR 

 
Manuela SĂVULESCU, manuelasavulescu@yahoo.com  

 

Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, Târgu Jiu, jud. Gorj 

 
 

Rezumat:  Ziua Mondială a Apei este sărbătorită în fiecare an pe 22 martie, moment în care 

reflectăm mai profund asupra elementului esential care susține viața, dar și asupra 

implicațiilor complexe ale apei în existența noastră. 

În secolul XXI problematica apei este foarte importantă, apa fiind o resursă absolut 

necesară, iar calitatea sa influențează viața omului. 

Legătura dintre om și apă este vitală, întrucât fără apă nu ar exista viață, iar cantitatea și 

calitate apei depinde de modul în care omul folosește și protejează această resursă. 

Sănătatea vieții oamenilor, a comunităților, continuarea vieții pe Terra depinde în mod 

decisiv de relația dintre om și resursa de apă. Cu toții avem obligația de a fi responsabili 

față de modul în care conservăm, protejăm și valorificăm cumpătat resursele de apă, prin 

elaborarea unor politici durabile de chivernisire a apei. 

În cultura românilor, apa este considerată unul dintre cele patru elemente din care a fost 

creată lumea. La fel ca și alte popoare, românii au preluat ideile lui Thales din Millet care 

considera apa ca element primordial. 

În spiritualitatea autohtonă, apa ca simbol este prezentă încă din antichitate, așa cum susțin 

Tudor Pamfile, Romulus Vulcănescu, Artur Gorovei, Simion Florea Marian, M. Gastner, Ion 

Aureliu Candrea, Elena  Voronca în studiile de specialitate. 

Pentru români, apa a fost un simbol al materiei primordiale, al curăţeniei şi castităţii, al 

regenerării şi purificării, izvorului vieţii. 

Apa este principala noastră sursă de viaţă. Este importantă pentru cadrul natural, cât şi 

pentru viața comunităților umane. Astăzi, credinţele şi respectul avut în trecut față de apă 

este aproape inexistent. În apele ce străbat azi România sunt aruncate dejecţiile, substanţele 

poluante, reziduurile de orice fel, gunoaiele, recipientele de plastic. Este necesar să 

înțelegem că natura trebuie ocrotită pentu a lăsa o moștenire durabilă urmașilor noștri. 

 

Cuvinte cheie: conservare, spiritualitate, apa. 
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APA ÎN VIAȚA PLANTELOR.  IRIGAȚIA – METODĂ DE SPORIRE 

A PRODUCȚIEI AGRICOLE 
 

Camelia LUKACS, camelialukacs@yahoo.com 

 

Colegiul Agricol „ Traian Săvulescuˮ Târgu Mureș, jud Mureș 

 

 

Rezumat: Acolo unde există apă, există şi viaţă. Apa a avut un rol primordial în apariția 

vietii pe planeta noastră și continuă să aibă un asemenea rol deoarece: intră în constituţia 

tuturor organismelor vegetale şi animale; înlesneşte şi reglează procesele fizico-chimice din 

celule (difuziunea substanţelor nutritive în celule, digestia, absorbţia, circulaţia şi hrănirea 

celulelor); participă la procesul de fotosinteză; transportă substanțele minerale din mediul 

extern, reglează căldura organismelor prin evaporarea la suprafaţă; constituie factorul de 

care depinde productivitatea plantelor şi animalelor etc. 

După exigențele față de apă, plantele se împart în: hidrofile, care trăiesc în apă: orezul, 

piciorul cocoşului, nuferii; higrofile, plante care trăiesc în mlaştini: Caltha spp., rogozuri 

(Juncus spp. și Carex spp.);  mezofile, plantele cu cerințe moderate față de apă: păiuş roşu, 

timoftică, firuţă și xerofile, plante adaptate la uscăciune: pelin; păiuş stepic, stejar pufos, 

etc. La plantele de cultură necesarul de apă diferă în funcție consumul specific al fiecărei 

specii, de fazele de vegetație în care se află plantele și de recolta scontată ce urmează a fi 

recoltată. Principala sursă de apă din sol o reprezintă precipitațiile. Media anuală a 

precipitațiilor căzute, calculate pe întreg teritoriul țării noastre, este de 637 mm anual, 

cantități insuficiente pentru satisfacerea în optim a cerințelor plantelor de cultură. De aceea 

prin irigație se completează acest deficit și se asigură sporirea producţiei principalelor 

culturi. 

Apa pentru irigație se extrage din râuri, lacuri sau bazine de acumulare. Fermierii care nu 

au un sistem de irigație, îl pot realiza, dacă la o adâncime de 5 - 10 m, există un strat 

permanent de apă freatică care poate fi adusă la suprafaţă, printr-un puţ şi o mică staţie de 

pompare.  

Norma de irigare reprezintă cantitatea totală de apă ce se administrează pe durata perioadei 

de vegetaţie și cuprinde un anumit număr de udări, specific pentru fiecare cultură în parte, 

variind de la 2000 m3 /ha la cereale (2-4 udări de 500 m3/ha), la 3000-3500 m3 / ha culturile 

legumicole (6-10 udări de 250-300 m3/ha).Irigarea culturilor se poate realiza prin 

următoarele metode: irigaţia prin brazde, consumă cantităţi mai mari de apă, dar costurile 

sunt mai reduse; irigaţia prin aspersiune, (ploaie artificială) se poate aplica și pe terenuri 

în pantă, necesită cheltuieli suplimentare, dar cere consumuri mai mici de apă bine stabilite 

și irigaţia prin picurare (sere), care presupune procurarea unei instalaţii costisitoare. În 

concluzie, prin irigație, se obțin producții cantitative și calitative superioare, îndeosebi în 

anii secetoși și mai ales la soiurile tardive, sporuri de producție ce variază între 30-42% 

(Stepănescu, E, 1972). 

 

Cuvinte cheie: irigație, plante, precipitații 
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APA ÎN CULTURA ROMÂNILOR 
 

Elena MANOLACHE, elena.manolache@scoala25tm.ro 

 

Şcoala Gimnazială Nr 25 Timişoara 

 

 

Rezumat: Apa a reprezentat din totdeauna pentru străbunii noştri un element primordial, 

un element ce a stat la baza clădirii lumii. 

In mitologia cosmogonică străbună, elementul APĂ a fost cvasiprezent, cum de altfel şi în 

mitologia celorlalte popoare vechi ale lumii. Simbolistica apei este prezentă şi în basmele şi 

misticismul românesc, încărcătura semnificaţiilor din crearea personajelor autohtone 

suprarealiste este surprinzătoare. 

O călătorie imaginară în universul apelor strămoşilor antici este o pătrudere captivantă 

într-una dintre cele mai emoţionante şi puţin cunoscute mitologii şi culturi antice ale lumii!  

„La începutul începutului, înainte de Moş Adam şi chiar de Dumnezeu, n-a fost pe lume 

decât întuneric beznă. Nu era nici Pământ, nici Soare, nici Lună, nici stele, nimic altceva 

decât o mare de apă ce se întindea în tot hăul cel fără de margini. Oriunde de-ai fi uitat era 

numai apă. Apa aceasta stătea nemişcată ca o oglindă, căci nici vânturi care să o tulbure 

nu existau pe atunci”, nota  cercetătorul etnolog şi artist Marcel Olinescu, în opera sa de 

reper despre mitologia românească. 

,,Apa vie” des evocată în poveştile româneşti se obţine cu eforturi susţinute şi succesive 

,,unde se bat munţii în capete”. Deseori personajul principal moare şi aceasta este adusă de 

un prieten-ajutor al acestuia. Ulterior, pesonajul este reînviat cu ajutorul ,,apei moarte” 

care este pulverizată pe bucăţile trupului ciopărţit de inamic, gestul sugerănd regenerarea., 

reînvierea, circuitul nesfârşit al apei în natură (sub forme şi stări diverse). 

Astăzi, respectul deosebit avut de către înaintaşi pentru polivalenţa apei, a dispărut. Apa-

simbolul purităţii, al genezei, al regenerării- este esenţa vieţii, dar din nefericire am uitat 

să preţuim acest element primordial al omenirii şi al vieţii. Totul depinde de noi! 

 

Cuvinte cheie: apă, cultură, mitologie. 
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 pH – UL APEI DIN LOCALITATE IN CONTEXT INTERNATIONAL. 

STUDIU DE CAZ. 

 
Adriana POPESCU, adr200010@gmail.com  

 

 Colegiul Tehnic Matasari – Gorj 

 

 

Rezumat: În Anul Internațional al Chimiei am participat cu elevii liceului la un experiment 

global de determinare al pH-ului apei din localitatea de reședință în vederea întocmirii 

harții de pH a planetei.  

În acest sens, am parcurs o serie de etape , descrise în documentele suport ale experimentului 

global și în final am determinat (cu materialele disponibile în școala în perioada respectivă) 

această cerință.  

Pe parcursul desfășurării activității elevii au avut de imaginat și modelat și dispozitive de 

purificare a apei impure .  

Castigul științific al acestei activități a fost acela ca elevii au învățat ce înseamnă munca de 

cercetare, pații ce trebuiesc parcurși, importanța studiului individual și al reluării unor 

activități în vederea certificării sigure a unor rezultate.  

Castigul emoțional al acestei activități a fost acela că elevii implicați au simțit că fac parte 

dintr-o comunitate largă cu aceleași preocupări , au simțit mândria de a fi contribuit la 

realizarea unui proiect de mare anvergură, le-a amplificat dragostea pentru chimie și mediul 

înconjurător și au conștientizat importanța păstrării unor ape de calitate, nepoluate, în 

vederea păstrării sănătății.  

Castigul metodic al desfășurării acestei activități a fost acela că au fost dezvoltate abilitațile 

lucrului în echipă , al corelării datelor culese cu rezultatele așteptate și al interpretării 

științifice ale acestora.  

Rezultatul activității a fost afișarea pe harta lumii a pH-ului determinat. 

 

Cuvinte cheie: pH, casting științific, dispozitive de purificare, hărți 
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REPRODUCEREA TIPARELOR NATURII ÎN INOVAȚIA 

ȘTIINȚIFICĂ – COLECTAREA APEI DIN CEAȚĂ 
 

Ana-Cristina BOCIOANCĂ, abocioanca@yahoo.com 

 

Colegiul Tehnic ”Mediensis” Mediaș 

 

 

Rezumat: Termenii ″natural″, ″bio″, ″ecologic″ ce desemnează ″întoarcerea la natură″ sunt 

tot mai folosiți în ziua de astăzi. Progresul adus de descoperirile științifice moderne începe 

să fie reevaluat ca urmare a consecințelor negative pe care acestea le au uneori. Acest lucru 

nu presupune renunțarea la progresul științific, ci adaptarea modelelor oferite de natură în 

viața noastră.  

Conceptul de biomimetism a fost făcut cunoscut în 1997 de Janine Benyus care în lucrarea 

sa ″Biomimicry: Innovation Inspired by Nature″ susținea că oamenii trebuie să facă un efort 

conștient pentru a se inspira din geniul naturii. Termenul de ″biomimicry″ (sau biomimetism) 

provine din două cuvinte grecești: bios – viață și mimesis – a imita. De-a lungul erelor 

geologice, prin selecție naturală, organismele s-au adaptat la mediu, ajungând la o variantă 

optimă din punct de vedere al materialului și structurii. Deci biomimetica constă în 

tehnologii inspirate de soluțiile găsite în natură.  

Apa nu este o resursă infinită. Cu toate acestea, pot exista modalități din ce în ce mai inedite 

de a exploata orice posibilitate pentru creșterea rezervei de apă potabilă, modalități 

inspirate din modelele naturii.Una din soluțiile la criza apei poate fi separarea apei din aer 

sau ceață care a fost experimentată cu succes în ultimele decenii în 17 țări. Capacitatea de 

reținere a apei din ceață de către plante și animale a fost studiată pe larg iar în lucrare pot 

fi sunt descrise mai multe exemple. 

Inspirați de asemenea fenomene naturale, oamenii de știință au pus la punct mai multe 

variante de dispozitive destinate colectării umidității din aer și transformării în apă, chiar 

și în cele mai îndepărtate sau mai poluate regiuni din lume.  

Deoarece aceste dispozitive de recoltare a umidității din ceață sunt ieftine, iar design-ul lor 

pasiv nu implică costuri directe de exploatare, acestea ar putea fi înființate în deșerturi și 

alte regiuni aride din întreaga lume, cu o relativă ușurință. În prezent, sistemele din deșertul 

Atacama produc doi litri de apă (desalinizată de soare)/zi/metru pătrat de plasă.  

Toate aceste cercetări păreau cu câteva decenii în urmă ca fiind de domeniul ștințifico-

fantastic dar azi le înțelegem ca fiind simple pentru că înțelegem mecanismul natural care 

stă la baza lor. Atenția și pasiunea în studierea științelor naturii ne deschid căi de a înțelege 

cum putem trăi bine, ușor și în armonie cu natura. Conceptele folosite pentru aceste invenții 

sunt extraordinar de simple, ușor de înțeles și ceea ce este foarte important, reduc 

dependența noastră de energie.  

 

 

Cuvinte cheie: biomimetism, apă, ceață. 
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PLAN DE SIGURANȚĂ A APEI ȘI A SISTEMELOR SANITARE 
 

Artemiza RĂDUCAN, raducan_artemiza@yahoo.com 

 

Școala Gimnazială Satchinez și Hodoni, Școala Gimnazială Satchinez, jud Timiș 

 

 

Rezumat: Proiectul denumit mai sus reprezintă implicarea mea împreună cu copii de la 

Școala Gimnazială Satchinez, într-un proiect România-Macedonia, proiect derulat la noi în 

țară prin Fundația Aquademica. Din partea țări noastre au fost implicate 3 școlii din zona 

de vest : Școala Gimnazială Giulvăz, Școala Gimnazială Libling și respective noi Școala 

Gimnazială Satchinez cu structura Școala Gimnazială Hodoni. 

La activități  au participat elevii din ciclul gimnazial, desfășurate pe un an de zile școlar, în 

care echipa de implementare a desfășurat diferite sarcini: să măsoare de la 2 surse de apă 

din localitate (surse ce nu erau verificate de distribuitorul local, dar de unde comunitatea 

consuma apă), am verificat nivelul de turbiditate si concentrația de nitriți și nitrați din apă. 

Cu ocazia sărbătoriri a diferitelor evenimente mondiale (ziua Mondială a apei, Ziua 

Toaletelor, etc.) copii din școală au derulat diferite activități tematice. 

Împreună cu organizatori – Fundația Aquademica, s-au desfășurat activități ce au cuprins 

chiar și vizitarea stației de epurare a apei din Timișoara. 

Scopul cel mai important în derularea acestui proiect a fost implicarea și conștientizarea 

copiilor din comunitățile din mediu rural, unde lipsește canalizarea și nu toate gospodăriile 

sunt prevăzute cu apă curentă și baie proprie, referitor la poluarea zonelor din apropierea 

surselor de apă. 

 

 

Cuvinte cheie: surse de apă, turbiditate, poluare 

 

 

 

 

 

APELE MINERALE TERAPEUTICE DIN STAȚIUNEA BALA 
 

Ileana TROI, troiileana@yahoo.com 

 

Șc. Gimn. Al. Ștefulescu, Tg-Jiu 

 

 

Rezumat: Stațiunea Bala dispune de reserve apreciabile de apă minerală și nămol 

terapeutic fiind profilată pe cura internă și extenă. 

Izvoarele minerale se găsesc pe Valea Chicioara, mic afluent al pâraului Râieni. Apele termo 

minerale sulfuroase de pe valea Chicioara, au fost folosite pentru băi de către localnici, în 

amenajări rudimentare din timpuri străvechi. Calitățile curative conferite de temperatura 

apei, cuprinsă între 23-29 grade C și de chimism au motivat captarea și utilizarea lor. 

Cunoscută de peste 30 ani pentru efectul tămaduitor al apelor mezotermale sulfuroase și 

pentru nămolul terapeutic stațiunea este profilată atât pe cura internă cât și pe cea externă. 

Apele minerale au fost folosite inițial prin izvoare naturale, și ulterior prin foraje.  

 

Cuvinte cheie: apă minerală, mezotermală, sănătate. 
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ROLUL ELEVILOR PENTRU O APĂ CURATĂ 
 

Ion POPA, i_popa75@yahoo.com 

 

Colegiul Național “Decebal” Deva 

 

 

 Rezumat: Moto:“Fiecare dintre noi este o picătură de apă şi, împreună, formăm un râu. Să 

depunem cu toţii efortul ca apele din România să fie câ tmai bine gestionate şi cât mai 

curate.”(Ana Varga) 
 

Activitățile extra școlare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Una dintre acestea este protejarea mediului, pentru a păstra apele din România cât mai 

curate. Pentru acest lucru am creat un site, unde oricine poate semnala o problemă de 

poluare a apelor din jurul municipiului Deva. Un grup de elevi care au fost selectați de 

colega mea de catedră (care are un ONG) vor monitoriza forumul site-ului și vor găsi soluții 

la problemele apărute: 

 Ecologizarea zonelor prin acțiuni de voluntariat (elevii vor primi adeverințe de 

voluntari)  

 Sesizarea factorilor de decizie (Agenția de Protecție a Mediului, Garda de 

Mediu,etc.)  

 Problemele  la care nu au soluții elevii, ne vor fi semnalate pentru a găsi soluții eu 

și colega mea 

Imagini cu site-ul care este în construcție: 

 

 
 

 

Apa este una dintre cele mai mari bogății ale UMANITĂȚII și ar trebui păstrată cât mai 

curată. 

 

Cuvinte cheie: ecologizare, elevi, implicare, apa 
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ASPECTE PRIVIND IMPACTUL POLUĂRII APEI RÂULUI JIU CU 

COMPUŞI AI FOSFORULUI 
 

Antonina POPOVICI, antoninapopovici74@gmail.com  
 

Liceul Tehnologic Bâlteni, jud. Gorj 
 

 

Rezumat: Având în vedere procesul accelerat de industrializare prin care trece întreaga 

omenire, precum și impactul negativ pe care acesta îl are asupra mediului înconjurător, este 

imperativ necesar a fi aduse în discuție aspecte legate de agresivitatea la care sunt supuși 

toți factorii de mediu, agresivitate generată de dezvoltarea societăţii pe baza unortehnologii 

poluante. Nevoia de a proteja funcţiilenaturale ale apei constituie un element deînsemnătate 

esenţială în analiza modului în care osocietate îşi foloseşte resursele de apă. 

Conţinutulcrescut de substanțe poluantecare se găsesc atât în apele de suprafaţă, cât și în 

cele subterane, determină apariția unor schimbări în ceea ce privește calitatea apelor, 

precum și modificări care apar la nivelul indicatorilor de referință a calității apelor. 

Poluarea apelor de suprafață cu diverși compuși ai fosforului, duce la apariția fenomenului 

de eutrofizarea apei, fenomen care se manifestăprin creşterea excesivă a algelor urmată 

deconsumul de oxigen necesar oxidării materialuluiorganic, cu efecte grave asupra 

balanţelor naturaleale ecosistemelor. În cadrul prezentei lucrări sunt evidenţiate aspecte 

legate de gradul de poluare arâului Jiu pe teritoriul judeţului Gorj cu compuşiai fosforului 

şi efectele negative pe care poluarea apelor de suprafață cu acești compuși le are asupra 

calităţii apei. 

 

Cuvinte cheie: calitatea apei, poluarea apei, compuși ai fosforului. 
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POLUAREA RESURSELOR DE APĂ 
 

Elena IACOB, iacoblavinia347@yahoo.com 

 

Școala Gimnazială Traian, Comuna Traian, jud. Olt 

 

 

Rezumat:    Deteriorarea mediului s-a accentuat  odata cu creșterea demografică, evoluția 

tehnologiei , a informației și dezvoltarea sectorului industrial. Consecințele deteriorării  

mediului  s-au manifestat prin ȋncălzirea globală, acidificarea apelor oceanice datorită 

emisiilor de CO2 care ȋmpiedică înmulțirea crustaceelor și distrugerea recifurilor de corali. 

 O componentă a  deteriorarii mediului este poluarea apelor  prin diferite forme: 

Poluarea chimică prin intermediul poluanților chimici organici, solvenților, solvenților 

clorurați, alcoolilor și fenolilor.  

Poluarea biologică  are loc prin intermediul unor organisme/microorganisme sau chiar 

prin părul și urina unor animale și poate fi cauzată de bacterii patogene,  virusuri, 

protozoare, helminți (viermi paraziți) . 

Poluare fizică  prin poluarea termică, poatea avea loc, atunci când în cursurile de apă, se 

deveresează ape uzate cu o temperatură mare, care va destabiliza temperatura specifică a 

apei. Industria extractivă de petrol a ajuns să polueze masiv oceanele și mările cu 

hidrocarburi, provocând distrugerea ecosistemelor acvatice și mutații genetice ale peștilor. 

Îngrășămintele provenite din agricultură, uleiurile și apele uzate din industria textilă,  

alimentară sau detergenții, toate reprezintă cauze de poluare ale ecosistemelor acvatice. 

Azotul ajuns în apă în urma poluării se comportă ca un îngrășământ pentru alge și le 

favorizează dezvoltarea în exces, împiedicând schimbul de gaze cu atmosfera. Procesul de 

fotosinteză nu mai are loc, scade concentrația de oxigen dizolvat în apă și crește 

concentrația de dioxid de carbon. Acest lucru provoacă moartea peștilor și a celorlalte 

viețuitoare din apele de suprafață. 

Poluarea apei ucide de fapt, a cauzat 1,8 milioane de decese în 2015 conform EUROSTAT. 

Agenții patogeni din apă, sub formă de bacterii care cauzează boli și virusuri ce provin din 

deșeuri umane și animale, reprezintă o cauză majoră a bolilor provocate de apă potabilă 

contaminată: holera, giardia și tifoidul.  

Chiar și în națiunile bogate, emisiile accidentale sau ilegale de la instalațiile de tratare a 

apelor reziduale, precum și scurgerile din ferme și zonele urbane contribuie la poluarea apei 

cu agenți patogeni periculoși. Poluarea apelor cu metale grele, cum ar fi nichel care provine 

din surse industriale și / sau activități agricole determină boli ale pielii la oameni, cancer și 

boli ale rinichilor. 

 

 

Cuvinte cheie: poluarea apei, îngrășăminte,  
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CE REPREZINTĂ APA PENTRU NOI OAMENII 
 

Gabriela BADEA, badeagabriela07@gmail.com  

 

Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu-Scornicești, Olt 

 

 

Rezumat:  

Lucrarea constă în : 

- prezentarea apei ca fiind indispensabilă vieții 

- am scot înevidență rolul pe care îl are aceasta în viața oamenilor și în natură 

- despre influența pe care o are omul asupra ei deși el ar depinde de ea 

- am prezentat ideile, dar și gâdurile despre importanta APEI și nu să o privim doar ca pe 

un simplu lichid. 

Este mai ușor să protejăm și să utilizăm în mod rațional apa, decât să investim în epurarea 

sau reciclarea apelor uzate, pentru ca este mult mai ușor să previi decât să "tratezi" . 

Indiferența omului lasă de dorit, pentru că nu se implică și nu are grijă de mediul 

înconjurător, acesta are de suferit , dar și omul în acelși timp. 

Apariția vieții a făcut ca întreg circuitul apei să devină complex. Locul ocupat de om în acest 

circuit nu mai este neglijabil, contrar a ceea ce a fost timp îndelungat. Existeța acestuia și 

dezvoltarea marilor comunități este strâns legată de prezența apelor. Omul a descoperit apa 

și apa a descoperit omul printr-un echilibru perfect. Nu întâmplător, marile civilizații s-au 

dezvoltat și se dezvoltă de-a lungul coastelor marine, fluviilor, lacurilor, izvoarelor și 

bălților.  

În doar cateva cuvinte nu este greu să fim buni cu cea care are grijă de noi , care ne oferă 

hrana și viața, în cele din urmă. Împreună ne putem clădi un viitor mult mai bun ,doar dacă 

vom învăța să apreciem și să avem grijă de apă și de ce de oferă ea. 

 

 

Cuvinte cheie: apa, viață. 
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APA ȘI CELULA VIE 

 
Liliana Hildegarde MUNTEAN, lili.muntean70@yahoo.com 

 

Liceul de Artă Ion Vidu Timișoara, jud. Timiș 

 

 

Rezumat: Apa este constituentul cel mai abundent și indispenasbil al materiei vii. Ea se 

regăsește atât în structura celulei - care este unitatea vie, cât și în toate celelalte componente 

ale unui organism viu. Are rol de mediu de suport, participă la reacții biochimice la nivel 

celular și are legătură cu procese biofizice esențiale, care asigură supraviețuirea unui 

organism, indiferent de complexitatea lui. 

Ca și component structural apa se găsește în : 

•  membranele celuare și a organitelor celulare  

•  hialoplasmă - care este un sistem coloidal, în care faza de dispersie (continuă) este apa 

iar faza dispersată (discontinuă) este formată din macromolecule de diferite tipuri. 

•  ribozomi –, organitele celulare controlează fidelitatea traducerii informației genetice 

•  cloroplaste – organite celulare care datorită conținutului de clorofilă permit accesul la 

sursa de energie care este soarele, susținând astfel viața pe planeta noastră 

•  vacuole – componente celulare universale care depozitează și transportă substanțe cu 

ajutorul apei 

•  perete celular – prezent la bacterii, plante , ciuperci conține aproximativ 60% apă 

Participă la reacții biochimice esențiale : 

•  fotosinteza din punct de vedere chimic este un proces de oxido-reducere în care apa este 

oxidată iar dioxidul de carbon este redus. în procesele de fotofosforilare apa este folosită 

pentru obținerea ATP-ului care depozitează energia în legături macroergice. 

•  bacteriile feruginoase folosesc apa în procesul de oxidare a sărurilor feroase până la 

săruri ferice. 

•  participă la unele reacții ale ciclului Krebs  care stă la baza proceselor de respirație 

celulară aerobă care asigură organismelor energia necesară proceselor de biosinteză. 

    Are legătură cu procese biofizice cum sunt: presiunea radiculară, forța de succțiune a 

frunzelor, difuziunea, osmoza, presiunea osmotică, turgescența, plasmoliza, deplasmoliza, 

transpirația, circulația substanțelor. Aceste procese asigură absorbția apei și a sărurilor 

minerale la plante, asigură circulația sevei în corpul plantelor, asigură circulația apei și a 

substanțelor în interiorul celulelor și în corpul animalelor. De asemenea sunt procesele care 

asigură schimburile de subatață între organism și mediu, deci au importanță vitală pentru 

toate organismele vii, indiferent de complexitatea lor. 

    Toate acestea sunt o doar parte din motivele pentru care apa este considerată “leagănul 

vieții”. 

 

 

Cuvinte cheie: apa, reacții biochimice, reacții biofizice 
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PARADISUL ACVATIC  IN POVESTIRILE LUI V.VOICULESCU 
 

Geta OLARU, getaiolaru@yahoo.com 
 

Liceul Tehnologic Stefan Odobleja, Craiova, jud. Dolj 

 

 

Rezumat: În legendele cosmogonice ale multor popoare, apa reprezintă elementul 

primordial, unii dintre filosofii greci gândind că apa este începutul și temeiul a tot ceea ce 

a fost, este și va fi, deci „principiul tuturor lucrurilor”. 

Apa are două conotații diametral opuse: una benefică, apa fiind regeneratoare, 

purificatoare, entitate primordială, apa de fântână, de izvor, fiind în general lăcașul 

duhurilor bune; alta malefică, apa fiind lăcașul duhurilor rele, loc de blestem și întâmplări 

nefaste.   

Percepută drept matrice cosmică şi factor vital, conţinând în sine principiul creaţiei şi al 

destrucţiei universale, al binelui şi al răului, apa a inspirat literatura cultă, poeţii şi 

prozatorii închinându-i inegalabile opere, nu de puţine ori în registrul fantasticului. 

Mitul totemic conţinând o străveche  „explicare” cosmogonică, suscită , la Voiculescu , 

interesul pentru câteva povestiri de excepţie . Pescarul Amin , Lostriţa şi Lacul rău 

impresionează prin spectacolul mitic al paradisului acvatic,  cu tot miracolul său păgân. 

Omul, aspirând să-şi identifice substanţa în natură, se proiectează într-un animal, strămoşul 

arhetipal,  adică îşi inventează zeul , aşa cum face Amin cu morunul, leviatanul apelor 

dunărene .Mitul întoarcerii la origini îşi găseşte cea mai elocventă ilustrare în Pescarul 

Amin.În apropierea povestirii Pescarul Amin se situează naraţiunea Lacul rău , care reia 

tema pescarului înghiţit de ape.Gheorghieş , flăcăul cu existenţă efemeră , din Lacul rău , 

face şi el parte din categoria pescarilor magici alături de Amin şi Aliman.  Unicitatea lui e 

favorizată de legătura intimă cu apele lacului fără nume. Celălalt personaj principal al 

naraţiunii este lacul , lacul cel rău. Lacul „posomorât, adâncit în el însuşi” corespunde unei 

fiinţe alegorice care personifică ideea de tabu. Sfidând regulile lumii lui , Gheorghieş îşi 

pregăteşte de fapt distrugerea , căci acum nu mai este el însuşi , şi a rămâne în viaţă 

înseamnă un non sens. Înecarea , adică pedepsirea lui de către lacul – factor patern este o 

consecinţă firească a ieşirii lui din jocul cu reguli fixe al naturii. Totemul îşi respinge 

urmaşul , acţionând ca o forţă malefică , distrugătoare. Comunicarea magică dintre lacul 

misterios şi pescarul inocent a fost abolită printr-un gen de hybris al pescarului care e atras 

de ispitele lumeşti. A treia versiune a poveştii pescarului care se lasă ispitit de adâncurile 

apei o întâlnim în Lostriţa. Crescută tot pe motivul duhurilor maligne ale apei , Lostriţa 

închide un element de arhaitate prin însăşi fizionomia sa de „peşte străvechi , aproape 

fabulos, neam al păstrăvilor. Rămăşiţă arhetipală , ea va purta,  implicit , o sarcină expresiv-

poetică , în preferinţa povestitorului. Amestec bizar de trăsături , ascunde nişte taine ca 

vechile ondine ale nordului , ori ca ielele trecute în apă : „cu cap bucălat de somn , trup şui 

de şalău şi pielea pestriţată auriu , cu bobiţe roşii ruginii ca păstrăvul”. Datorită forţei sale 

de regenerare a magismului , V.Voiculescu a creat prin lostriţă o replică autohtonă la 

mitologica ondină. Dispariţia lui Aliman îmbrăţişând femeia – peşte este similară Pescarului 

din balada eponimă a lui Johan Wolfgang von Goethe, care este atras de o fascinantă ondină 

în apele ce se închid deasupra sa. 

 

Cuvinte cheie: paradis acvatic, mit, poveste.  
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NEVERTEBRATE BIOINDICATOARE PE CURSUL RÂULUI BEGA 

DIN TIMIŞOARA 

 
Ileana DOLINSCHI, ileana.dolinschi@yahoo.com 

 

Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara, jud. Timiș 
 

 

Rezumat: Tema ştiinţifică cercetată ”Nevertebrate bioindicatoare pe cursul râului Bega 

dinTimişoara” prezintă speciile de nevertebrate bioindicatoare a gradului de impurificare 

din râul Bega, secţiunea amonte Timişoara.  

Calitatea apei reprezintă unul dintre indicatorii de calitate ai mediului urban, reflectă 

gradul de civilizaţie  al comunităţii respective şi influenţează starea de sănătate a populaţiei 

umane. 

Analiza biologică a apei râului Bega, amonte localității Timișoara relevă faptul că speciile 

de nevertebrate bioindicatoare  din cadrul macrozoobentosului se încadrează în zona β – 

mezosaprobă, ceea ce indică o stare bună a calității apei (grad de impurificare redus): clasa 

a II- a de calitate conform standardelor Directivei Cadru a Apei (DCA 2000). Această 

analiză biologică a apei din tronsonul amonte Timişoara, poate constitui un bun reper în 

vederea remedierii ecologice a porţiunii de râu afectate în urma deversărilor de ape uzate, 

secţiunea Timişoara - Otelec. 

Macrozoobentosul deține un rol  esențial în structura rețelelor trofice din râul Bega, iar 

cercetarea populațiilor nevertebratelor bioindicatoare este semnificativă în privința  

evaluării troficității apei. Nevertebratele care formează macrozoobentosul râului Bega 

intervin în refacerea echilibrului biologic prin: 

 - participarea la circuitul elementelor chimice în mediul acvatic; 

 - acţiunea de filtrare şi de absorbţie a unor poluanţi; 

 - procese de aerare a substratului şi de omogenizare a sedimentului. 

Evidenţierea  importanţei  nevertebratelor din macrozoobentos ca bioindicatori ai poluării 

apei, dar şi ca purificatori ai  râului  Bega, urmăreşte cultivarea unei atitudini responsabile 

faţă de mediul înconjurător, în particular faţă de apa râului Bega care reprezintă nu doar 

sursa de apă potabilă a Timişoarei, dar şi un preţios ecosistem acvatic. 

 

Cuvinte cheie: nevertebrate, bioindicatori,  râul Bega,  
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APA ȘI SĂNĂTATEA MENTALĂ 

 
Diana CHEPENEAG, diana.chepeneag@yahoo.com 

 

Colegiul Național ,,Constantin Diaconovici Loga,, Timișoara, jud. Timiș 

 

 

  Rezumat: Apa este vitală pentru viață, fiecare celulă și fiecare sistem din corp este 

dependent de apă pentru o funcționare sănătoasă. Activitatea zilnică normală determină 

pierderea a aproximativ 2 litri (6-8 pahare) de apă, care trebuie înlocuită pe parcursul zilei. 

Când nu bem suficientă apă, nu numai că putem experimenta efectele fizice ale deshidratării, 

dar vom experimenta și impactul mental. 

 Deshidratarea poate crește riscul de anxietate și depresie, așa cum este arătat într-un studiu 

din 2018 (realizat de către Fahimeh Haghighatdoost, Awat Feizi ș.a., publicat în revista 

World Journal of Psychiatry), la care au participat peste 3.000 de adulți: participanții care 

au băut mai multă apă au avut un risc mai mic de anxietate și depresie, decât cei care au 

băut mai puțină apă. Deși legătura dintre deshidratare și depresie a fost mai puternică, 

cercetătorii au descoperit că anxietatea era mai mare la cei care nu beau suficientă apă. 

Cantitatea de apă pe care o bem poate influența și alte stări de sănătate mentală: confuzie, 

concentrare, oboseală etc. De asemenea, este posibil ca aportul de apă să  influențeze 

somnul. Un studiu publicat în 2019, în National Library of Medicine (realizat de către Asher 

Y Rosinger , Anne-Marie Chang ș.a),  care a implicat adulți chinezi și americani, arată că 

deshidratarea este asociată cu o durată mai mică a somnului. Studiul a arătat, de asemenea, 

că mai puțin somn poate crește anxietatea în timpul orelor de veghe.  

 În concluzie, dacă bem mai multă apă, ne vom menține într-o formă mentală bună, motiv 

pentru care este important să facem ca hidratarea să facă parte din obiceiurile noastre 

pentru menținerea unui stil sănătos de viață  fizică și psihică.  

 

 

Cuvinte cheie: apa, sănătate mentală, hidratare 
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APA – MIRACOL ȘI SĂNĂTATE 
 

Gabriela ISTRATE, gabrielachristian2000@yahoo.com 

 

Școala Gimnazială „Nicolae Gh. Popescu” Întorsura, jud. Dolj 

 

 

Rezumat: Apa este dătătoare de viață. 

Apa este PUNTEA între CER și PĂMÂNT. 

Apa este purtătoare de informație si de conștiință! 

Apa este foarte importantă atât pentru fizicul cât și pentru psihicul ființei umane. 

Puterea gândurilor influențează direct apa cu care vin în contact. 

Apa limpede poate deveni tulbure și apa tulbure poate deveni limpede doar cu ajutorul 

gândurilor. Atunci când mesajele adresate apei sunt pozitive: "pace", "dragoste", 

"speranță", "îți mulțumesc" etc. se formează cristale simetrice, asemănătoare fulgilor de nea 

; în schimb, atunci când apei i se adresează mesaje cu conținut negativ, structura moleculei 

se modifică semnificativ. Mesaje precum "război", "te urăsc", "decepție" etc,  transformă 

cristalul într-o structură haotică, inestetică.  

Apa spală, purifică și binecuvântează. 

Conform studiilor, structura apei poate fi modificată de puterea rugăciunii. 

Expunând, pe rând apa, la cuvintele denumind cele 5 mari religii ale lumii: creștinism, 

islamism, iudaism, hinduism și budism aceasta a format, în toate cazurile, cristale de o 

frumusețe indescriptibilă, dar diferite. Nici unul nu semăna cu celălalt, însă frumusețeași 

puritatea lor erau deosebite.  

In concluzie,apa răspunde direct gândurilor, cuvintelor, muzicii și sentimentelor noastre.  

Dacă dorim să avem o viață frumoasă și sănătoasă, trebuie să avem grijă să bem multă apă 

proaspătă în fiecare zi și, de asemenea, să fim atenți la modul în care gândim și acționăm 

pentru a nu influența negativ apa din interiorul nostru.  

Să nu uităm să-i transmitem apei IUBIRE si RECUNOŞTINŢĂ în fiecare moment al vieții 

noastre . 

  

Cuvinte cheie: apa, miracol, viață 
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APA - EFECTE ASUPRA VIEȚII 
 

Liliana VASILE, lilianax85@yahoo.com 

 

Liceul Tehnologic”Alexandru Macedonski” Melinești 

 

 

Rezumat: În ultimii ani calitatea apei s-a îmbunătățit ușor doar pentru că industria și 

agricultura au scăzut ca rezultat al condițiilor economice slabe și astfel, cantitatea de apă 

uzată și descarcată în apele de suprafață s-a micșorat... 

Iar majoritatea apelor uzate ce necesită tratare și descărcare prin stațiile locale sunt ori 

insuficient tratate ori netratate, datorită capacității mici de tratare a acestora , a funcționarii 

necorespunzatoare, fie sunt insuficiente. 

Amploarea și diversitatea distrugerilor cauzate de poluare este ușor de măsurat. În primul 

rând, este în joc sănătatea omului. 

 

Cuvinte cheie: apa, viață, poluare 
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DETERMINAREA CALITĂȚII APEI 

 
Ciobîcă Carmen Gina, Valerica Ignătescu, valericaignatescu45@gmail.com 

 

Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară Suceava 

 

 

Rezumat: Apa este substanța cea mai răspândită pe suprafața Pământului și are un rol 

priomordial în dezvoltarea social – economică a unei națiuni.  În afară de faptul că o folosim 

pentru băut, pentru a trăi, apa este deosebit de importantă în viața oamenilor pentru: 

prepararea hranei, igiena corporală, spălarea hainelor, spălarea vaselor, curățenie, recreere, 

cum ar fi de exemplu înotatul în piscine, întreținerea florei și faunei în grădini și parcuri. În 

același timp, apa joacă un rol deosebit de important în industrie, agricultură, transporturi. 

Caracterizarea calității și a gradului de poluare a unei ape se realizează prin utilizarea 

indicatorilor de calitate. Indicatorii de calitate se pot clasifica după natura lor și după  efectele 

pe care le au asupra apei. 

Prin acest  proiect  ne-am propus să efectuăm determinări ai unor parametri de calitate ai 

apei: determinarea pH-ului, a durității apei, determinarea conținutului de nitriți și nitrați și a 

oxigenului dizolvat. Ne-am organizat în patru grupe. După ce elevii au consultat bibliografia 

pentru a putea realiza determinările experimentale am desfășurat activitățile de laborator. Am 

folosit probe de apă din mai multe surse. Elevii au efectuat determinările conform fișelor de 

activitate experimentală, au notat rezultatele, le-au comparat cu valorile din tabele standard 

și au stabilit concluziile. 

Rezultate obţinute : 

• Elevii şi-au îmbogăţit cunoştinţele teoretice privitoare la apă în general, la parametrii 

care caracterizează calitatea acesteia; 

• Elevii şi-au perfecţionat abilităţile de mânuire a ustensilelor de laborator şi reactivilor 

chimici; 

• Elevii au conştientizat importanţa calităţii apei în menţinerea sănătăţii şi a importanţei 

chimiei ca disciplină de studiu; 

  

Cuvinte cheie: educare, parametrii de calitate, grad de poluare. 
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INTERDISCIPLINARITATEA ȘI APA 
 

Valentina-Carmen DONNER, valentinacarmen@yahoo.com 

 

Colegiul Național Bănățean,Timișoara 

 

 

Rezumat: O lecție modernă nu poate fi concepută fără  o abordare interdisciplinară a 

predării și învățării. 

Această modalitate de realizare a învățării ajută elevii să aibă o imagine de ansamblu 

asupra proceselor și fenomenelor însușite la diverse materii de învățământ. 

Elevii participă nemijlocit la propria lor formare,sunt mai activi la lecții și în cadrul 

diferitelor activități educative. Aceștia, sub îndrumarea cadrului didactic realizează relații 

între informațiile însușite la diferite discipline de învățământ ajutându-i la o mai bună 

înțelegere a materialului de învățat,la fixarea și consolidarea acestuia, la reactualizarea sa  

eficientă atunci când este nevoie. 

 În acest mod se dezvoltă la copii și la tineri  procese psihice de reflectare și cunoaștere a 

realității ca:senzațiile,percepțiile,reprezentările,gândirea,limbajul,memoria,imaginația. 

Procesele afective și motivaționale se formează și se dezvoltă în același timp în cadrul 

procesului instructiv-educativ, sub influența diferiților factori cu care intră în contact 

subiecții participanți la actul instructiv-educativ. 

 Un rol important îl constuie creativitatea cadrului didactic care oferă câteva soluții de 

dezvoltare a creativității elevilor dar și crearea unei culturi vaste. 

 Munca în echipă pentru realizarea corelării cunoștințelor de la un obiect de învățământ cu 

altul sau cu alte materii  va ajuta elevul să se integreze mai repede și cu un efot mai mic în 

cadrul viitorului colectiv școlar la finalul ciclului gimnazial sau liceal sau la noul loc de 

muncă,va relaționa în viața de zi cu zi mai eficient cu semenii săi.  

 În cele ce urmează am precizat cum se pot utiliza și corela informațiile privitoare la apă la 

diferite obiecte de învățământ. 

 Această incursiune despre apă la diferite discipline de învățământ nu este un final, ci  

înțelegerea apei și calea cunoașterii pot fi evidențiate și la alte materii din diferite arii 

curriculare precum și în alte activități sociale. 

Interconexiunea informațiilor depinde de creativitatea profesorului,a elevilor,de 

entuziasmul acestora de a descoperii noi relații teoretice precum și de factori  

materiali,umani etc.  

   

Cuvinte cheie: munca în echipă, conștientizare, apa 
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APA ÎN GEOMETRIE 
 

Aura Gabriela DAN, auragabrieladan@gmail.com 

 

Liceul Teoretic “William Shakespeare” Timișoara 

 

 

Rezumat: Divinitatea a dăruit pământenilor geometria ca să poată gândi noțiunea de 

perfecțiune. 

Din cele mai vechi timpuri formele/corpurile geometrice au fost considerate simboluri ale 

vieții, deoarece reușeau să reducă la simplitate complexitatea Creației. 

În lucrarea Timaeus, Platon asocia elementelor esențiale: Univers, Pământ, Apă, Aer, Foc 

un număr de 5 corpuri geometrice care se pot înscrie într-o sferă. 

Un solid platonic este mărginit de suprafețe ce închid un volum. 

TETRAEDRUL are 4 fețe, 6 muchii și 4 vârfuri și reprezintă FOCUL. 

HEXAEDRUL(cubul) are 6 fețe, 12 muchii și 8 vârfuri și reprezintă PĂMÂNTUL. 

OCTAEDRUL are 8 fețe, 12 muchii și 6 vârfuri și reprezintă AERUL. 

DODECAEDRUL are 12 fețe, 30 muchii și 20 vârfuri și reprezintă UNIVERSUL. 

ICOSAEDRUL are 20 fețe, 30 muchii și 12 vârfuri și reprezintă APA. 

Geometria sacră a denumit aceste corpuri platonice în onoarea lui Platon, filozoful ce le-a 

adus în atenția matematicienilor. 

Corpurile platonice au ca proprietăți: fețe egale, laturi cu aceeași lungime.  

Platon asociază elementului APĂ corpul numit ICOSAEDRU. Dintre cele 5 solide înscrise 

în aceeași sferă, volumul cel mai mare îl ocupă icosaedrul.  

Platon spune: "Al treilea corp e compus din îmbinarea a de 2 ori 60 de triunghiuri 

elementare și 12 unghiuri în spațiu, fiecare conținut de 5 planuri echilaterale triunghiulare, 

astfel acest corp are 20 baze care sunt triunghiuri echilaterale". 

Icosaedrul este corpul geometric cu 20 fețe triunghiuri echilaterale, 12 vârfuri și 30 muchii. 

Școala lui Platon considera formele geometrice ca fiind cărămizi ale Creației, trimise 

muritorilor pentru a vedea perfecțiunea procesului în sine. 

Apa este una dintre aceste cărămizi – icosaedrul o reprezintă la nivel de unitate indivizibilă: 

celulă, moleculă, atom. Icosaedrele se rostogolesc ușor, asemenea apei care curge. 

În lucrarea sa "Misterium Cosmographicum de admirabili proportione orbium 

coelestium"celebrul astronom și matematician german Johannes Kepler, în 1596 comunică 

o descoperire uimitoare: pornește de la o sferă cu raza orbitei Saturn, planeta cea mai 

îndepărtată de Soare din ceea ce se cunoștea la acel moment și înscrie un cub. În acest cub 

înscrie altă sferă care corespunde ca rază orbiteilui Jupiter, se credea că orbitele sunt 

circulare... și tot așa obține sferele corespunzătoare și pentru planetele Marte, Terra, Venus 

și mercur.  

În aceste sfere se înscriu cele 5 poliedre regulate posibile:  

Mercur icosaedru Venus octaedru Terra dodecaedru Marte tetraedru Jupiter cub 

Această descoperire l-a făcut pe Kepler să afirme: Cred cu tărie că în univers există o forță 

divină. 

 

Cuvinte cheie: apă, geometrie, corpuri platonice.  
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APA SFINŢITĂ LA BOBOTEAZĂ – MIRACOL AL CREŞTINĂTĂŢII  

 

Margaret CERCELARU amargarette_x@yahoo.co.uk  

 

Școala Gimnazială “NicolaeRomanescu” Craiova 

 

 

Rezumat: Scriptura spune "că pământul s-a închegat, la cuvântul Domnului, din apă şi prin 

apă" (II Petru, 3, 5). Tot cu ajutorul apei "şi prin apă", care e şi materia Tainei Botezului, 

Dumnezeu a creat din nou lumea, care s-a regenerat, s-a născut de sus, din nou, "din apă şi 

din Duh" (Ioan, 3, 3, 5). O cantitate imensă de apă cade în fiecare zi peste pământul ţării 

noastre, din care noi folosim o mică parte. Cea mai mare parte din aceasta, cum arată 

experţii, se întoarce la sursa ei, iar restul în atmosferă, dar numai pentru un scurt timp. 

Nimic nu se pierde. Apa pe care Sfântul Ioan a folosit-opentru a-L boteza pe Iisus există încă 

şi moleculele ei sunt acum dispersate prin lume. 

 „Apa este principiul Cosmosului şi Iordanul Evangheliei”- cum afirmă Sf. Chiril al 

Ierusalimului. De aceea Biserica foloseşte apa ca un semn al dumnezeieştii vieţi a harului. 

Prin Botez ne ridicăm la o viaţă nouă, căci aşa cum arată Sf. Ignatie al Antiohiei: „Contactul 

trupului Domnului nostru cu apa Iordanului este principiul acţiunii sfinţitoare a apei în Sf. 

Taina a Botezului”. 

La Bobotează, Biserica se roagă asupra apei, cum face la fiecare Botez: ”Tu însuţi dar, 

Iubitorule de oameni Împărate, vino şi acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh şi sfinţeşte apa 

aceasta.Şi-i dă ei harul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului. Fă-o pe ea izvor de 

nestricăciune, har de sfinţenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli...” 

 Apa sfinţită pe care o primim la Bobotează este ca apa tămaduitoare care se revarsă în 

vieţile noastre chiar din tronul lui Dumnezeu, hrănind sufletele noastre ca ele sa rodească 

spre slava lui Dumnezeu. 

Prin împărtaşirea în fiecare zi cu aceste elemente sfinţite, cu credinţa, cu rugăciune şi cu 

post, se dobândeşte sănătate trupească şi sufletească, se întăreşte credinţa. 

 

Cuvinte cheie: apa sfințită, Bobotează, har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amargarette_x@yahoo.co.uk


 

 

 

POLUAREA APEI CU MATERIALE PLASTICE 

 
Carmen MATEI, Natalia NICUȘAN, carmat2006@yahoo.com  

 

Școala Gimnazială „MihaiViteazul”, Tg. Mureș 

 

 

Rezumat:  Oportunități ale realizării cu elevii a proiectelor de mediu: 

▪ stimularea interesului elevilor de a aprofunda înţelegerea problemelor actuale 

referitoare la mediul înconjurător; 

▪ posibilitatea de a lua contact şi cu alte abordări sau texte de specialitate, din afara 

manualului; 

▪ identificarea de către elevi a mai multor moduri în care își pot exprima ideile; 

▪ responsabilizarea întregului colectiv de elevi, prin lucrul pe grupe; 

▪ valorizarea calităţilor, abilităţilor, cunoştinţelor din mai multe domenii științifice; 

▪ creşterea încrederii de sine a elevilor şi a dorinţei de implicare în discutarea unor 

probleme de civism, respectiv de protecție a mediului. 

 Un proiect interesant și bine organizat am considerat a fi cel intitulat 

„Poluarea apei cu materiale plastice”, realizat de eleva Natalia Nicușan, din clasa a VI-a 

B, de la Școala Gimnazială „MihaiViteazul” din Tg. Mureș. 

 Menționez câteva dintre elementele originale ale lucrării: 

- eleva a realizat un mini-sondaj în familia ei și în grupul de prieteni, pentru a 

lansa întrebarea referitoare la deșeurile din plastic, pe care le vedem aruncate la întâmplare 

pe sol și în ape, și pe care natura ni le „restituie”, mormane, în timpul ploilor abundente și 

a inundațiilor; 

- a realizat fotografii originale „așa DA - așa NU” împreună cu sora sa, pentru 

a atenționa cititorul asupra unor posibilități relativ simple de a reduce utilizarea obiectelor 

din plastic, și implicit reducerea poluării cu acestea; 

- a prezentat fotografii realizate de-a lungul Râurilor Mureș și Gurghiu, 

avertizând în legătură cu deșeurile din plastic (și nu numai din plastic!) care plutesc pe apă, 

aduse din amonte, sau aduse pe mal de către cetățeni; 

- eleva subliniază că problema poluării este a noastră, a tuturor, iar pentru 

rezolvarea ei trebuie să ne implicăm cu toții, autorități și simpli cetățeni, adulți și copii. 

 

Cuvinte cheie: responsabilizare, poluare, materiale plastice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carmat2006@yahoo.com


 

 

 

APA, UN ELEMENT VITAL 
 

Bogdan  IVANCIU STROIA, Gabriela  STROIA IVANCIU, Gabrielaivanciu81@gmail.com  
 

Liceul Teoretic "Iulia HASDEU" Lugoj 
 

 

Rezumat: Prezentarea începe cu descrierea compoziției apei, însoțite de imagini sugestive 

apoi continua cu evidențierea domeniilor de utilizare a acesteia de către oameni. Pentru a 

scoate în evidenta importanta apei, prezentarea face un scurt scenariu despre ce s-ar 

întâmpla dacă apa ar dispărea. Întreaga prezentare e însoțită de imagini sugestive și 

animații.  

 

Cuvinte cheie: apa, compoziția apei.  

 

 

 

 

 

 

APA, SURSĂ ȘI RESURSĂ A VIEȚII 
  

Anisia TĂNĂSOIU, Darius CINTEZĂ, Amalia TĂNĂSOIU, Nicolin MĂNESCU, 

anisia.iasmina99@gmail.com 

 

Școala Gimnazială “Sfântul Nicolae”, Tg-Jiu, județul Gorj 

 

 

Rezumat:     In lucrarea echipei noastre am atins următoarele puncte: 

- Ce este apa? 

- Apa în stările ei de agregare (lichida, solida, gazoasa); 

- Calitatea apei; 

- Poluarea resurselor de apă; 

- Tehnologii de tratare și epurarea a apei; 

- Apa și sănătatea; 

- Apa în sistemele biologice; 

- Știința apei; 

- Apa și energia; 

- Apa în natură; 

- Apa în organismul uman. 

     Fiecare subiect va fi abordat in funcție de domeniul la care  face referire. Astfel, 

subiectele atinse vor fi prezentate prin prisma rolului asumat de cei patru elevi ai grupului: 

chimistul, fizicianul, biologul și geograful. Fișierul suport în format PowerPoint realizat de 

echipa noastră respecta normele de structură si de conținut impuse. 

 

Cuvinte cheie: apa, resursă. 
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APE: RESURSE, POLUARE, CONSECINŢE, PROTECŢIE 

 
Alexandra Ioana POP, Marcela MATEI, scoalachiherums@gmail.com 

 

Şcoala Gimnazială ,,Iuliu Grama” Chiheru de Jos, jud. Mureş 

 

 

Rezumat: ,,Apei i-a fost dată puterea magică de a deveni seva vieţii pe Pământ!”                                                                                                              

(Leonardo) 

Alături de aer şi lumina Soarelui, apa este un element vital pentru organismele vii. Se 

cunoaşte faptul că în mediul acvatic au apărut primele forme de viaţă. 

Pentru a ramâne sănatoși, trebuie să consumăm cel puțin opt pahare cu apă pe zi deoarece 

apa nu este bună doar pentru igiena personală, ci și pentru a ne asigura o bună funcționare 

a organismului. Un om poate trăi câteva săptămâni fără mâncare, însă fără apă, doar câteva 

zile. Lipsa apei din organism poate provoca scăderea tensiunii arteriale, dezechilibre ale 

organismului, aritmii.  

Calitatea   apelor   naturale   este   determinată,   în   general,   de   totalitatea substanţelor 

minerale sau organice, gazele dizolvate, particulele în suspensie şi organismele vii prezente. 

Poluarea apei reprezintă modificarea compoziţiei naturale prin apariţia unor substanţe 

străine, numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului, acestea provocând efecte nedorite 

asupra sănătăţii şi vieţii oamenilor. 

Poluanţii din apă sunt toxici nu numai pentru viața acvatică, ci și pentru oameni. Astfel, 

peștii acumulează cantități mari de toxine, cum ar fi mercurul, apoi ei  avansează în lanțul 

trofic pe măsură ce prădătorul mănâncă prada. La un moment dat, acestea ajung să fie 

consumate și de om. 

Din punct de vedere  istoric, poluarea apei a apărut din cele mai vech timpuri, dar s-a 

dezvoltat şi s-a diversificat pe măsura ce societatea a evoluat evoluţiei, ajungând astăzi să 

reprezinte una dintre importante preocupări ale specialiştilor care se ocupă cu prot4ejarea 

mediului, ale statelor şi guvernelor lumii.  

 

Cuvinte cheie: apa, poluare, sănătate, protecție. 
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APA ÎN SPAȚIU 
 

Mario Adrian GHERGA, manulupulescu@yahoo.com 

   

Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu” Lugoj 

 

 

Rezumat: Pentru a înțelege de ce apa este atât de importantă trebuie să înțelegem cum s-a 

format aceasta și, după ce găsim răspuns la această întrebare, cum de aceasta a ajuns pe 

Pământ.  

Nu avem un răspuns clar pentru nici care dintre ele, dar avem mai multe teorii. În cazul 

primei întrebări, știm că apa este formată din hidrogen și oxigen. Ce nu știm, și încă 

cercetăm, este cum s-a produs integrarea celor două elemente. O teorie plauzibilă din punct 

de vedere al fizicii ar fi aceea că cele două particule au fuzionat în urma atracției 

gravitaționale exercitate de ambele. Totuși, cât timp nu putem integra Gravitația în 

Mecanica Cuantică, nu putem fi siguri de validitatea teoriei, aceasta rămânând doar o 

ipoteză. 

În cazul celei de-a doua teorii avem mai multe răspunsuri. Dacă ne întrebăm cum a ajuns 

apa pe Pământ, răspunsul îl constată două teorii: Teoria Endogenă și Teoria Exogenă. 

Conform Teoriei Endogene, apa s-a format pe Pământul timpuriu, ieșind la suprafață prin 

erupțiile vulcanice. În cadrul Teoriei Exogene se consideră că apa a ajuns pe pământ în 

urma ciocnirii asteroizilor cu planeta Pământ, aceștia aducând apa pe care o avem și astăzi. 

De ce avem apă astăzi? Răspunsul este destul de simplu, deoarece ne aflăm în zona 

habitabilă a Sistemului Solar, apa putând fi găsită în stare lichidă. 

Totuși, dacă știm teoria conform căreia condițiile de apariție ale apei sunt atât de comune 

în Univers, nu ar însemna că ar mai fi apă și în afara planetei noastre? Această întrebare 

ne-a făcut să cercetăm după noi surse de apă, în special în Sistemul nostru Solar. Sursele de 

apă din Sistemul nostru Solar, exceptând Pământul, sunt cele de pe Marte, Titan și din 

asteroizi. Totuși, după ce explic ce ne oferă fiecare planetă în parte (sau satelit în cazul lui 

Titan), trebuie să înțelegem cu ce ne ajută apa din spațiu. Cel mai important scop al ei ar fi 

faptul că ar oferi viitoarelor noastre colonii de pe Marte și Titan o sursă de apă independentă 

de Pământ. Astfel, aceste colonii ar deveni autonome de Pământ, fiind capabile să reziste în 

caz că apare o catastrofă pe Pământ iar comunicațiile cedează. De asemenea, o sursă de 

apă ar ajuta la ”terra-formarea” Planetei, făcând ca procesul de colonizare să fie mai rapid. 

Astfel putem asocia progresul nostru prin spațiu cu descoperirea apei pe alte corpuri cerești 

din apropiere. 

Ce trebuie să știm este faptul că, în progresul nostru, totul are sens deoarece avem 

răspunsuri la întrebări, iar apa este una dintre cele mai mari surse de întrebări, deci astfel 

și de progres. 

 

Cuvinte cheie: apa, fizica, spațiu. 
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POLUAREA RESURSELOR DE APĂ 

 
Valentin SOCACI, Simona GHEJU, simonagheju@yahoo.com 

 

Școala Gimnazială “Anișoara Odeanu’ Lugoj 

 

 

Rezumat:      „Apei i-a fost dată puterea de a deveni seva 

vieţii pe pământ” 

                                                                           Leonardo da Vinci 

Este cunoscut faptul că de existența apei pe Pământ este legată supraviețuirea faunei și florei 

terestre. De asemenea, ea este  responsabilă cu desfășurarea proceselor biologice care au 

loc în natură. Deși rezervele de apă care se găsesc pe suprafața terestră sunt uriașe, 

resursele de apă pentru consum sunt limitate. În ceea ce privește distribuirea rezervelor de 

apă pe glob ca fiind neuniformă. Omul poate dispune de doar 0,002% din cantitatea de apă 

dulce, din apele scurse la suprafața continentelor. 

S-a constatat că necesarul de apă la nivel mondial, este tot mai mare de la un an la altul, fie 

datorită fenomenului de încălzire globală, fie datorită creșterii populației, precum și de 

apariția unor industrii noi, mari consumatoare de apă. 

Cu toate că se fac eforturi mari pentru a se reuși creșterea rezervelor de apă, atât de 

necesare întregii planete, poluarea apei a devenit o problemă îngrijorătoare datorită 

creșterii accentuate a fenomenului. 

Poluarea apelor este determinată de trei grupe mari de agenți de poluare: chimici, fizici și 

biologici. 

Sursele care produc poluarea apei de suprafață se împart în: 

-surse de poluare concentrate reprezentate de apele uzate industriale; 

-surse de poluare neorganizate, dispersate pe suprafața bazinului hidrografic al cursului de 

apă, constituite din apele de precipitații. 

Ca forme de poluare a apei, în funcție de surse și natura lor, pot fi enumerate: poluarea 

organică, poluarea toxică, poluarea anorganică, poluarea bacteriană, poluarea termică. 

Efectele poluării apelor de suprafață sunt multiple: 

-distrugerea florei, faunei 

-modificarea calitățior chimice a apei prin schimbarea pH-ului 

-modificarea calităților organoleptice a apei. 

Un rol important îl reprezintă și procesele de epurare a apelor uzate. În prezent, se pune 

accent pe metodele biologice de epurare ca fiind soluția cea mai avantajoasă.  

Fără ocrotirea mediului înconjurător nu se poate realiza o dezvoltare durabilă. 
 

Cuvinte cheie: apa, surse de poluare, efectele poluării. 
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GESTIONAREA ALIMENTĂRII CU APĂ 

 
Laura Eleonora ŞOŞIU, eleonora.sosiu@scoalatraianolt.ro 

 

Şcoala Gimnazială Traian, Comuna Traian, jud Olt 
 

 

Rezumat: Apa este o substanţă indispensabilă vieţii, atât pentru mediul înconjurător, cât și 

pentru corpul uman. Este un lichid inodor, incolor, insipid, fiind unul dintre cei mai mari 

solvenţi. 

Apa în organism este importantă pentru hidratare și o menţinere sănătoasă a unui mod de 

viaţă. Hidratarea corespunzătoare nu trebuie să fie influenţată de activităţile desfăşurate în 

timpul zilei.  

Pentru o viaţă sănătoasă este recomandat să consumăm minim 2 litri de apă pe zi, dar există 

și excepții (la bolnavi, la femeile însărcinate, sau chiar la copii cu vârste fragede). 

Apa trebuie consumată în momente corespunzătoare (cu aproximativ 30 de min înainte de 

masă și eventual între mese). Consumul neechilibrat al apei poate duce la greaţă, sau chiar 

indigestie. 

Apa ajută și în diete, pentru întreţinerea formei și structurii corporale. 

Apa este cea mai importantă resursă a vieţii şi din acest motiv trebuie să o preţuim şi să 

avem grijă să nu o risipim sau să o poluăm. Aşa cum ea are grijă de noi şi noi trebuie să 

avem grijă e ea. 

Prin urmare, apa are un rol foarte important atât pentru organism cât şi în viaţa de zi cu zi, 

fără ea omul putând supravieţui minimum o săptămână. 

 

Cuvinte cheie: apa, alimentare 

 

 

 

EFECTUL MPEMBA 
 

Mara Gabriela PAKAI, alinap16@yahoo.com 

 

Liceul Teologic  Ortodox “Sfantul Antim Ivireanul” 

 

 

Rezumat: Referatul cu titlul“ Efectul Mpemba” trateaza o curiozitate despre apa si anume 

de ce apa fierbinte ingheată mai repede decât apa rece. 

 

Cuvinte cheie: apa, efectul Mpemba. 
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IMPORTANȚA APEI POTABILE DE BUNĂ CALITATE PENTRU 

SOCIETATEA UMANĂ DE-A LUNGUL TIMPULUI 
 

Laura PAVĂL, lcosteiu2005@yahoo.com  

 

Școala Gimnazială nr.18 Sibiu 

 

 

Rezumat: Între apă și viață există o conexiune permanentă. Fără apă întreaga existență a 

civilizației nu ar fi posibilă. De-a lungul istoriei, societățile umane s-au implicat în procesul 

de alimentare, a populației cu, apă. Nu întâmplător au ales o apă limpede, fără miros pentru 

a deveni sursă de alimentare. Izvoarele sau fântânile au fost considerate cele mai sigure 

locații pentru asigurarea acestei necesități vitale.  

Gânditorii antici au realizat că anumite tipuri de apă cauzau probleme de sănătate. Pe baza 

cercetărilor acestora s-a ajuns la concluzia că benefică sănătății ar fi evitarea apelor 

stătătoare și mlăștinoase. Deși din antichitate s-au folosit diferite metode, precum sitele, 

filtrarea și fierberea, pentru a îmbunătăți calitatea apei potabile, abia în secolul al XIX-lea 

filtrarea apei potabile în centrele urbane a devenit o practică obișnuită.  

Dezinfectarea apei potabile prin diferite metode a fost introdusă la începutul secolului al 

XX-lea. Prin utilizarea adecvată a tehnologiilor de tratarea apei, salubritatea apei potabile 

ar putea fi garantată populației în continuă creștere.  

Importanța apei potabile de bună calitate pentru populația urbană a fost realizată din 

vechime.Cu toate acestea, importanța unei salubrizări adecvate pentru sănătatea oamenilor 

din oraș nu a fost descoperită decât în secolul al XIX-lea.  

În prezent există un deficit global de apă potabilă. Nivelul de aprovizionare cu apă și 

canalizare într-o societate nu este neapărat legat de timp și loc la fel de mult cât de 

capacitatea societății respective de a-și asuma responsabilitatea pentru dezvoltarea 

mediului de viață al cetățenilor să iși a politicilor adecvate. 

 

Cuvinte cheie: apa potabila. 
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POLUAREA RESURSELOR DE APĂ 
 

Denisa STUDOLSCHI, alinap16@yahoo.com 

 

Liceul Teologic  Ortodox “Sfantul Antim Ivireanul” 

 

 

Rezumat: Referatul cu titlul“ Poluarea resurselor de apa” trateaza o problema majora in 

aceste timpuri, poluarea apelor subterane si de suprafata, sursele de poluare si cum am 

putea contribui la combaterea poluării. 

 

Cuvinte cheie: poluarea apei.  

 

 

 

APA, LA PLIMBARE PRIN NATURĂ 
 

Daria PITARIU, daria.pitariu@sgnicolaeiorga-sibiu.ro 

 

Școala Gimnazială “ Nicolae Iorga“ Sibiu 

 

Rezumat: 

Motto: Apa este măsura incomensurabilă a tuturor lucrurilor din universul nostru... (Ion 

Pachia-Tatomirescu) 

Apa este izvorul vieții, face parte integral din ţesuturile animale şi vegetale, este o băutură, 

există la suprafaţa Pământului sub formă de apă dulce, de gheaţă sau apă de mare, este o 

sursă de energie regenerabilă, purtător de energie, o necesitate pentru industrie şi agricultură. 

Viaţa şi apa sunt inseparabile. Niciun organism nu poate trăi fără apă, iar biodiversitatea atât 

floristică dar şi faunistică abundă în locurile unde există apă. 

Cu apa începe totul și se termmină totul.  Este un circuit perfect! 

Circuitul apei în natură este un ciclu care nu se termină niciodată. Apa din oceane, mări, 

lacuri, râuri se evaporă și ajunge în nori. Tot acolo ajunge și apa rezultată în diferite procese 

ca respirația plantelor. Așa se formează ploaia și alte precipitații.  Astfel ajunge din nou în 

oceane, mări, lacuri, râuri, acolo de unde a plecat! 

Apa este reciclată mereu, astfel, apa pe care o bem noi a fost băută de dinozauri cu mult timp 

în urmă. 

Circuitul apei în natură a fost descoperit foarte devreme, prima oară  a fost intuit în biblie în 

legătură cu potopul.  

O mare parte a apei de pe globul pământesc este sărată. Din acest motiv au fost înventate 

stațiile de desalinizare. 

Apa trece, în drumul ei, prin toate stările de agregare. Lichidă în răuri, lacuri, oceane și multe 

altele. Gazoasă când  transformă în vapori și ajunge în nori. Solidă, la temperatură scăzută 

atunci când se transformă în gheață, fulgi de zăpadă, grindină. Gheața conține o mare parte 

din cantitatea totală de apă dulce. 

Ce poate fi mai frumos decât o picătură de apă, un fulg de zăpadă care se joacă în jurul nostru 

sau suprafața unui lac în care se reflectă luna? 

Doar…apa sub toate formele ei! 

 

 

Cuvinte cheie: apa, natura 
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SEMN PENTRU SCHIMBARE 
 

David PONGOR, david.pongor@scoalababel.ro 

 

Scoala Gimnaziala Babel, Timisoara 

 
 

Rezumat: Timișoara, orașul care va fi capitala europeană în curând, pare un oraș bine 

dezvoltat și în care natura este prețuită, dar din păcate situația este diferită. Poluarea în 

Timișoara este mare, afectând calitatea aerului dar și calitatea apei. Situația apelor 

din  Timișoara nu este foarte bună, ele fiind afectate de multiple surse de poluare. Scopul 

lucrării mele este să evidențieze sursele de poluare a apei din zona Timișorii și să inspire 

responsabilitate în cetățeni, pentru a îmbunătăți calitatea apei și, implicit, calitatea vieții 

din Timișoara și din județul Timis. 

Noi, ca cetațeni ai Timișoarei, avem responsabilitatea de a o păstra curată și de a proteja 

natura din ea, pentru a avea un oraș curat și nepoluat, un mediu de viață sănătos și civilizat. 

 

Cuvinte cheie: apa, Timișoara 

 

 

 

GESTIONAREA BAZINELOR HIDROGRAFICE 

 
Adina CÂȚA, adina.cata@scoalatraianolt.ro 

 

Școala Gimnaziala Traian, Comuna Traian, jud.Olt 

 

 

Rezumatul: Apa este cel mai important lichid, fiind găsită atât în mediul înconjurător cât și 

în interiorul organismelor. Aceasta are un rol important atât în economie cât și în activități 

casnice, astfel aceasta necesită ocrotire și gestionare. 

Bazinele hidrografice sunt zonele drenate de un râu și afluenții săi. 

Aceastea sunt de 2 feluri: 

- de suprafață 

- subterane 

 În Uniunea Europeană, la 23 octombrie 2000 a fost adoptată o directivă a domeniului 

politicii de apă. Africa, datorită calității de membru RBO, are o logică pur geografică în 

privința bazinelor. Mediul extern al RBO-urilor africane se modifică rapid. 

  În Asia, deși inițiativa bazinelor hidrografice a fost acceptată destul de ușor, birocrația de 

ape refuză să interacționeze cu birocrații ale altor continente. 

 În Australia cea mai cunoscuta experiență de gestionare este dezvoltarea Planului de bazin 

al râului Murray-Darling. 

 Gestionarea bazinelor hidrografice în America de S. presupune consolidarea RBO-urilor, 

finanțare crucială pentru îmbunătățirea gestionării apei. 

   Gestionarea bazinelor hidrografice in America de N.  a încheiat criza pornită în era Post-

Nafta, când Canada, Mexic și SUA se confruntau cu lipsa de apă, în condițiile în care 

necesitatea apei devenea tot mai mare din punct de vedere cantitativ. 

 

Cuvinte cheie: Bazinele hidrografice, mapamond. 
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APA REFLECTATĂ ÎN CULTURA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ, 

 
Raul Alexandru MUNTOIU, chimirela@yahoo.com 

 

Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu, județul Sibiu 

 

 

Rezumat: Patrimoniul cultural românesc, atât cel material cât și cel imaterial, s-a dovedit 

a fi foarte valoros pentru poporul român care a știut a-l prețui, a-l păstra intact și a-l 

transmite din generație în generație cu mare atenție. Tradițiile și obiceiurile românești 

prezintă credințe, valori, comportamente care organizează viața oamenilor, marchează 

evenimente culturale ale vieții sau modelează comportamentul. 

Printre alte simboluri precum Soarele, Pământul, stelele, vegetația, etc. apa este un element 

statornic, foarte des utilizat în sărbătorile românești, un fir de legătură al tradițiilor din 

toate provinciile istorice românești.   

Apa reprezintă un element de simbolistică culturală deosebită în cadrul unor obiceiuri atât 

laice, cât și religioase: Boboteaza, Udatul Ionilor, Caloianul, Paparudele, Udătoriul și în 

multe alte obiceiuri tradiționale românești.  

Apa fiind un element stabil, permanent regăsit în cultura populară românească, putem 

concluziona că românii erau conștienți de importanța vitală a acesteia, transformând-o prin 

aceste obiceiuri într-o legătură neîntreruptă de-a lungul timpului între comunitatea umană 

și viața însăși. 

 

Cuvinte cheie: apa, cultura romanească 

 

 

 

 

CUM AR PUTEA GĂSI PĂMÂNTENII ALTE SURSE DE APĂ ÎN 

UNIVERS? 
 

Mihnea Andrei BRAȘOVEANU, andreibrasoveanu3016@yahoo.com 

 

Colegiul Național Bănățean ,Timișoara 

 

 

Rezumat: În timp ce Mihai, Ioana, Raul și Maria citeau, lui Mihai i-a venit o idee, și anume 

aceea de a construi o rachetă pentru a merge pe Marte, deoarece cercetătorii au argumentat 

și au susținut într-un  mod vehemet faptul că pe planeta Marte se află mai multă ape decât 

este pe Terra. Dupa ce au strâns din donații banii necesari construirii unei astfel de nafe 

imense, cu ajutorul companiei N.A.S.A. au reușit să o construiască, ducându-și astfel 

misiunea la bun sfârșit, ajungând pe planeta Marte. Din 2015, anul în care a avut loc 

misiunea, anual, o echipă de astronauți vizitează Marte pentru a aduce rezerve de apă 

necesare pentru fiecare pământean pentru un an de zile. 

 

Cuvinte cheie: apa, literatură. 
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O DESCOPERIRE MINUNATĂ! 
 

David DOBOSAN david.dobosan@gmail.com 

 

Colegiul Național Bănățean, Timișoara 

 

 

Rezumat:  Doi prieteni buni decid să exploreze universul pentru a găsi resurse de 

apă.Profesorul Hils le oferă cele necesare.Aceștia se opresc pe prima planetă cu rocă 

dură unde nu găsesc urme de apă.Dupa aceea ei se duc pe cea de a doua planetă unde și 

acolo au ghinionul de a nu găsi nimic.Apoi se duc pe cea de a treia planetă unde găsesc 

un lichid incolor asemănător apei.Acesta este un lichid toxic.Cei doi renunță până când 

găsesc o nouă ultimă planetă unde au norocul de a găsi apă.Cei doi prieteni sunt apreciați 

și aplaudați de toți pentru că au reușit să își îndeplinească visul și să ajute planeta. 

 

Cuvinte cheie: apa, literatură. 

 

 

 

 

 

ÎN CĂUTAREA APEI 

 
Karina GEANANA, k.geanana@gmail.com 

 

Colegiul Național Bănățean ,Timișoara  

 

 

Rezumat:  În anul 2115, Terra se confruntă cu o problemă serioasă, epuizarea apei. O 

echipă de astronauți este trimisă pe o planetă din alt sistem solar, unde se crede, că s-ar 

putea afla singura speranță pentru locuitorii de pe Pământ.  

 

Cuvinte cheie: apa, literatură. 

 

 

 

 

 

APA 

 
Allegra Aileen ROSSI, rossiallegra2008@gmail.com 

 

Colegiul Național Bănățean, Timișoara 

 

 

Rezumat: În acestă lucrare am încercat să surprind lucrurile importante și interesante 

despre apă. De exemplu, de ce apa este udă și de ce este importantă pentru viața noastră. 

 

Cuvinte cheie: apa. 

mailto:david.dobosan@gmail.com
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APA MINERALĂ ZIZIN 
 

Matei ZORCA, Manuela ZORCA, zorcamanuela@yahoo.com, mateizorca@gmail.com 

 

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „GR. MOISIL” BRAȘOV 

Calea București 75, Brașov, România 

 

 

Rezumat: Apa minerală conține substanțe minerale dizolvate ce conduc la modificări privind 

gustul acesteia, totodată conferindu-i valoare terapeutică. Substanțele chimice dizolvate în 

apa minerală sunt: săruri minerale, compuși sulfuroși, substanțe organice, substanțe în stare 

gazoasă. Apa minerală provine dintr-o sursă minerală sau dintr-un izvor mineral natural și 

se clasifică în apă carbogazoasă (cu efervescență) sau apă plată (fără efervescență).  

În România se află aproximativ o treime dintre izvoarele minerale și termale din Europa, 

apele minerale constituind principala bogăție naturală a patrimoniului țării noastre. Sunt 

cunoscute și astăzi, la nivel internațional, numeroase stațiuni balneoclimaterice.   

Staţiunea Zizin este situată în județul Brașov, pe bordura sud-estică a bazinului Prejmer - 

Sfântul Gheorghe. Izvorul Zizin, cu un debit de 0,17 L/s,  alimentează unitatea de îmbuteliere 

Zizin care produce 5.600 m3/an. Apa minerală Zizin destinată consumului este de 

hidrogencarbonată, sodică, calcică, magnezică, slab carbogazoasă și prezintă mineralizaţie 

de 2.733,5 mg/L.  

Satul Zizin era numit în anul 1927, „instituţie mică balneo-minerală” şi ajunsese una dintre 

cele mai cunoscute staţiuni din perioada interbelică. Acum, în fosta staţiune, după un secol, 

au rămas numai relatările bătrânilor, dar și poluarea produsă de tir-urile încărcate cu apă 

minerală. Deci, imagini diferite din punct de vedere socio-cultural, istoric, economic, ale 

unui spațiu geografic natural încărcat de frumos și de istorie, ce merită însă toată atenția 

noastră: Zizin. 

 

Cuvinte cheie: apă minerală, izvor mineral, stațiunea Zizin 

 

 

 

 

 

APA VIE 
 

Ingrid PLOPEANU, ingridplopeanu@gmail.com 

 

Colegiul Național Bănățean, Timișoara 

 

 

Rezumat: Apa semnifică viață. Din apă ne naștem si cu ajutorul ei supraviețuim. Dar 

oare, într-o zi, dacă toată apa ar dispărea, care ar fi soluțiile pe care omenirea le-ar găsi 

pentru a supraviețui? Fie o mașinarie inventată, fie descoperirea unei noi planete de unde 

putem extrage apă, ori modificarea agriculturii în favoarea noastră, toate acestea sunt 

soluții optime pentru a ne asigura supraviețuirea. 

 

Cuvinte cheie: apa, viață. 
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CALITATEA APEI 
 

Miruna-Dominik GARCEA, Rodica-Maria NEGREA, miruna2408@gmail.com 

 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu 

Strada Unirii, Târgu Jiu, România 
 

 

Rezumat: Apa este elementul indispensabil al vieții. Viața depinde apă și, mai ales, de 

calitatea acesteia. Poluarea este un subiect tot mai des întâlnit în discuțiile pe care le 

urmărim la televizor. Singura schimbare pe care o putem face este să ne schimbăm însăși 

modul de viață cu privire la îngrijirea apei. Întâlnim apă pe mai bine de 70% din suprafața 

planetei albastre. Dacă noi nu avem grijă de ea, atunci nimeni nu o va face. Ceea ce nu 

conștientizăm este faptul că tot noi avem de suferit.  

Poluarea apare ca urmare a evacuării în apă a diferitelor substanțe și materiale, fiind 

insolubile. Din păcate, poluarea nu afectează doar apele din apropierea noastră, ci calitatea 

tuturor oceanelor de pe glob. Mergând pe premiza “Astăzi puțin, mâine puțin”, în scurt timp 

vom ajunge sub o mare de gunoaie.  

Utilizarea apei nu trebuie privită doar sub aspect cantitativ, ea este inseparabil legată și de 

cel calitativ. Suntem vocea unui nesfârșit lanț de idei, suntem adulții de mâine care aduc 

schimbarea. 

 

Cuvinte cheie: calitatea apei, poluarea apei, conștientizare. 

 

 

 

 

 

POLUAREA RESURSELOR DE APA 
 

Alexandra- Raluca MĂRINICĂ, Rodica-Maria NEGREA, 

marinicaalexandra09@gmail.com 

 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu 

Strada Unirii, Târgu Jiu, România 

 

 

Rezumat: Gradul de poluare al apei a crescut foarte mult în ultimii ani și principala cauză 

a acestei creșteri suntem noi, oamenii. Este foarte important să încercăm să remediem 

această problemă cât mai repede  și să ne folosim de toate mijloacele pe care le avem la 

dispoziție pentru a realiza acest lucru. Schimbarea trebuie făcută imediat și pleacă de la 

fiecare din noi în parte. 

 

Cuvinte cheie: calitatea apei, poluarea apei, conștientizare 
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ȘTIINȚA APEI 
 

Raluca CHIRIAC, Daiana RETEZANU, Rodica-Maria NEGREA, 

chiriac.raluca2003@gmail.com; daianaretezanu@gmail.com 

 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu 

Strada Unirii, Târgu Jiu, România 

 

Rezumat: Apa este sursa indispensabilă a vieții, fără de care lumea vie nu doar că nu s-ar 

putea lipsi, ci nu ar supraviețui. Planeta noastră  fără apă s-ar alătura celorlalte planete din 

sistemul nostru solar care sunt lipsite de viață, pustiite, unde omul nu ar avea nicio șansă de 

supraviețuire. Cu toții avem noțiunile acestea de bază care ne guvernează universul. Știm că 

viața fără apă este imposibilă, dar nu toți suntem informați legat de cum apa are mare 

importanță pentru corpul nostru și fie și pentru cea mai mică componentă a acestei lumi. 

Voi lăsa știința să vorbească în prezentarea mea despre marea legătura dintre noi, lumea 

vie, și apa. 

 

Cuvinte cheie: apă, viață, știință 
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CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ 
 

Andreea BIRĂU, Emanuel KOVACS, Mădălina MĂRAN, Ana BÂRLEA, 

claunichita@yahoo.com 

 

Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu” Lugoj 

Strada Victor Vlad Delamarina 1, Lugoj, România 

 

 

Rezumat: Ce substanță este mai necesară existenței noastre, decât oricare alta? Bineînţeles, 

apa. Apa circulă în mod continuu în cadrul hidrosferei, acest proces purtând numele de 

circuitul apei în natură. A fost descoperit  foarte devreme în istoria omenirii, aproximativ 

acum 2500 de ani.. Câteva teorii care merită să fie menționate sunt:meteorogenă, geogenă 

şi genezei. 

Circuitul apei descrie modul în care apa se evaporă, se ridică, se transformă în ploaie sau 

zăpadă, în nori, căzând din nou ca precipitații. 

Bilanțul hidric global- este multitudinea de apă care rămâne constantă în circuit. 

Rezervoarele sunt elementele mediului natural în care apa se transformă într-un interval de 

timp. De asemenea, se mai numește și ciclu biogeochimic datorită proceselor fizico- chimico- 

biologice. 

Acțiunile omului reprezintă influenţa directă, nemijlocită a activităţii omului asupra 

mediului ambiant, determinând modificarea ciclului apei, de exemplu defrişarea pădurilor, 

desecarea unei bălţi, impactul urbanizării, chimizarea agriculturii şi altele.  

       Curiozități depre circuitul apei în natură: 

-omul nu poate produce apa, fiind o resursă a naturii. 

-apa de pe Pământ poate fi băuta în proporție de 3% din multitudinea acesteia. 

-este posibil ca apa băută astăzi să fie apa băută și de animalele preistorice, deoarece este 

reciclată continuu. 

Depinde de noi, oamenii, să ştim să păstrăm pentru a beneficia cât mai multe generaţii de 

aceste daruri minunate ale naturii. 

 

Cuvinte cheie: circuitul apei în natură, teorii asupra circuitului apei, curiozități despre 

circuitul apei în natură. 

 

TRATAREA APEI 
 

Timea Krisztina DECSUK, Daniela Maria BOTIŞ,  decsuktimeakrisztina@gmail.com 

 

Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” Baia Mare 

Strada Culturii 2, Baia Mare, România 

 

 

Rezumat: În prezentarea noastră, dorim să surprindem importanţa apei, o resursă 

indispensabilă vieţii, un element al naturii fără de care nimic nu ar putea exista. 

Principalele etape de trecere a apei prin uzina de tratare, (modul prin care apa devine 

potabilă, fiind bună de băut) sunt: conductele de aducţiune, grătare rare, grătare dese, 

decantoare ( coagulare, floculare, sedimentare),  filtre, conducte de legătură, staţie de 

clorinare, rezervoare. 

 

Cuvinte cheie: importanța apei, tratarea apei 

mailto:claunichita@yahoo.com
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RĂCIREA CU APĂ 
 

Ionuț MASNIȚA, Ana BÂRLEA, claunichita@yahoo.com        

       

Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu” Lugoj 

Strada Victor Vlad Delamarina 1, Lugoj, România 

 

 

Rezumat: Răcirea cu apă este o metodă de eliminare a căldurii de la componente și 

echipamente industriale. Răcirea prin evaporare cu apă este adesea mai eficientă decât 

răcirea cu aer.  

În anul 1930 era deja obișnuită folosirea răcirii cu apă. Este ieftină, netoxică și disponibilă 

pe cea mai mare parte a suprafeței pământului; răcirea cu lichid oferă o conductivitate 

termică mai mare decât răcirea cu aer; apa are o capacitate de căldură specifică neobișnuit 

de mare printre lichidele disponibile în mod obișnuit la temperatura camerei și presiunea 

atmosferică, permițând transferul eficient de căldură pe distanță, cu rate reduse de transfer 

de masă; apa de răcire poate fi reciclată printr-un sistem de recirculare sau utilizată într-

un sistem de răcire cu o singură trecere (OTC).  

Dar sunt și dezavantaje: apa accelerează coroziunea pieselor metalice și este un mediu 

favorabil creșterii biologice; ea conține cantități diferite de impurități din contactul cu 

atmosfera, solul și recipientele; biofoulingul are loc deoarece apa este un mediu favorabil 

pentru multe forme de viață. 

A fost folosită la motoarele antice și la cele din vremea noastră. Răcirea cu apă este frecvent 

utilizată pentru răcirea motoarelor cu combustie internă și a centralelor electrice, a 

vapoarelor. Atâta timp cât apa rămâne în tubul ei, nu va fi nici o problemă. Din nefericire 

folosirea acestei metode în industrie aduce pierdere de vieți ale animalelor marine. 

De asemenea, apa este necesară pentru menţinerea temperaturii corporale constante a 

omului; pierderea de apă pe cale cutanată este ajustată în funcţie de temperatură: când 

temperatura creşte, cresc şi perspiraţia şi evaporarea, determinând scăderea temperaturii 

corporale; când temperatura scade, perspiraţia şi evaporarea scad, având ca urmare 

creşterea temperaturii corporale. 

 

Cuvinte cheie: răcirea cu apă, transfer de căldură 
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CROMUL HEXAVALENT - BOMBĂ ECOLOGICĂ CU ACȚIUNE 

LATENTĂ LA TÂRNĂVENI 

 

Alexia-Erika FULEKI, Maria BĂRBAT, alexia.erika2013@gmail.com       

 

    Liceul Tehnologic Târnăveni 

Strada Republicii 30, Târnăveni, România 

 

 

Rezumat: Lucrarea cuprinde câteva noțiuni de bază despre: dezvoltarea durabilă, teoria 

ecosistemică a sustenabilității, impactul environmental, monitoringul de mediu. Partea a 

doua a lucrării este un studiu de caz care vizează calitatea mediului la nivelul municipiului 

Târnăveni, cu accent pe calitatea apei râului Târnava Mică. 

Au fost colectate, analizate și comparate date statistice de la: Primăria municipiului, ANAR 

Târnăveni, APM centru 7. 

Ca urmare, am constatat următoarele: 

-proba de apă prelevată în dreptul satului Cuștelnic, în amonte de municipiul Târnăveni, se 

poate clasifica, dacă luăm în calcul valorile ionilor de sodiu și de clor, în clasa de calitate 

III, iar la proba prelevată din râu în satul Crăiești, comuna Adămuș, mai jos de municipiul 

Târnăveni, apa se încadrează în clasa de calitate III, având ca reper valorile limită de sodiu, 

cloruri, crom dizolvat; 

-cel mai ridicat nivel de poluare a apelor este, în județul Mureș, pe râul Târnava Mică, aval 

de platforma fostului Combinat Chimic Târnăveni, din cauza concentrației ionilor de crom 

hexavalent. Aici, se consideră că apa are o calitate proastă. 

Menționez că activitatea operatorului economic culpabil, S.C. Bicapa S.A. (fostul Combinat 

Chimic), a fost oprită încă din anul 2000 (în 2009 societatea intrând în insolvență), dar 

poluarea continuă și în prezent din cauza milioanelor de tone de reziduuri chimice produse 

în vremea în care acesta funcționa. Deșeurile toxice, depozitate pe fosta platformă chimică, 

se află în imediata apropiere a Târnavei Mici și se infiltrează în apa râului prin intermediul 

pânzei freatice. 

În acest sens, se impune intervenția de urgență la batalurile de dicromat de potasiu și 

dicromat de sodiu, considerate foarte periculoase, mai ales în eventualitatea unui seism. În 

caz contrar, în viitorul apropiat, ne putem aștepta la un accident major cu grave implicații 

pentru mediu, precum și pentru siguranța oamenilor din zonă. 

Ecologizarea ar costa zeci de milioane de euro, dar investițiile nu ar trebui să fie numai 

pentru profit, ci și pentru un mediu curat, pentru oameni și pentru sănătatea lor.  

 

Cuvinte cheie: crom hexavalent, studio de caz, Târnava Mică 
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ȘTIINȚA APEI 
 

Rareș Florin ORMENIȘAN, Daniela CÎMPEAN,  ormenisanraresflorin1180@gmail.com  

  

Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș 

Strada Gheorghe Marinescu 15, Târgu Mureș, România 

 

Rezumat: Lucrarea ”Știința apei” prezintă câteva noțiuni de bază despre structura apei, 

legăturile chimice care se formează între atomii din molecula apei și modul în care legăturile 

de hidrogen influențează proprietățile fizice ale apei, cum ar fi: forma cristalelor de gheață, 

starea de agregare, dilatarea apei la răcire.  

În continuare, am vrut să scot în evidență câteva utilizări inedite ale apei, cum ar fi utilizarea 

apei grele în centralele nucleare, dar și a apei ” ușoare” ca speranță de tratament al 

cancerului, utilizarea apei pentru tăierea de materiale dure. Apa, deasemenea, poate fi 

folosită la producerea de hidrogen, sau a unui amestec de oxigen și hidrogen, prin 

electroliză, gazele putând fi utilizate drept combustibili pentru rachete. 

Mi s-au părut deosebit de interesante informațiile despre cercetările lui Henry Coandă 

despre ” apa vie” sau ” apa Hunza”, o apă cu proprietăți deosebite descoperită într-o 

comunitate izolată din nordul Pakistanului, unde oamenii trăiesc vieți lungi și sănătoase. 

 

Cuvinte cheie: apă grea, apă ușoară, apă Hunza 

 

 

 

ZIUA MONDIALĂ A APEI 
 

Carmen-Mirabela BOLOLOI, Maria-Cristiana GODEANU,  Elida Liliana IACOBESCU,  

cristianagodeanu7@gmail.com, carmenbololoi980@gmail.com  

 

Colegiul Economic Virgil Madgearu 

Strada Tudor Vladimirescu 124, Târgu Jiu, România 

 

 

Rezumat: 22 Marie, ziua indicată a fi Ziua Mondială a Apei, ziua în care se sărbătorește 

apa, ziua în care obiectivul de a sensibiliza populația (cu scopuri constructive) este atins, 

dar și ziua în care se atrage atenția asupra populației care duce lipsă de apă. 

Unele studii arată că cererea de apă globală pentru procesul de fabricație crește de la an la 

an. 

Apa nu este doar un nucleu în viața societății umane, este utilizată și pentru multe alte lucruri 

favorabile nouă. Apa menajeră reprezintă apele folosite în gospodării, dar poluate cu 

diferite substanțe poluate care alterează caracteristicile acesteia prin diferite sisteme. 

Există diferite metode cu care aceasta se poate filtra, acestea deși fiind costisitoare sunt 

foarte utile în procesul de refolosire și reutilizare a apei. 

 

Cuvinte cheie: ziua mondială a apei, caracteristicile apei 

 

 

 

 

mailto:ormenisanraresflorin1180@gmail.com
mailto:marinicaalexandra09@gmail.com
mailto:marinicaalexandra09@gmail.com
mailto:cristianagodeanu7@gmail.com
mailto:carmenbololoi980@gmail.com


 

 

 

DIATOMEELE - BIJUTERIILE ACVATICE 
 

Ivana CLANIȚA, Iovana MILADINOV, Xenia-Daiana GLIȘICI,   

ivana.clanita@obradovici.ro 

 

Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” 

Bulevardul General Ion Dragalina 6, Timișoara, România 

 

 

Rezumat: Apa reprezintă viață, reprezintă locul unde saltul evolutiv a avut loc. Apa este 

ceea ce ne susține viața, ceea ce ne menține viabili ca ființe și ceea ce trebuie cu orice preț 

să valorificăm și să îngrijim.  

Apa este ceea ce fără de care, nu am mai fi noi, fără de care celulele noastre nu ar mai 

exista, unde procesele metabolice, ar fi doar niște procese în apocalipsă. 

Despre calitatea apei, vom încerca să prezentăm teoretic câteva noțiuni generale, parametrii 

fizico-chimici, iar interesul nostru a fost cel de a introduce și variabila biologică.  

Calculul calității apei nu ține doar de chimia sau de fizica apei, ci și de biologia acesteia. 

Nu o să ne referim la microbiologia apei, ci la flora microscopică a acesteia. Vom discuta 

despre diatomee, algele unicelulare microscopice, cu care se poate determina calitatea apei. 

Acestea au o sensibilitate aparte la ecosistemul în care trăiesc, de aceea pot fi folosite ca 

bioindicatori. De-a lungul timpului, s-au elaborat mai mulți indici biologici de calcul al 

calității apei, însă cel mai potrivit este Indicele Biologic al Diatomeelor, pe care îl vom 

prezenta în lucrare. 

 

Cuvinte cheie: diatomeele, bioindicatori, calitatea apei 

 

 

 

POLUAREA RESURSELOR DE APĂ 
 

Vasilica Ionela BĂLĂ, Elida IACOBESCU, vasilicabala02@gmail.com 

 

 Colegiul Economic ”Virgil Madgearu„ 

Strada Tudor Vladimirescu 124, Târgu Jiu, România 

 

Rezumat:  Proiectul prezină poluarea resurselor de apă, începând cu definiția generală și 

cu enumerarea tipurilor de poluare. În continuare este definit strict conceptul de poluare a 

apei, sunt numite sursele de apă: apa de suprafață și apa subterană; sunt prezentate cauzele 

poluării apelor și efectele acestei poluări. În finalul sunt expuse câteva măsuri de prevenire 

și reducere a poluării resurselor de apă. 

 
Cuvinte cheie: poluarea apei. 
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APA ȘI ENERGIA 

 
Alexandra LĂCUSTĂ, Cătălin CIUPESCU, Diana DITRICH, Andrei GENOVU, Mariana  

BRICEAG, briceagm@yahoo.com  

 
Colegiul National Gheorghe Titeica, Drobeta Turnu Severin 

  

 
Rezumat: Utilizarea apei ca sursă de energie. Sunt prezentate diverse moduri de utilizare a 

energiei apei.  

1.Hidrocentralele. 2 Generatoarele geotermale. 3.Centralele mareomotrice. 4.Centrale care 

utilizează forța valurilor (mod de funcționare, în România, efecte, avantaje, concluzii).  

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL INTERDISCIPLINAR. S. G. A. M. H., "Să 

păstrăm apele curate", *S+... o insulă de zâmbet într-un ocean de incruntare*. Acțiunea 

"Verticale Dunărea"  

***Apa grea românească - Falimentul unui Miracol. ** 
 

Cuvinte cheie: apă, energie. 
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MANAGEMENTUL IRIGAȚIILOR 
 

Alexandra LĂCUSTĂ, Ruxandra Elena VUCEA, Daniela Costina DUMITRU,  Cătălin 

CIUPESCU, Silvia Andreea STOICHIȚESCU, Mariana  BRICEAG,  

alexandramaria2876@gmail.com  

 

Colegiul National Gheorghe Titeica, Drobeta Turnu Severin 

 

 

Rezumat: Proiectul intitulat „Managementul irigatiilor” reprezintă un studiu prospectiv al 

cărui scop principal îl constituie elaborarea si formarea unei prezentari raportate la 

gestionarea irigatiilor ce au ca scop crearea unor conditii favorabile pentru cresterea si 

dezvoltarea plantelor asigurând recolte mai bune si stabile de culturi agricole, independente 

de cantitatea de precipitatii atmosferice. 

      Proiectul cuprinde mai multe aspecte corespunzatoare obiectivelor, precum cele 

mentionate si nu numai: 

-Ce este irigatia si la ce ne foloseste? 

-Cum se efectueaza irigatia?(principalele metode) 

- Prezentarea principalelor metode(modul de folosire,avantajele,etc.) 

-Prezentarea unui sistem de irigare  prin picurare cu colector pluvial;prezentarea unui 

colector pluvial 

-Prezentarea celor mai importante elemente ale unui sistem de stropit 

-Strategia investitiilor in sectorul irigatiilor; structura culturilor irigate in Romania 

comparativ cu unele state 

 

Cuvinte cheie: apă, irigații.  
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POLUAREA RESURSELOR DE APA. EFECTE SI CAUZE  
 

Paula PAVEL*, Camelia PAP,  

paulavali178@gmail.com  

 

Liceului Tehnologic HOREA Marghita,  

jud. Bihor, Romania 

 

 

Rezumat: Poluarea este o problemă cu care ne confruntăm de ani de zile, care ȋntr-un final 

ne va aduce sfârșitul, daca nu facem ceva concret si relevant in acesta privinta. 

Datorită indiferenței și nepăsării noastre efectele negative ale poluarii ne afectează din ce 

ȋn ce mai mult. Datorită poluarii, vietațile din habitatul acvatic mor sau sunt pe cale de 

dispariție. 

Doresc ca prin acest proiect să arăt lumii că situația nu este chiar atât de frumoasă pe cât 

se crede de catre unii dintre noi.  

Vreau să arăt ca efectele poluării nu se resimt doar azi, sau mâine, dar, ce pot sa afirm ca 

peste câțiva ani, generații de acum ȋncolo vor fi afectate de către acțiunile noastre asupra 

planetei. 

Am atașat și posibile rezolvării sau soluții. Soluții prin care am putea combate poluarea și 

readuce planeta, apele la starea lor naturală. Până la urmă acesta este scopul. 

 

Cuvinte cheie: poluarea apei, combaterea poluării.  
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POLUAREA RESURSELOR DE APĂ 

 

Ioan Sebastian GHERMAN, Răzvan Alexandru MARTIN, Olimpia CRISTESCU, Alin 

Nicolae FLOREA*, florea_alin2008@yahoo.com  

 

Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara 

Strada Turnătorului 1, Hunedoara 

 

 

Rezumat: „Apei i-a fost dată puterea magică de a deveni seva vieții pe Pământ” (Leonardo) 

 

APA reprezintă „inima biosferei” datorită faptului că este prezentă în alcătuirea tuturor 

organismelor vii și este unul din elementele esențiale ale vieții. 

RESURSELE ACVATICE ale planetei sunt variate:  

● ape de suprafață marine: mări și oceane; 

● ape de suprafață dulcicole: râuri, fluvii, lacuri, ape subterane. 

În raport cu verigile ciclului hidrologic, resursele de apă ale Terrei sunt: atmosferice, 

continentale și resursele de apă subterane. 

POLUAREA RESURSELOR DE APĂ – determină alterarea proprietăților fizico-chimice și 

biologice ale calității lor. 

Un impact negativ asupra calității apelor îl au poluanții proveniți din: industria metalurgică, 

chimică, din activitățile agricole, zootehnice, construcții, deversări de ape menajere, uzate, 

deșeuri chiar deponee neecologice de deșeuri. 

Principalul poluant este omul prin activitățile cotidiene. 

Ca și măsuri de protecție a resurselor de apă, putem enumera: realizarea de metode, 

procedee de evacuare  a reziduurilor astfel încât să nu producă efecte ireversibile asupra 

florei și faunei acvatice și asupra proprietăților organoleptice ale apei, stații de epurare 

moderne, controlul depozitării deșeurilor solide. 

Poluarea apei afectează sănătatea oamenilor motiv pentru care trebuie găsite soluții pentru 

reducerea ei și pentru menținerea vieții pe Terra. Apa, își merită numele de  ,,sângele 

planetei” datorită rolului său de transport, în toate componentele biosferei, nutritiv și de 

reacție. 

Trebuie să conștientizăm faptul că lupta cu poluarea nu poate fi opera unui singur arhitect 

ci a întregii planete. Numai împreună putem asigura un viitor generațiilor următoare. 

Trebuie să gândim și acționa pe termen lung, un rol important având educarea ecologică a 

tinerilor. 

 

Cuvinte cheie: apa, resursele de apă, poluarea apei. 
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EPURAREA APELOR UZATE PROVENITE DIN COFETĂRII 
 

Anamaria PÎRLEA*, Bianca POPESCU,  

anamaria.pirlea@e-cdloga.ro  

 

Colegiul Național ”Constantin Diaconovici Loga”, Timișoara  

Bdul Constantin Diaconovici Loga, nr. 37, Timișoara, Romania 
 

 

Rezumat: Lucrarea prezintă o modalitate de epurare a apelor uzate provenite din activitatea 

de preparare a prăjiturilor, torturilor, produselor de patiserie și înghețatei. În cofetării 

materiile prime sunt: făina, laptele, zahărul, ouăle, ulei, grasimi, coloranți alimentari, 

amelioratori etc. In urma procesului tehnologic de preparare a produselor de cofetărie și 

patiserie pe vasele în care s-a gătit rămân resturi, ca de exemplu: resturi de creme fierte, 

resturi de creme frecate, resturi de aluaturi, resturi de blaturi coapte, grasimi, etc. Pentru 

îndepărtarea resturilor se folosește apă și produse de curățare, iar după curățare apa uzată 

conține impurități – poluanți. 

Legislația română prevede că apele uzate pot fi deversate în canalizarea municipală dacă 

nivelul poluanților din apă se încadrează în Normativul Tehnic NTPA 002, sau în emisar 

natural dacă nivelul poluanților din apă se încadrează în Normativul Tehnic NTPA 001. 

Apele uzate provenite din activitatea de cofetărie au o încărcare cu poluanți peste limita 

admisă de legislația română, motiv pentru care este necesară epurarea acestora cu ajutorul 

unei stații de epurare adaptată plouanților specifici acestei activități. 

Pe scurt, apa uzată este introdusă într-un bazin-tampon care are rolul de stocare a apei 

pentru a preveni un debit de intrare prea mare în stația de epurare. De aici apa este 

introdusă în unitatea de electro floculație cu electrozi de fier, pentru a separa suspensiile 

organice de restul apei. Suspensiile astfel separate sunt dirijate spre turnul de nămol, iar 

restul apei se duce într-o stație de epurare biologică, care se populează cu bacterii bune. În 

funcție de performanțele stație de epurare, precum și de încărcarea organică a apei uzate, 

apa epurată poate fi deversată în canalizarea orașului sau în emisar natural. 

 

Cuvinte cheie: apă uzată, electrofloculație, electrozi de fier, încărcare organică.  
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ENERGIA APELOR 

 
Andrei Tudor TOMSA HOLTZ, Corina GLŐCHNER*,  

coriruzs@gmail.com 

 

Liceul Teoretic “Jean Louis Calderon” 

Str. Johann Heinrich Pestalozzi 14, Timișoara, Romania 

 

 

Rezumat: În ultimii ani, modul în care producem energie a evoluat foarte mult. Omenirea a 

avansat de la arderea cărbunilor la producerea energiei nucleare, iar acum, datorită 

exploziei demografice și suprapopularii planetei, trebuie să ne concentrăm pe surse 

alternative de energie, inepuizabile și  mai puțin poluante decât arderea cărbunilor sau 

utilizarea energiei nucleare, în urma cărora rezultă foarte multe reziduuri poluante.  

Așadar, având în vedere că 71% din suprafața planetei este acoperită de apă, de ce să nu 

încercăm să ne orientăm mai mult înspre energia ce ar putea fi obținută din exploatarea  

debitului apelor?  

Utilizarea apei, drept sursă primară de energie, ar avea avantajul de a fi, nu doar un furnizor 

inepuizabil de energie dar, în același timp, și nepoluant. În Romania avem multe ape 

curgatoare pe care s-ar putea construi centrale hidroelectrice. Chiar dacă construcția 

acestora ar fi mai costisitoare, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că, pe termen lung, 

mulți bani vor fi economisiți deoarece pe teritoriul țării noastre apa este din belșug și la 

îndemâna tuturor. În România există una dintre cele mai mari hidrocentrale din Europa, 

hidrocentrala de la Porțile de Fier I, construită pe Dunăre în parteneriat cu Serbia. Chiar 

dacă electricitatea produsă aici se împarte în jumătate între România și Serbia, tot reușim 

să producem în jur de 5.6 TWh. 

În țara noastră sunt foarte multe locuri în care putem construi alte hidrocentrale, unele mai 

mari, altele mai mici care pot conduce la reducerea numărului termocentralelor 

producătoare de energie electrică și care utilizează drept materie primă cărbunii. Înlocuind 

termocentralele cu hidrocentrale vom reuși să diminuăm nu doar costurile de producție al 

energiei electrice ci și nivelul de poluare din țara noastră. 

În concluzie, hidroenergia nu doar că ar economisi bani și ar reduce poluarea, dar ar putea 

produce mai mult de jumătate din energia pe care noi o folosim și ar conduce la o creștere 

economică substanțială. 

 

Cuvinte cheie: energie, hidrocentrale, hidroenergia.  
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POLUAREA RESURSELOR DE APĂ 
 

Erika IAVORSCHI*, Elida Liliana IACOBESCU,  

erika.iavorschi@cevm.ro   

 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Târgu-Jiu 

Str. Tudor Vladimirescu 124, Târgu Jiu 

 

 

Rezumat: Lucrarea cu privire la poluarea surselor de apa prezintă, surprinde și scoate în 

evidență cauzele poluării alături de cazuri și cercetări reale din zona Carpato-Danubiano-

Pontică. Introducerea constă în definiția apei și importanța ei în stilul nostru de viață. Din 

punct de vedere al factorilor poluanți am inclus informații despre poluarea apelor cu 

detergenti, reziduuri petroliere, pesticide si nitrați. 

Pentru sănătatea oamenilor și determinarea mai bună a calității apei am adăugat factorii 

după care ne dăm seama dacă apa este potabilă sau nu. 

Printre informațiile anterioare, am cuprins și consecințele apei contaminate asupra noastră, 

însă și metode prin care putem diminua efectele asupra planetei, ce constă în schimbări 

minore cu privire la rutina noastră zilnică.  

 

Cuvinte cheie: poluarea apei, calitatea apei. 
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POLUAREA APEI ȘI METODE DE COMBATERE A POLUĂRII 

 

Miruna CARLOANTA, Adina Carmen CIOBANU,  

acvais@yahoo.com      

 

Colegiul National ,,Dragos Voda,, Campulung Moldovenesc 

Campulung Moldovenesc jud. Suceava 

 

 

Rezumat: De câțiva ani încoace, acest fenomenul de poluare a apei este considerat un risc 

care ne amenință atât pe noi, oamenii, cât și plantele și animalele. Subliniez faptul că apa 

este importantă, deoarece este esențială vieții pe pământ. Oamenii pot trăi doar trei zile fără 

apă, aceasta fiind deosebit de valoroasă pentru sănătatea umană, medicină, agricultură și 

industrie. 

Cunoaștem că, prin definiție, poluarea apei reprezintă eliberarea substanțelor în apele 

subterane, în lacuri, râuri, estuare și chiar oceane, până la punctul în care substanțele 

interferează cu utilizarea benefică a apei sau cu funcționarea naturală a ecosistemelor, în 

același timp, degradând calitatea apei și făcând-o toxică. Pe lângă eliberarea de substanțe, 

cum ar fi substanțele chimice sau microorganismele, poluarea apei poate include și 

eliberarea de energie, sub formă de radioactivitate sau căldură, în corpurile de apă. 

Unul dintre cele mai eficiente moduri de combatere este prin propria voce. Putem începe să 

ne apărăm apele prin susținerea și aplicarea regulilor privind păstrarea curată a acesteia. 

Pentru a supraviețui problemei legate de criza de apă, trebuie să colaborăm la rezolvarea 

acesteia. Din fericire, unele comunități și țări din lume au început deja. Prin organizații 

internaționale și campanii mondiale, oamenii colaborează acum pentru a conserva și proteja 

apa Terrei pentru viitor.  

Atât tipurile, cauzele, efectele cât și soluțiile pentru combaterea poluării apei urmează a fi 

abordate și detaliate in lucrarea propriu-zisă. 

 

Cuvinte cheie: poluarea apei, combaterea poluării. 
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POLUAREA RESURSELOR DE APӐ 

 

Salma ABD ELGHANY,  

salma.abd.elghany@colegiulcarol.ro         

 

Colegiul Comercial “Carol I” Constanța  

Strada Decebal 15, Constanța 

 

 

Rezumat: Apa este resursa primordialӑ care asigurӑ continuarea vieții pe Pӑmȃnt; 

utilizarea apei de cӑtre oameni în cele mai diverse domenii: agriculturӑ, turism, industrie, a 

contribuit în timp la scӑderea calitӑții apei. Omul, prin dorința sa de a cȃștiga cȃt mai mult 

din folosirea apei, nu a ținut cont de faptul cӑ aceasta este o resursӑ epuizabilӑ și 

vulnerabilӑ. An de an sunt deversate în naturӑ, cantitӑți din ce în ce mai mari de deșeuri, ce 

afecteazӑ resursele de apӑ. Îngrijorarea fațӑ de trendul crescӑtor al poluӑrii, în defavoarea 

scӑderii resurselor de apӑ potabilӑ a contribuit la alegerea acestei teme de cercetare.  

În cadrul lucrӑrii, am încercat sӑ realizez un studiu privind principalele surse de poluare a 

resurselor de apӑ din Dobrogea și sӑ propun cȃteva mӑsuri privind scӑderea acesteia în 

vederea regenerӑrii pe termen lung a acestor resurse, fӑrӑ de care zona de Sud-Est a 

Romȃniei nu ar putea sӑ supraviețuiascӑ. 

 

 

Cuvinte cheie: poluarea apei, surse de poluare. 

 

 

 

 

 

APA POTABILĂ. REGULI DE IGIENĂ. 
 

Marius LAZAR, Daniel TUDOSIE, Roxana FLORESCU, Daniela PATRULESCU*,  

adelinemedeea@gmail.com                  

 

Liceul Tehnologic Special Gh Atanasiu Timisoara   

Str. Gheorghe Doja 16, Timișoara 

 

 

Rezumat: Materialul este conceput pentru a facilita activitatea didactica de predare in 

mediul on-line, este structurat pe informatii stiintifice dar si imagini care faciliteaza 

invatarea elevilor cu CES.  

Elevii sunt interesati de astfel de materiale deoarece stilul lor de invatare este preponderent 

vizual si practic. Prin elaborarea materialulul s-au dezvoltat si competentele digitale ale 

elevilor, munca in echipa, comunicarea si cooperarea. 

 

 

Cuvinte cheie: apă potabilă.  
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APA – CHIMIE PURĂ 

 

Bianca MINCU, Alex SOFRONIE, Lucica Maria OLANU*,  

olanu_luciamaria@yahoo.com 

 

Colegiul Național ,,Radu Greceanu” Slatina-Olt  

Slatina, jud. Olt   

 

 

Rezumat: Apa este substanța compusă cea mai răspândită de pe Terra, acoperind 75% din 

suprafața acesteia. Ea se găsește sub mai  multe forme: apa de suprafaţă, apa atmosferică, 

apă meteorică (ploaie, lapoviţă, ninsoare), apă subterană.                                                                                             

Cele patru forme ale apei pot fi utilizate de către om pentru îndeplinirea nevoilor sale, dar 

cel mai adesea sunt utilizate apele de suprafaţă şi apele subterane. 

 Apele subterane pot fi: 

-Ape freatice de mică adâncime; 

-Ape freatice de mare adâncime; 

-Apele de suprafaţă se grupează în: 

-Ape curgătoare (râuri, fluvii); 

-Ape stătătoare (lacuri, bălţi, mări şi oceane). 

Proprietăţile fizice ale apei 

Când ajunge la 00C – temperatura la care apa îngheață la atomul de oxigen se formează a 

doua legătură de hidrogen,  fapt care face ca gheața să aibă o structură afânată, volum mare 

și densitate mică. Atunci când îngheață apa își mărește volumul cu aproximativ 9%. Azi o 

parte din Oltenia a devenit o mică Sahara. Datorită tăierilor abuzive ale pădurilor, 

schimbărilor climatice și a metodelor eronate de utilizare a culturilor au transformat un 

teren din fertil cum era odată într-unul arid. 

 Calitatea vieții este afectată pe tot Pământul datorită poluării apelor, aceasta având un 

trend ascendent de degradare cauzat de modificările de ordin biologic, fizic sau chimic.  

Orașul Slatina, este o localitate cu o industrie dezvoltată, iar poluarea apelor cu diverse 

substanțe chimice precum fosfați sau nitrați a devenit tot mai îngrijorătoare în ultimul timp.  

Experienţele au fost realizate în laboratorul de chimie al Colegiului Naţional „Radu 

Greceanu”. Au fost prelevate probe de apă  de la trei surse aflate în zone diferite ale 

localităţii Slatina. A patra probă a fost prelevată de la reţeaua locală de apă. 

S-a determinat la locul de recoltare:  mirosul, gustul, temperatura; iar pH-ul a fost verificat 

în laborator cu ajutorul unui  pH-metru și cu  hârtie indicatoare de pH. Totodată au fost 

determinați ionii  clorură, ionii sulfat și caracterul slab acid. 

În proiect s-au studiat o parte din proprietăţile fizice şi chimice ale apei din orașul SLATINA. 

În urma experimentelor s-a concluzionat că apa corespunde organoleptic, duritatea este in 

limite admise, apa având un caracter slab acid și alcalinitatea este absentă. S-a constatat ca 

cea mai buna apa este apa de la izvorul din  marginea localităţii CIREAŞOV  acesta 

situându-se la o distanţă mai mare de sursele de poluare . 

Apa e mai scumpă decât aurul! 

 

Cuvinte cheie: poluarea apei.   
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APA ȘI SĂNĂTATEA 
 

Ovidiu Gabriel COVACESCU PETRITI, Gabriela STROIA IVANCIU*,  

Gabrielaivanciu81@gmail.com   

 

Liceul Teoretic "Iulia HASDEU" Lugoj 

jud. Timiș, România 

 

 

Rezumat: Prezentarea se axează pe rolul și importanta apei în organism, surprinzând prin 

foarte multe curiozități. Pune în evidența rolul de leac al apei pentru întregul organism.  

 

Cuvinte cheie: importanța apei, leac.  
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APA ȘI SĂNĂTATEA 

 

Alina BANDA, Cristina VALCEA, 

 diana.banda447@gmail.com                        

 

Liceul Tehnologic Sf. Nicolae,  Deta 

jud. Timiș, România 

 

 

Rezumat: Apa are puterea magică de a da naștere tuturor lucrurilor și de a pastra 

informația. 

Apa reprezinta in jur de 70% din corpul uman, asa ca este necesar sa te hidratezi 

corespunzator. Principalele beneficii ale apei asupra corpului tau: 

•Consumul de apă ajuta la dezvoltarea sistemului imunitar, ceea ce se poate dovedi extrem 

de important in orice sezon, imunitatea crescuta inseamnand ca nu te vei mai imbolnavi atat 

de usor.  

•Oferă energie-cantitatea de apă pe care o bei are un efect direct asupra energiei tale. De 

fapt, studiile arată că femeile care sunt deshidratate resimt de cele mai multe ori o 

deteriorare considerabilă a stării generale și a energiei. În loc să apelezi la cofeină sau la 

zahăr, fă tot posibilul să bei ceea ce îți aduce reale beneficii. 

•Apa te poate ajuta sa previi accidentele vasculare cerebrale, prevenind obstructia arterelor. 

• Pielea si parul tau beneficiaza si ele de o ingrijire corespunzatoare atunci cand te hidratezi.  

•Apa are grija si de sanatatea tesuturilor si a articulatiilor 

•Lipsa apei poate sa incetineasca sau chiar sa stopeze anumite functii esentiale ale 

organismului, cum ar fi activitatea rinichilor si functionarea corecta a inimii si a procesului 

de oxigenare. 

•Cu ajutorul apei, alimentele sunt procesate, apoi metabolizate si in final asimilate de 

organism.  

•Durerile de cap si de spate pot fi cauzate de un consum insuficient de apa – scapa de 

migrene hidratandu-te zilnic. 

EFECTELE APEI POLUATE ASUPRA SĂNĂTĂȚII. 

Probleme de sănătate care apar și sunt asociate cu apa poluată produc diferite boli, cum ar 

fi: boli respiratorii , cancer , boală diareică , tulburări neurologice și boli cardiovasculare. 

Substanțele chimice azotate care se găsesc in apa poluantă sunt responsabile de boala 

bebelușului albastru. 

In concluzie va trebui să fim mai responsabili cu apa pe care o consumăm, să eliminăm 

sursele de poluare ale apei și să facem tot posibilul de a proteja această sursă de viață. 

 

Cuvinte cheie: apa, resursele de apă, sănătate.  

mailto:diana.banda447@gmail.com


 

 

 

APA ÎN VIAȚA ÎN TOT ȘI TOATE 

 

Daria Cristina Maria GÎRDU, Rodica-Maria NEGREA, 

 dariagirdu44@yahoo.com  

 

Colegiul National '' Tudor Vladimirescu '', Târgu Jiu 

Jud. Gorj, Romania 
 

 

Rezumat: Apa, in cultură și artă a reprezentat mereu un simbol central, prin care s a dorit 

mereu să se exprime cât de vibrantă este viață. Apa este în tot și toate, dăinuie de atâția ani 

și ne oferă prospețime. Cheia științei și a creației are o semnificație pe care voi încerca să o 

configurez cât de restrâns se poate. Două molecule de hidrogen și una de oxigen vor 

interpreta personajele mele principale în încercarea de a caracteriza apa din toate procesele 

vieții. Apa este viața însăși, pe ideea aceasta mă voi baza.  

  

Cuvinte cheie: apă, cultură, simbol. 

 

 

 

 

 

APLICAREA TECHNOLOGIEI CU JET CU APĂ IN MEDICINĂ 

 

Alexia Ioana BOGDAN,  

alexiabufnita@gmail.com   

 

Liceul Teoretic Grigore Moisil, Timișoara 

Str. Ghirlandei 4, Timișoara, jud. Timiș, Romania 

 

 

Rezumat: Voi prezența un studiu publicat în 2010 care justifică folosirea apei abrazive în 

operațiile ortopedice, dermatologie, la proceduri dentare, în neurochirurgie, chirurgie 

plastică. Voi explică cum funcționează și care sunt avantajele folosirii acestei metode în 

medicină. 

 

Cuvinte cheie: energie, hidrocentrale, hidroenergia.  
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APA-IZVORUL VIEȚII ȘI AL SĂNĂTĂȚII 

 

Maria CHEVEREȘAN, Mihai GHIMPĂU, Ana-Maria RUSU, Carmen FIRU*,  

marasescucar@yahoo.com   

 

Colegiul Național Bănățean Timișoara 

Jud. Timiș, Romania 

 

 

Rezumat: Considerăm că această temă este una foarte largă și cuprinde probleme cu care 

ne confruntăm zi de zi, care au și vor avea un impact major în viitor. Ca și aerul, apa și 

sănătatea sunt vitale, aflându-se într-o strânsă legătură. Totodată viața pe Terra depinde de 

calitatea apei. 

Una dintre cele mai mari probleme ale utilizării apei menajere este risipa acesteia. Apa are 

o importanță fundamentală nu numai pentru om, ci și pentru toate celelalte ființe vii de pe 

Pământ și pentru mediu. Apa joacă un rol important în numeroase procese de pe planetă, 

fiind esențială atât pentru materia organică cât și pentru cea anorganică. Noi suntem 

răspunzători de păstrarea calității apei pentru generațiile următoare. 

O familie medie poate pierde 681 de litri pe săptămână sau 35 583 de litri de apă anual, din 

scurgeri ineficiente de uz casnic. Este echivalent cu cantitatea de apă necesară pentru a 

spăla mai mult de 300 de încărcături de rufe. Scurgerile din gospodărie pot irosi aproximativ 

900 miliarde de litri de apă anual la nivel național. Este egal cu utilizarea anuală a apei 

menajere în aproape 11 milioane de case. 

Altă problemă majoră cu care ne confruntăm este lipsa apei potabile în unele țări. Astfel, 

pot apărea boli datorate consumului redus de apă sau consumul apei poluate nepotabile. 

Apa contaminată și igiena necorespunzătoare sunt legate de transmiterea unor boli precum 

holera, diareea, dizenteria, hepatita A, febra tifoida și poliomielita. Serviciile de apă și 

salubrizare absente, inadecvate sau gestionate necorespunzător expun persoanele la riscuri 

de sănătate care ar putea fi prevenite.  

Toate aceste probleme pot fi restrânse și în timp chiar rezolvate dacă se caută și se aplică 

anumite soluții. Dintre acestea câteva ar putea fi reciclarea apelor uzate, folosirea eficientă 

și rațională a apei, colectarea apelor pluviale și strângerea de fonduri prin parteneriate 

comunitare pentru a putea pune în practică astfel de soluții. 

Apa este unul dintre cele mai important resurse ale vieții. Furnizarea de apă potabilă sigură 

și asigurarea de servicii eficiente de sanitație reprezintă unele din cele mai mari realizări 

din domeniul managementului durabil. O alimentare publică cu apă, funcțională și modernă, 

un sistem de colectare și epurare a apelor uzate și reglementarea consumului de apă excesiv 

sunt cerințe cheie ale serviciului public și totodată reprezintă o condiție esențială pentru 

crearea unor condiții bune de locuit și pentru asigurarea existenței populației. Apa și 

sănătatea reprezintă subiecte foarte importante în agenda politicilor de mediu actual. 

 

Cuvinte cheie: apa, sănătate, apă potabilă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marasescucar@yahoo.com


 

 

 

ZIUA MONDIALA A APEI – 22 MARTIE 

 

Emilia BAROANA, Stefania PÎSLARU*,  

stefania_pislaru@yahoo.com  

 

Liceul Teoretic Matei Basarab, Caracal 

jud. Olt, Romania 

 

 

Rezumat: Prin intermediul acestei prezentari, eleva Baroana Emilia (clasa a IX a A) 

vorbeste despre importanta apei in vietile noastre. Abordand o atitudine pozitiva si 

proactivă, Emilia discuta despre rolul apei în procesul de încalzire globală. Aceasta lucrare 

are ca scopt depistarea factorilor care duc la irosirea apei, dar si de a sugera modalitati 

prin care sa incurajam sustenabilitatea apei si a mediului.  

 

Cuvinte cheie: importanța apei, încălzire globală, sustenabilitate. 

 

 

 

 

 

APA ȘI SĂNĂTATEA 

 

Bianca BARANAI, Daiana COSTINAȘ, Ana BÂRLEA*,  

claunichita@yahoo.com  

        

Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu” Lugoj 

Str. Victor Vlad Delamarina 1, Lugoj, Jud. Timiș, România 

 

 

Rezumat: Apa este un lichid fără de care nu putem trăi. Aceasta se găsește în organismul 

uman în mai mult de jumătate din greutatea corpului. La femei apa se găsește în cantități 

mai mici decât la bărbați, bărbații având un procent mai mare datorită musculaturii 

crescute.  

Organele din corpul uman care conțin acest lichid sunt: rinichii, plămânii, inima, ficatul, 

pancreasul, intestinul, corpul vitros, scheletul, sângele, mușchii și creierul.  

Nevoia de apă este datorată de anumiți factori, precum efortul fizic, climă. Cantitatea 

necesară corpului trebuie să rămână constantă, dacă aceasta crește, poate duce la 

îmbolnăviri sau chiar deces.  

Apa ajunge în organism pe cale exogenă sau endogenă. Pierderi zilnice se fac prin urină, 

transpirație și materiile fecale.  

Dacă apa este contaminată pot apărea diverse afecțiuni: gastroenterită, hepatita virală de 

tip A și E, febra tiroidă și holera. 

 

Cuvinte cheie: sănătate, consum de apă, rolul apei.  
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MITOLOGIA ȘI CURIOZITĂȚILE APEI 

 

Alexandru FLOREA, Florin MUNTEANU, Ana BÂRLEA,  

claunichita@yahoo.com    

 

Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu” Lugoj 

Str. Victor Vlad Delamarina 1, Lugoj, Jud. Timiș, România 

 

Rezumat: Apa este geneza tuturor, începutul vieţii şi bucuria omului. Apa este elementul 

primordial care curăţă, hrăneşte, întreţine şi purifică, dând energie şi poftă de viaţă, bucurie 

şi linişte, ori de câte ori o ascultăm cum curge, o privim sau o folosim. 

Sunt prezentate  câteva curioziăți despre apă pe care multe persoane nu le află în întreaga 

lor viață, lucruri pe lângă care trecem zilnic și nu le observăm doar din simplul fapt că 

suntem prea preocupați de propriile probleme și nu ne bucurăm de lucrurile care ne 

înconjoară. Spre surprindrea noastră, am aflat chiar mai mult decât ne și puteam imagina 

despre acest subiect, iar în lucrare sunt evidenţiate  o multitudine de informaţii care pe noi 

ne-au impresionat în legătură cu acest subiect. 

Este prezentată o scurtă mitologie a apei, încă din cele mai vechi timpuri şi dinastii,  apa și- 

a gasit un loc important în fiecare. Odată cu evoluţia omului, apa a început să fie din ce în 

ce în ce mai folosită în diverse domenii. Despre apă găsim informați chiar și în religie, prin 

zeitățile grecești, dar nu numai, o întâlnim ca subiect de discuție în toate religile de pe glob. 

De la facilitățile vindecătoare ale sale până la metode de tortură ea a fost folosită în aproape 

orice domeniu ne-am putea gândi.  

Curiozitățile sunt din cât mai multe domenii ca să vă subliniem prin acestea marea necesitate 

a omului față de apă. Apa în diverse regiuni pe planetă și în traiul zilnic al diferitelor 

popoare de pe glob. Fiind considerată de unii şi dătătoare de viaţă, apa are un preţ pe 

măsura calităţilor sale. 

Iar pentru că este așa dorită și utilizată de toți se preconizează că din păcate, două treimi 

din populația lumii se va confrunta cu deficiențe  de  apă până în 2025, potrivit Națiunilor 

Unite. 

 

Cuvinte cheie: geneză, curiozități, apă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:claunichita@yahoo.com


 

 

 

APA ÎN ORGANISM 

 

Cristian ERDEI, Alexandra CHIȚAN, Ana BÂRLEA*,  

claunichita@yahoo.com  

        

Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu” Lugoj 

Str. Victor Vlad Delamarina 1, Lugoj, Jud. Timiș, România 

 

 

Rezumat: Toată lumea știe că apa este cel mai important element din viața oamenilor!  

Apa este o substanță cu numeroase proprietăți, atât fizice cât și chimice, cele mai importante 

fiind deja cunoscute de om. Apa este mediul intern în care se vor distribui toate substanţele 

solubile din organism. Datorită acestei proprietăţi de solvent, apa transportă în tot 

organismul substanţele nutritive. 

Apa poate fi considerată un aliment indispensabil vieţii al cărui rol este de a asigura 

desfăşurarea normală a proceselor metabolice din organism. Organismul nostru conține un 

procent ridicat de apă, care poate varia între anumite limite,  păstrându-se astfel echilibrul 

în corp. Aceste mici dereglări pot apărea în funcție de:  vârstă, spre exemplu nou născuții 

au un procent de apă mult mai ridicat decât vărstnicii, de sex și de starea de nutriție Această 

cantitate de apă se împarte în două sectoare importante: intracelular și extracelular, acestea 

la rândul lor fiind împărțite în alte compartimente.  

Lichidele din organism conţin peste 95% apă, ţesuturile aproximativ 80%, iar scheletul 

conţine până la 22% apă. Apa din muşchi reprezintă jumătate din conţinutul de apă al 

organismului. Repartiția apei în organismul uman diferă, fiecare organ conținând o 

cantitate destul de mare de apă: pielea-64%,creier-73%, plămâni-83%, rinichi-79%. 

Volumul spațiilor lichidiene din corp se poate calcula utilizând metoda diluției, alături de 

formula V2=V1xC1/C2, însă substanțele utilizate în această metodă trebuie să aibă câteva 

proprietăți specifice. 

Echilibrul electrolitic din organsim are un rol important în funcționarea normală a acestuia. 

Deshidratarea și hiperhidratarea sunt urmate de modificări umorale specifice. 

Apa reprezintă un constituent important al ființelor vii, având roluri specifice: ajută toate 

procesele metabolice; întărește inima și circulația sanguină; ajută sistemul imunitar; crește 

puterea de concentrare și de performanță; pielea devine proaspătă și elastică; ajută 

funcționarea rinichilor și optimizează procesele de detoxifiere a corpului; activează sistemul 

nervos și micșorează tendința spre stres; transportă nutrienții la nivel celular; ajută la 

eliminarea produselor toxice sau neutilizabile rezultate în urma metabolismului; face 

flexibile articulațiile la îmbinările osoase. 

În concluzie, apa reprezintă esența vieții, picătura viitorului, deoarece fără apă nimic din 

jurul nostru nu ar fi existat! 

 

Cuvinte cheie: apa, organismal uman, proprietățile apei.  
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APA ȘI SĂNĂTATEA 

 

Lavinia BERINDE,  Andreea MIHALYI, Ionel BUD,  

lavinia.berinde77@gmail.com 

 

Colegiul Național “Vasile Lucaciu” Baia Mare 

Baia Mare, jud. Maramureș 

 

 

Rezumat: Apa întreține viața pe mica picătură albastră ce străbate Universul, numită Terra. 

Cu toții știm că acest element este unul vital pentru fiecare dintre noi, astfel că am decis, în 

cele ce urmează, să vorbim despre importanța ei în viața noastră. 

Ce nu știai despre apă? 

Apa este lichidul care hidratează corpul în profunzime, aceasta ajungând în fiecare celulă a 

corpului. 

Dacă îți începi dimineața cu un pahar de apă, colonul are de câștigat de pe urma 

consumului, astfel intestinele absorb mai ușor substanțele nutritive din alimentele consumate 

la micul dejun, dar este favorizată și eliminarea toxinelor acumulate în ultimele ore. De 

asemenea, consumul unui pahar de apă dimineața, poate ajuta organismul să lupte împotriva 

multor agenți patogeni. În plus, apa joacă un rol important în prevenirea bolilor. 8 pahare 

de apă pe zi reduc riscul cancerului de colon cu 45% și a cancerului de vezică urinară cu 

50%.  

Deshidratarea cronică este foarte întâlnită în zilele noastre și îi afectează pe toți cei care nu 

consumă suficiente lichide sau alimente cu un conținut ridicat de apă. 

Majoritatea oamenilor de la oraș au devenit cronic deshidratați (în special bătrânii) de când 

au decis că apa este o băutură prea banală și au ignorat-o în favoarea ceaiului, cafelei, 

vinului și băuturilor carbogazoase dătătoare de dependență. 

Deshidratarea cronică poate produce următoarele probleme: afecțiuni ale pielii, alergii, 

dureri de cap, dureri de spate, obezitate. 

Pierderea de greutate corporală de peste 2%, din cauza deshidratării poate afecta abilitățile 

de prelucrare a informației, respectiv capacității de concentrare. 

Așadar, nu uitați că hidratarea este unul dintre cele mai importante lucruri pentru noi.  Eu, 

Lavinia, cât și prietena mea, Andreea am înțeles că apa este esențială, însă despre experiența 

noastră o să amintim și în prezentarea noastră. 

 

Cuvinte cheie: apă, sănătate, deshidratare. 
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SURSA NOASTRĂ DE VIAȚĂ, APA! 

 

Miruna-Ellis IBRAM,  

miruna.ibram@colegiulcarol.ro                   

 

Colegiul Comercial Carol I Contanța   

Str. Decebal 15, Constanța 

 

 

Rezumat: Apa este de trei feluri: inodoră, insipidă și incoloră. Formula chimică a apei este 

H2O, iar masa molară a apei este de 18,01528 g/mol. Apa este o moleculă cu un singur atom 

de oxigen și doi atomi de hidrogen, aceștia fiind legați prin electroni. Este o moleculă polară 

în formă de V, acest lucru însemnând că este încărcată pozitiv când se apropie de atomii de 

hidrogen și negativ când se apropie de atomii de oxigen. Categoriile de apă sunt: apă sărată, 

apă dulce, apă subterană, apă din râuri și lacuri. Sub formă de apă dulce, apa se găsește in 

calotele polare, ghețari, zăpadă, aisberguri, dar și ca precipitații solide, sau ninsoare. 

   Apa acopera 70% din suprafața globului și este un component al organismului oricărei 

ființe vii, nu este esențială numai pentru procesele vietii noastre, ci și pentru frumusețea și 

sănătatea pielii. Apa este foarte importantă pentru noi în viața de zi cu zi. Fără ea nu am 

putea fi hidratați, am trăi într-un mediu murdar, funcțiile corpului omenesc nu ar mai 

funcționa la fel de bine, nu am mai putea avea energie, plantele și animalele ar muri, nu ne-

am putea răcori în zilele fierbinți de vară. Mai pe scurt, fără apă nu putem trăi. Apa este 

benefică de asemena și în slăbire, digestie, creier, piele, durerile de cap. Apa face parte din 

noi, suntem compuși din apă încă de când ne-am născut. Fiecare parte din corpul nostru 

conține apă. Creierul conține 75% apă, sângele 83% apă, inima 79% apă, oasele 22% apă, 

ochi 95% apă, mușchii 75% apă, plămânii 80% apă, saliva 95% apă, pielea 70% apă, ficatul 

86% apă și nu în ultimul rând rinichii care conțin 83% apă. Mai știm însă că apa pe care o 

consumăm este de două feluri: apă plată și apă minerală. Apa minerală conține foarte multe 

elemente nutritive pentru organismul nostru, precum: Mg (magneziu), Li (litiu), Na (sodiu), 

K (potasiu) și Ca (calciu). Datorită apei avem multe locuri, vizitate de oameni de peste 

hotare, dacă apa nu ar fi fost în Delta Dunării, pe plăjile din Constanța, credeți că ar mai fi 

fost vizitate de oameni? De asemenea, fără apă noi nu am mai fi avut animale subacvatice. 

Ele trăiesc în acest mediu, în apă este locul lor. Fără apă nu am putea avea legume, fructe 

crescute deoarece ele au nevoie de această sursă numită, apă.  

    Din toate cele spuse mai sus, consider că apa joacă un rol aparte în viața oricărui om, 

animal. Apa este o sursă importantă pe care o folosim în orice moment al zilei. Apa este 

esența vieții. Putem trăi fără multe, însă fără apă, nu prea am putea trăi. Multe planete 

suferă din lipsa apei iar eu cred că ar trebui să ne bucurăm de acest lucru. 

 

Cuvinte cheie: apa, compoziție apă, proprietăți apă.  
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APA ȘI SĂNĂTATEA 

 

Sorana LAȚCU, Claudia MAILAT, Daniela CÎMPEAN,  

soranalatcu@gmail.com, claudiamailat27@gmail.com 

 

Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș 

 Str. Gheorghe Marinescu 15, Târgu Mureș 

 

 

Rezumat: Privită din spațiu, apa reprezintă elementul definitoriu al planetei noastre, 

supranumită și ”Planeta albastră” datorită hidrosferei care ocupă o suprafață de 71% din 

suprafața pământului. În mod asemănător, organismul uman este alcătuit dintr-un procent 

de aproximativ 72% apă. Se găsește atât în sângele care circulă prin vene, cât și în lichidul 

din jurul și din interiorul celulelor, apa este mediul perfect de viață. Este un solvent puternic, 

dizolvă sărurile, mineralele și alte substanțe nutritive formând soluții și transportându-le la 

celule pentru a le hrăni. Organismele pot trăi mai multe zile fără hrană, dar nu pot trăi mai 

mult decât 3 zile fără apă. 

Aproximativ trei pătrimi din corpul nostru este apă. De exemplu, encefalul nostru reprezintă 

75-85% apă, iar mușchii 70%. Pe lângă multe altele, apa ajută la digestia și absorbția 

hranei, transportând la celule substanțele nutritive. Aceasta este responsabilă de eliminarea 

toxinelor și a altor reziduuri din organism, lubrifiază articulațiile și colonul, conferă 

elasticitate și vitalitate pielii dar este responsabilă și de reglarea temperaturii corporale.  

În lume, cantitatea de apă potabilă și curată este în scădere iar multe dintre deșerturi se 

extind de la an la an. Dacă deșertificarea viza, în principal Asia și Africa, acum și Europa 

este predispusă la acest proces. Faptul că mai mult de 800 mil. oameni nu au acces la apă 

curată sau nu au apă deloc, predispune apariția unui număr de decese anuale mai mare 

decât cele provocate de SIDA, malarie sau pojar. Cele mai frecvente boli care pot fi 

contactate în urma consumului de apă contaminată sau tratată inadecvat sunt gastroenterita 

(dizenteria), hepatita virală, febra tifoidă sau holera.  

Apa își exercită beneficiile asupra sănătății chiar și neconsumată, deoarece face posibilă 

realizarea sporturilor de apă precum înot, polo, canotaj etc. care practicate în mod frecvent 

asigură o creștere și dezvoltare normală la copii iar pe adulți îi ajută să se mențină în formă. 

De asemenea, aceasta contribuie la asigurarea îngrijirii personale și a frumuseții tenului, 

fiind introdusă în foarte multe produse cosmetice precum cremele și loțiunile pentru pielea 

sensibilă. 

În încheiere, Antoine de Saint-Exupéry afirmă următoarele:”Apă, tu n-ai nici gust, nici 

aromă, omul te soarbe fără să te cunoască. Tu ești necesară vieții: Tu ești însăși viața.” 

 

Cuvinte cheie: apa, sănătate, apă potabilă. 
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APA CEA DE TOATE ZILELE 
 

Andra OLTEAN, Cătălina TEȘILEANU*,  

olteanandra609@gmail.com, catitesileanu4@gmail.com  

 

Colegiul Național “Vasile Lucaciu” Baia Mare  

Baia Mare, jud. Maramureș 

 

 

Rezumat: Apa este cea mai prețioasă substanță și tocmai faptul că este atât de răspândită 

ne face să nu-i acordăm așa mare importanță. Asemenea aerului, ea constituie factorul 

principal de menținere a vieții pe „Planeta Albastră”. Fiind o resursă naturală 

indispensabilă cu un rol foarte important și în viața economică, este necesară protejarea ei. 

Prin urmare, ar trebui să acordăm mai multă atenție diminuării poluării. 

Modificarea compoziției naturale a apelor de suprafață sau subterane prin înărcarea lor cu 

diferite elemente poate fi: chimică, fizică, biologică sau radioactivă. Pentru a trăi sănătos 

avem nevoie de o planetă sănătoasă, de ape curate, lipsite de deșeuri. Apa ușor alcalină este 

cea mai benefică pentru organismul nostru, ajutând la prevenirea apariției bolilor. 

Alcalinitatea apei este dată de prezența bicarbonaților, carbonaților alcalini și alcalino-

pământoși sau a hidroxizilor. Aciditatea e dată de prezența dioxidului de carbon liber, a 

acizilor minerali și a sărurilor tari cu baze slabe. Cantitatea de bază care interacționează 

cu proba apei determină aciditatea acesteia. În acest caz, pH-ul nu este mai mic de 4,5. 

Experimentul nostru, care presupune 3 probe de apă din locații diferite, arată aciditatea 

apei din râul Săsar, alcalinitatea apei extrase dintr-o baltă de lângă Turnul Combinatului și 

a celei de la robinet. 

 

Cuvinte cheie: calitatea apei, compoziția apei.  
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APA ȘI SĂNĂTATEA 

 

Alexia DRINCEANU 

alexiadrinceanu@yahoo.com  

    

Colegiul Național Gheorghe Țițeica, Drobeta-Turnu Severin 

Str. Crişan nr. 50, Drobeta-Turnu Severin, Romania 

 

 

Rezumat: Circuitul apei nu prezintă un punct fix. Soarele fiind motorul circuitului apei, 

încălzeşte apa din oceane, mari, râuri etc. ce se evapora in aer sub forma de vapori. 

Temperaturile scăzute duc la condensarea vaporilor sub formă de nori. Norii sunt deplasaţi 

de curenţi pe tot globul. O parte a precipitaţiilor ca sub formă de zăpadă topindu-se când 

cresc temperaturile. 

Apa este esenţială pentru sănătatea noastră, aceasta reprezentând 70% din corpul uman. 

De asemenea consumul de apă ajută la dezvoltarea sistemului imunitar, în prevenirea 

accidentelor vasculare cerebrale, influenţează procesul digestiv şi hidratează pielea şi 

părul. Lipsa apei poate încetinii activitatea rinichilor, funcţionarea corectă a inimii şi a 

procesului de oxigenare. 

Apa termală din Băile Herculane este renumită pentru diferite boli interne si externe. 15 

minute petrecute într-o baie sulfuroasă pot reduce indicele glicemic la persoanele care au 

diabet zaharat. 

 

Cuvinte cheie: circuitul apei, sănătate. 
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APA, ELEMENTUL ESENȚIAL AL VIEȚII 
 

Alexia-Samira GHEJU, Eliane-Maria SCHMIDT*,  

elianemariaschmidt@yahoo.com    

 

Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj  

Splaiul Coriolan Brediceanu 3, Lugoj, jud. Timiș  

 

 

Rezumat: Apa este lichidul indispensabil vieții pe pamânt, este „elixirul vieții”. La începutul 

lucrării este prezentat argumentul pentru care a fost aleasă această temă și aceste 

conținuturi pentru lucrare și anume, marcarea Zilei Mondiale a Apei. 

În prima parte a lucrării sunt prezentate din prisma chimiei diferite noțiuni și informații 

despre compoziția și structura moleculei de apă cât și despre proprietățile acesteia. Este 

prezentată compoziția chimică a moleculei de apă cât și geometria ei, cu unghiuri, lungimi 

de legaturi, tipul legaturilor intra- și intermoleculare și consecințele acestora pentru 

comportamentul fizico-chimic al apei. Este prezentată apa ca solvent pentru substanțele 

necesare vieții. Sunt subliniate în special acele proprietăți, care fac apa ca fiind 

indispensabilă lumii vii.  

În partea a doua a lucrării este prezentat rolul apei în lumea vie: în organismul uman, animal 

și vegetal, facându-se referire inclusiv la circuitele naturale în care apa este implicată, atât 

în interiorul cât și în exteriorul organismelor vii.  

În ultima parte a lucrării sunt identificte principalele surse de poluare ale apei provocate de 

acțiunea umană și consecințele pe durată scurtă și lungă ale poluării. Totodată sunt 

prezentate câteva propuneri și modalități de prevenire și combatere a poluării apei. 

În încheiere sunt prezentate câteva curiozități legate de apă. 

 

Cuvinte cheie: compoziția apei, rolul apei, surse de poluare. 
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CULTURA ȘI ARTA DE A PREȚUI APA. APA ÎN ARTĂ ȘI 

CULTURĂ 
 

Andrei Teodor MICU, micu.andrei@cnmtv.ro 

Adriana GIJU 

 

Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu“, Craiova  

Str. Vasile Alecsandri, nr. 91, Craiova, România 
 

 

Rezumat: In prezentarea realizata am selectat o serie de atracții turistice ce au drept 

componentă principală apa. 

In opinia mea cascadele, lacurile și gheizerele alese formează un peisaj foarte frumos și 

reprezintă un loc foarte liniștitor în care să mergi să te relaxezi cu familia. Dar omul nu s-a 

mulțumit cu atât și s-a folosit de apă pentru a crea aqua parkuri, locuri formidabile în care 

te poți distra și răcori într-o zi călduroasă de vară alături de prietenii tăi. 

 

Cuvinte cheie: atracții turistice acvatice, peisaje lacustre, aqua park 

 

 

INIMA ȘI APA 

 

Amira DULGHERU, Ileana DOLINSCHI*,  

ileana.dolinschi@yahoo.com  

 

Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara  

Bulevardul Revoluției din 1989 15A, Timișoara 

 

 

Rezumat: În acest proiect am realizat o descriere anatomică a inimii și am enumerat mai 

multe proprietăți ale apei în organismul uman. Pe lângă acestea, am scris o scurtă 

prezentare a apei din inimă și cum influențează calitatea și cantitatea apei, atât inima, cât 

și întreg organismul nostru. În încheiere, am enumerat câteva surse de apă pentru o  inimă 

sănătoasă.  

Concluzia cuprinde ideea că apa reprezintă o cale de comunicare între creier, inimă și toate 

celulele corpului, iar sănătatea noastră, ca specie, depinde și de calitatea gândurilor și 

trăirilor noastre. 

 

Cuvinte cheie: inimă, apă, sănătate.   
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APA:  HIDRATARE, DESHIDRATARE ȘI PURIFICARE 

 

Alexandru David SCHIPOR, Dan BALAS, Ileana DOLINSCHI*,  

ileana.dolinschi@yahoo.com  

 

Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara  

Bulevardul Revoluției din 1989 15A, Timișoara 

 

 

Rezumat: Proiectul ”Apa: hidratare, deshidratare și purificare” abordează următoarele 

teme: importanța apei în lumea vie, rolul apei în organismele vegetale, rolul apei în 

organismele animale, deshidratarea și rehidratarea, metode simple de purificare a apei, 

care pot fi aplicate în orice gospodărie. În cadrul proiectului sunt prezentate principalele 

cauze și simptome ale deshidratării, precum și metodele cele mai eficiente de rehidratare a 

organismului uman. 

”Lecția nufărului” se referă la nu numai la frumusețea și puritatea pe care ne-o inspiră 

aceste plante acvatice, dar și la faptul că nuferii reprezintă indicatori biologici ai calității 

apei. 

 

Cuvinte cheie: hidratare, deshidratare, purificare apă.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APA:  HIDRATARE, DESHIDRATARE ȘI PURIFICARE 

 

Alexandru David SCHIPOR, Dan BALAS, Ileana DOLINSCHI*,  

ileana.dolinschi@yahoo.com  

 

Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara  

Bulevardul Revoluției din 1989 15A, Timișoara 

 

 

Rezumat: Proiectul ”Apa: hidratare, deshidratare și purificare” abordează următoarele 

teme: importanța apei în lumea vie, rolul apei în organismele vegetale, rolul apei în 

organismele animale, deshidratarea și rehidratarea, metode simple de purificare a apei, 

care pot fi aplicate în orice gospodărie. În cadrul proiectului sunt prezentate principalele 

cauze și simptome ale deshidratării, precum și metodele cele mai eficiente de rehidratare a 

organismului uman. 

”Lecția nufărului” se referă la nu numai la frumusețea și puritatea pe care ne-o inspiră 

aceste plante acvatice, dar și la faptul că nuferii reprezintă indicatori biologici ai calității 

apei. 

 

Cuvinte cheie: hidratare, deshidratare, purificare apă.   

mailto:ileana.dolinschi@yahoo.com
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CREIERUL ȘI APA 

 

Evelina POPESCU, Alisa ECSEGI, Ileana DOLINSCHI*,  

ileana.dolinschi@yahoo.com  

 

Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara  

Bulevardul Revoluției din 1989 15A, Timișoara 

 

 

Rezumat: În proiectul pe care urmează să îl prezentăm vom vorbi  despre prezența apei în 

creier și despre funcțiile îndeplinite de apă la acest nivel.  

Proiectul nostru este structurat pe cinci subiecte principale: structura generală a 

encefalului, cantitatea de apă prezentă în creier, influența apei asupra creierului, diferența 

dintre un creier hidratat și unul deshidratat, precum și sursele de apă pentru creier.  

Am ales să realizăm acest proiect, deoarece ni s-a părut o idee interesantă și provocatoare,  

subiectul principal fiind legătura dintre creier - un organ complex și fascinant și apa ”cea 

de toate zilele”. Apa este elementul surpriză, despre care nu ne-am fi gândit cât poate fi de 

implicată în funcționarea corectă și armonioasă a encefalului uman. 

 

Cuvinte cheie: apă, creier, sănătate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

REGENERAREA ORGANISMULUI 

 

Georgiana GABOR, Andreea GORBAN, Ileana DOLINSCHI*,  

ileana.dolinschi@yahoo.com  

 

Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara  

Bulevardul Revoluției din 1989 15A, Timișoara 

 

 

Rezumat: În acest proiect veţi afla multe lucruri interesante despre importanţa apei pentru 

organism, despre modul în care corpul uman este influenţat de cantitatea apei consumate de 

fiecare om în parte. Am abordat concepte privind rolul apei în regenerarea ţesuturilor 

corpului uman, natura materialului cel mai priitor pentru menţinerea  apei până la consum, 

modul corect de a o consuma, cantitatea benefică de apă consumată pentru o viaţă 

sănătoasă. Utilizarea apei în diferite forme de terapie, dar și în gimnastica acvatică, 

reprezintă  metode  deosebite, care favorizează regenerarea organismului uman și tratarea 

a numeroase afecțiuni. 

 

Cuvinte cheie: apă, regenerare, sănătate.  
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ESENȚA VIEȚII ÎN UNIVERS 

 

Tudor AREFTE, Valentina-Carmen DONNER,  

tudor.arefte@gmail.com 

 

Colegiul Național Bănățean Timișoara  

Bulevardul 16 Decembrie 1989 26, Timișoara 

 

Rezumat: Este o imbinare bazata pe date reale si fictionale (acestea din urma la nivelul la 

care le-am vazut eu). In principiu arată importanța apei în univers și pentru oameni și cum 

au ajuns sa manipuleze apa astfel încât sa aibă mai multe întrebuințări dar datorita 

consumului în masa ajung in pragul colapsului asa ca in loc sa se focuseze pe exploatarea 

in masa a metalelor sau alte materii prime, acestia incep sa se focuseze pe gasirea si 

transportarea surselor de apa pentru a restabilii balanta. Acestia gasesc o sursa de apa mai 

mare cu vreo 140 de trilioane de ori mai mare decat a Terrei, dar problema este ca este 

inconjurata de o gaura neagră. Capitanul Buck Rogers porneste in misiunea sinucigasa de 

a distruge gaura neagra pentru binele rasei umane si a coloniilor acestora de pe alte planete. 

 

Cuvinte cheie: importanța apei, literatură, ficțiune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APA, IZVORUL VIEȚII SPIRITUALE 

 

Alexandru Cristian Bogdan ȚOLAȘ, bogditolas12@gmail.com 

Florina Sabina BĂLAN, balan.florina2002@yahoo.com 

 

Liceul Teoretic „Radu Petrescu“, Prundu Bârgăului  

Calea Transilvaniei, nr. 151, Prundu Bârgăului, jud. Bistrița-Năsăud, România 
 

 

Rezumat: Deși recunoaștem universal semnificația apei pentru viața umană, fiecare cultură 

are, de asemenea, propriul său mod de a simboliza această valoare. Pentru multe religii și 

credințe, apa joacă un rol principal în ritualuri și practici. 

În locul nostru natal apa are mai multe semnificații, prezența sa fiind activă în nenumărate 

ritualuri și tradiții. Derivate din obiceiuri ortodoxe, acestea se diferențiază prin amprenta 

originalității sătenilor și urmașilor noștri. 

Deși apa se manifestă în mod unic în diferite culturi, aceasta reprezintă o legătură esențială 

pentru a crea o relație interumană armonioasă. 

 

Cuvinte cheie: semnificațiile apei, simboluri ale apei, ritualuri și tradiții 
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APA ȘI SĂNĂTATEA 

 

Alexandra LĂBUNȚ-PĂDURARIU, alexandra.labunt-padurariu@colegiulcarol.ro 

Iulia NEDELEA  

 

Colegiul Comercial Carol I, Constanța  

Str. Decebal, nr. 15, Constanța, România 
 

 

Rezumat: Apa este un lichid incolor, insipid și inodor fără de care nu putem trăi. Este o 

sursă foarte importantă care nu poate fi reprodusă. Formula chimică a apei este H2O. Pe 

Pamânt, apa se gasește în mai multe forme, cum ar fi: apă sarată în oceane și mări, apă 

dulce în ape curgătoare sau stătătoare. Apa care este potrivită consumului uman se numește 

apă potabilă. Apa nu trebuie să lipsească din alimentația zilnică deoarece trebuie să ne 

hidratăm corpul. In primul rând, consumul de apă plată ajută la dezvoltarea sistemului 

imunitar și îți dă o doză bună de energie. Apa are grijă de sănătatea țesuturilor și a 

articulațiilor și inflențează procesul digestiv eliminând mai repede substanțele dăunatoare. 

Organismul uman este alcătuit în proporție de 70% apă. Apa nu se poate distruge și nu 

dispare niciodată. Apa este un element miraculos, fiind elixirul nostru de viață. Trebuie să 

protejăm mediul și să nu mai poluăm ,,casa noastră”. Zilnic trebuie sa consumăm 

aproximativ 2-3 litri de apă. Apa ajută în păstrarea sănătății noastre și este un produs ieftin 

și sărac în calorii. Apa săraca în minerale este cea mai bună pentru organismul nostru. 

Datoria noastră este să îmbunătățim caliatea apei și să nu mai poluăm râurile, fluviile și 

lacurile. O sursă majoră de poluare sunt fermele, care elimină pesticide și îngrășăminte, 

care ajung în râuri sau lacuri. Astfel, în apă se formează multe alge și se reduce cantitatea 

de oxigen, sufocând peștii și alte vietăți. Trebuie să fim mai protectivi când vine vorba despre 

planeta noastră și apa, o sursă de viață extrem de importantă! 

 

Cuvinte cheie: apa, apa potabilă, poluarea apei 

mailto:alexandra.labunt-padurariu@colegiulcarol.ro


 

 

 

APA 
 

Andreea MĂRTINAȘ, Fabian ATINGE, Alina Riana STAN*,  

alina_balasoiu@yahoo.com  

 

Colegiul Național ”Ana Aslan”, Timișoara  

B-dul Revoluției 1989, nr. 15/A, Timișoara, România 
 

 

Rezumat: Pământul mai este numit și “Planeta albastră” deoarece 71% din suprafața sa 

este acoperită cu apă. La nivel planetar nu putem rămâne fără apă datorită circuitului apei 

în natură, care produce și reciclează constant apa. Apa este una dintre cele mai prețioase 

resurse, dar rezervele noastre de apă sunt limitate. 

97,5% din apa Pământului este sărata, doar 2,5%  este apă dulce, dar peste două treimi din 

această apă dulce se găsește în calotele glaciare. Deci doar aproximativ 1% din apa dulce 

se găsește în lacurile, râurile și apele subterane, mare parte făcând parte din ultima 

categorie. 

Din cauza costurilor extragerii apei subterane oamenii și-au făcut așezări în apropierea 

unor surse de apă la suprafață. Aproape 90% din populația lumii trăiește la mai puțin de 10 

km de o sursă de apă potabilă. 

Ne-am îmbunătățit mult la extragerea apei freatice (subterană), dar apa freatică ar trebui 

să rămână o rezervă la care putem să apelăm pe timp de secetă deoarece această apă s-a 

acumulat de-a lungul mileniilor și îi va lua milenii până se va acumula la loc. Deci, deși este 

adevărat că planeta noastră nu pierde de fapt apă, epuizăm sursele de apă pe care ne bazăm 

într-un ritm nesustenabil. 

Dar din cauza poluării, calitatea apei este amenințată. Apa menajeră, apa industrială și 

produsele chimice folosite în agricultură sunt principala cauză a poluării apelor. În țările în 

curs de dezvoltare, mai mult de 95% din apa menajeră este aruncată în râuri și golfuri. 

Problemele de mediu generate de poluarea apelor cu țiței s-au acutizat și ele în ultimii ani.  

Industria minieră este și ea un contribuabil la problema poluării apelor. În 2000 a avut loc 

scurgerea de cianură de la Baia Mare care a constatat într-o deversare de aproximativ 100 

de tone de cianură, precum și metale grele incluzând cuprul. Scurgerea contaminată a 

călătorit prin mai multe râuri înainte de a ajunge la Marea Neagră, pe parcurs cauzând 

daune greu de corectat. 

În conformitate cu Organizația Mondială a Sănătății doar 0,007 procent din apa totală a 

lumii este sigură pentru consum și această sumă minusculă trebuie împărțită de cei peste 7 

miliarde de oameni de pe planetă. În ultimii 100 de ani la nivel mondial populația s-a triplat 

și consumul de apă a crescut de șase ori dar rezerva noastră totală de apă a rămas 

neschimbată. 

Ce a condus la această creștere exponențială a consumului de apă? 

O clasă de mijloc în creștere a fost un factor cheie, deoarece veniturile oamenilor încep să 

crească deci și obiceiurile alimentare se schimbă. Dacă se continuă în acest ritm până în 

2030 cererea totală pentru apă va depăși disponibilitatea globală cu 40%. Până în 2040 cea 

mai mare parte a lumii nu va avea destulă apă pentru un an întreg. 

Dar ce poate fi făcut pentru a face față provocărilor legate de apă? 

Agricultura reprezintă 70% din totalul consumului de apă care epuizează apele subterane 

în unele regiuni, iar prin adoptarea unor tehnologii moderne, alternative, fermierii pot 

reduce semnificativ cantitatea de apă folosită pentru cultivarea culturilor, cu 70% până la 

80%. 
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Urbanizarea și industrializarea pun și ele presiune asupra consumului de apă, activitatea 

industrială folosește aproximativ 20% din totalul de apă globală.  

Totul de la îmbrăcămintea noastră și gadgeturi electronice la generarea de electricitate 

necesită cantități mari de apă, de aceea unele țări din regiuni de coastă, cum ar fi Arabia 

Saudită, Emiratele Arabe Unite și Spania se îndreaptă spre desalinizare apei pentru a 

satisface cererea în creștere de apă. 

 

Cuvinte cheie: apa, calitatea apei, consumul de apă. 

 



 

 

MIRACOLUL APEI 
 

Ana Maria PUSCA, Alexandra BROCEA, Adina Carmen CIOBANU, 

acvais@yahoo.com  

 

Colegiul Național ”Dragoș Vodă”, Câmpulung Moldovenesc  

Strada Liceului, nr. 3, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, România 

 

Rezumat: Apa, cea mai obișnuită substanță întâlnită pe pământ, este sursa vieții noastre și 

a tuturor viețuitoarelor. Este prezentă cu noi în fiecare clipă și cu toate acestea nu am ajuns 

să cunoaștem toate tainele acesteia.  

Incă din antichitate apei i-au fost atribuite caracteristici majore. Era văzută atât ca o cauză 

a vieții, având puteri miraculoase, dar și ca o forță distructivă, ajungând astfel în unele 

culturi să fie venerată ca entitate.  

Apa este un compus chimic simplu, doar aparent însă. In realitate, structura, proprietățile 

fizice sau cele chimice dar și numărul mare de abateri de la ceea ce se cheamă „lege” în 

natură, măresc atât de mult complexitatea acesteia, încât „lista” întrebărilor fără raspuns 

se lărgește odată cu perfecționarea tehnologiilor folosite în cercetare.    

Cea mai pură apă din punct de vedere biologic, este apa de izvor, dar numai dacă provine 

dintr-o zonă nepoluată.  

Această temă a mai fost abordată de multe ori in trecut, printre cele mai celebre cercetări 

numărandu-se cele ale doctorului Masaro Emoto. Acesta a arătat că apa prezintă un fel de 

memorie, influențată de condițiile la care e supusă, de mediul înconjurător. Studiile au fost 

făcute pe baza unor fotografii ale cristalelor de apă. Astfel cu cât era apa mai pură, mai 

energizată, cu atât cristalul era mai frumos. 

Organismul uman luptă pentru a menține atât o concentrație optimă a nutrientelor în sânge 

cât și un pH ridicat al acestuia de 7,4. Insă, în societatea actuală, alimentația populației este 

preponderent acidă (alimentele pe care le ingerăm au un pH cu mult sub nivelul neutru de 

7), astfel explicându-se de ce apar numeroase boli. O creștere a acidității sangelui duce 

rapid la degenerarea celulară. Pentru a combate aceste efecte, s-au inventat numeroase 

dispozitive care prin procesul de electroliză a apei, crează apă ionizată, puternic alcalină 

dar și o apă acidă.  

Electroliza apei descompune apa obișnuită, cu un pH de 7, în două tipuri de apă: apa vie 

(cu caracter bazic - se strânge la catod) și apa moartă (cu caracter acid – se strânge la 

anod). Cercetările lui Masaro Emoto arată diferența dintre un cristal de apă ionizată și apa 

de la robinet.  

Apa alcalină poate ajunge până la un pH de 11, având astfel un potențial bazic foarte ridicat. 

Ingerarea unei astfel de ape îmbunătățește toate aspectele sănătății, contracarând efectele 

unei alimentații acide. Această apă este privită ca un elixir al vieții, vindecând cu succes 

numeroase afecțiuni ca: diabet, cancer, hipertensiune, imunitate slabă, aciditate gastrică, 

etc. 

Electroliza apei reprezintă o cale eficientă de purificare a apei și de transformare a unei ape 

impure în medicament. Apa alcalină (vie) acționează pe cale internă, purificând organismul, 

iar apa acidă (moartă) pe cale externă, conferind beneficii la nivelul pielii.  

Universul are la bază o sursă absolută de energie, care pentru noi oamenii se materializează 

sub forma banalei ape. Apa este energia care ne unește pe toți cu întreaga planetă, este calea 

care unește individul cu Creatorul. Nu intamplător Omul este 70% apă iar Pămantul are 

70% din suprafața sa apă. Astfel, poate degeaba suntem în căutarea unui medicament 

revoluționar. Elixirul vieții este de mult apărut, este însăși miracolul numit APA 

 

Cuvinte cheie: apa pură, cristalul de apă, beneficiile apei  
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APA ESENȚA VIEȚII 
 

Florina Andreea BULZ, Adriana GIJU, 

bulz.florina@cnmtv.ro 

 

Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu“, Craiova  

Str. Vasile Alecsandri, nr. 91, Craiova, România 
 

 

Rezumat: Conţinutul de apă al organismelor vii variază în funcţie de specie; cele marine au 

mai multă apă iar cele vertebrate au cantităţi mai reduse de apă datorită scheletului care 

ocupă o parte din corp şi este sărac în apă. Deşi mai bine de jumătate din organismul omului 

este reprezentat de apă, aceasta nu este distribuită uniform în toate compartimentele 

organismului şi este direct proporţională cu suprafaţa corpului.  

Păstrarea acestui echilibru este remarcabilă deoarece cantitatea de apă ingerată pe 

parcursul unei zile diferă, la fel ca şi cea eliminată. În acest proces intervine sistemul 

reglator. Cantitatea de apă din organism este constantă, dar nu se păstrează o cantitate 

exactă, volumul de apă oscilând între anumite limite. Dacă aceste limite sunt depăşite apar 

pierderi de apă sau acumulări în exces, ambele cu consecinţe negative asupra organismului. 

Mai bine de jumătate din cantitatea de apă ingerată provine din lichide şi mai puţin din 

alimente, iar apa produsă de organism prin reacţii chimice reprezintă un pic peste 10% din 

total. Dacă necesarul de apă nu este respectat se produc modificări ale echilibrului hidric 

mai mari de 1 – 2% ce pot conduce la afecţiuni grave sau deces. 

Pierderile de apă se produc mai ales prin urină, piele sau plămâni. În regiunile cu climat 

cald, temperaturile ridicate ale aerului sau în timpul efortului fizic intens pierderile de apă 

cresc. În aceste cazuri se poate ajunge la 2 litri de apă pierduţi prin transpiraţie la fiecare 

oră. Apa pierdută prin urină variază, de obicei, cu cantitatea de apă ingerată. Dar, 

indiferent de volumul de apă ingerat există o cantitate de apă minimă ce se va elimina prin 

urină (pentru excreţia unor substanţe toxice pentru organism). 

Atunci când cantitatea de apă ingerată depăşeşte capacitatea organismului de eliminare se 

produce acumularea apei în exces. În mod normal acumularea în exces a apei în organism 

nu are loc deoarece hipofiza posterioară şi rinichii asigură echilibrul hidric al organismului. 

 

Cuvinte cheie: echilibrul apei, pierderile de apă din organism, excesul de apă din organism 
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CULTURA ȘI ARTA DE A PREȚUI APA. APA ÎN ARTĂ ȘI 

CULTURĂ 
 

Vanesa-Elena TRIFAN-STOICA 

Cristina MAXIM, cris_antema@yahoo.com 

 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu“, Suceava  

Str. Mărășești, nr. 57, Suceava, România 
 

 

Rezumat: „Dacă există magie pe pământ, atunci aceasta se află în apă.” – Loren Eiseley  

Apa este elementul care stă la baza vieții omului. Relația noastră cu apa depășește 

supraviețuirea, dincolo de demnitate și dreptate, fiind de ordin spiritual. În sfera artistică, 

apa preia forma unui aspect de bază, încă din cele mai vechi timpuri. Numită „esența vieții”, 

apa completează domeniul artistic. De la începuturile timpului, apa a inspirat și a preocupat 

rasa umană. Numeroși artiști reproduc frumusețea picăturilor în lucrările lor, dar în același 

timp modelează și educă populația cu privire la resursele de apă existente.  

Studiul apei în cadrul artei presupune în primul rând examinarea modurilor în care a fost 

reprezentată. În timpul renașterii, apa a dobândit valențe realiste în cadrul artistic. Fie că 

este vorba despre apa în mișcare (râuri, valuri ale mării sau cascade), fie că se face referire 

la apele liniștite (lacuri, mări sau oceane calme). În fiecare caz, apa a determinat starea 

generală a compoziției.  

Unii artiști au manifestat interes direct pentru apa însăși, de exemplu Leonardo da Vinci 

care a fost fascinat de către apă și a studiat-o atât drept artist, cât și drept inginer hidrolog. 

Mulți alții au reprezentat numeroasele atribute ale apei transportate literal, metaforic, 

simbolic sau alegoric în mitologie, religie și folclor. 

Din cele mai vechi timpuri, arta a servit latura sacră a apei, contribuind cu imagini care 

personifică atât aspectele fizice și metafizice ale apei, cât și numeroasele divinități ale apei. 

Divinitățile feminine de apă au primit o atenție deosebită din partea artiștilor, un interes 

care a evoluat din nou din perioada Renașterii (de exemplu, „Nașterea lui Venus”, 

Botticelli). În termeni mai practici, arhitecții romani au construit apeducte mari și băi 

luxoase, în timp ce sculptorii au proiectat multe fântâni frumoase, care mai târziu au devenit 

monumente însemnate. 

De altfel, din punct de vedere simbolic, apa dobândește aspecte profunde, fiindu-i atribuite 

trăsături de-a dreptul magice. De-a lungul istoriei, apa a fost folosită ca simbol al 

înțelepciunii, puterii, harului, muzicii și haosului care a dat naștere lumii materiale. Apa 

este o metaforă pentru subconștient, precum și pentru viață. Apa este un element puternic 

legat de unirea cu lumea. Apa nu numai că ne dă viață, ci este originea vieții.  

De la începutul conștiinței umane, relația noastră cu apa a fost profundă și îmbogățitoare. 

Istoria filozofiei și ritualurile culturilor și religiilor antice o confirmă: în toate acestea, apa 

este un simbol al vieții, al purificării și al speranței, valori care sunt un numitorul comun ce 

modelează existența umană.  

În concluzie, apa este elementul primordial care menține legături vii între om și artă. De 

asemenea, apa preia forma unor simboluri și metafore deosebite, care însoțesc atât domeniul 

științific, cât și domeniul artistic.  

 

Cuvinte cheie: apa în artă, divinitățile apei, simbolurile apei în artă. 
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APA ȘI SĂNĂTATEA 
 

Ioana-Alexandra SAGHIN, Elena STOICA 

Cristina MAXIM, cris_antema@yahoo.com 

 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu“, Suceava  

Str. Mărășești, nr. 57, Suceava, România 
 

 

Rezumat: Apa este mai mult decât o condiţie a vieţii, ea este izvorul vieţii, este sângele 

albastru al Pământului. Apa este o bogăţie fără seamăn pe Pământ; cea mai curată, cea mai 

pură, sufletul Pământului.” (Antoine de Saint-Exupéry, “Terre des hommes”) 

Despre calităţile miraculoase ale apei ştiau încă strămoşii noştri cei mai îndepărtaţi. Omul 

a tras foloase benefice de pe urma apei, mărturie stă însăşi istoria civilizaţiei, apărută şi 

dezvoltată de-a lungul cursurilor de apă. Apa reprezintă sursa de viaţă pentru organismele 

din toate mediile. Fără apă nu poate exista viaţă. Calitatea ei a început din ce în ce mai mult 

să se degradeze ca urmare a modificărilor de ordin fizic, chimic şi bacteriologic.  

Împărtăşindu-ne experienţa, putem schimba concepţia şi atitudinea faţă de protejarea şi 

folosirea apei de către viitorii cetăţeni ai planetei. Dorim ca urmaşii noştri să se bucure de 

apa limpede şi pură a izvoarelor, de bogăţia şi frumuseţea florei şi faunei Pământului, de 

viaţă şi sănătate. 

Esențială atât pentru viață, dezvoltare durabilă, cât și pentru mediu, astăzi, apa este o 

resursă limitată și vulnerabilă. Apa este esențială pentru organismul nostru. Corpul omenesc 

are nevoie de apă, ca și toate viețuitoarele de pe planetă. Apa irigă întregul corp, hrănește 

permanent cele 50 de miliarde de celule care îl compun și înlesnește reacții chimice care se 

desfășoară constant în interiorul corpului. Prin urmare, se găsește peste tot: în sânge și în 

organe, în grăsime, mușchi, dinți... Apa corpului nostru este împărțită în trei compartimente: 

apă intracelulară, apă extracelulară și sânge. Apa este esențială pentru organismul nostru. 

Apa se află în centrul dezvoltării durabile și este esențială pentru dezvoltarea socio-

economică, pentru producerea de energie și alimente, pentru sănătatea ecosistemelor și 

supraviețuirea umanității. 

Organismul uman este format in proportie de 70% apa. Apa potabilă reprezintă mai putin 

de 1% din apa totală de pe Glob  

Toate procesele metabolice, activitatea organelor, eliminarea toxinelor din organism si 

menţinerea sănătăţii sunt influenţate de consumul de apă.   Deci APA=SĂNĂTATE=VIAȚĂ 

Apa este singura băutură pentru un om înţelept. (Henry David Thoreau) 

 

Cuvinte cheie: resursele de apă, influența asupra sănătății  
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IMPACTUL POLUĂRII APEI ASUPRA VIEȚII 
 

Adrian ISPAS, ispas.adi24@gmail.com   

 

Colegiul Național ”Titu Maiorescu“, Aiud  

Str. Ecaterina Varga, nr. 10, Aiud, jud. Alba, România 
 

 

Rezumat: Apa și oxigenul sunt cele mai importante substanțe de pe pământ, fără de care 

viața noastră nu ar fi posibilă. Din păcate, poluarea afectează zilnic calitatea vieții. În 

lucrarea „Impactul poluării apei asupra vieții” se vor evidenția ca o scurtă introducere 

principalele proprietăți fizice ale apei, acele caracteristici care o fac atât de specială față 

de celelalte substanțe. Pentru a înțelege cum apa devine poluată, în prima parte a lucrării 

se încearcă o definire a poluării și a factorilor poluanți. Acești poluanți, indiferent de natura 

lor, afectează negativ viața locuitorilor planetei. Se prezintă ulterior impactul diverșilor 

poluanți asupra vieții, cu exemple concrete din cotidian.  Ne întrebăm și răspundem, cum 

afectează viața acvatică, acea diferență de temperatură dintre temperatura apei utilizate la 

răcirea instalațiilor industriale și temperatura apei râurilor, atunci când are loc deversarea 

industrială. Ca factor chimic, mercurul, determină o toxicitate semnificativă asupra 

mediului.  Sunt prezentate simptomelor intoxicației cu mercur și a sindromului Minamata. 

Acesta din urmă a apărut în urmă cu aproximativ 50 de ani,  în Japonia, din cauza unei 

companii care dezvolta fertilizatori și își arunca deșeurile toxice bogate în compuși ai 

mercurului în apă. Din acest motiv locatarii din Minamata au suferit o acumulare foarte 

mare de mercur în organism, producând intoxicații și malformații congenitale ale feților. 

Societatea de consum în care trăim face ca indispensabilă utilizarea pesticidelor în 

agricultură. Acestea au o acțiune poluantă importantă asupra mediului, organismului uman 

și asupra apei unde pot ajunge prin diferite modalități. Omul modern utilizează o gamă 

foarte diversă de detergenți, mai ales acum în această perioadă de pandemie, detergenți ce 

poluează apele în care ajung. În lucrare este descrisă o clasificare a detergenților în funcție 

de capacitatea bacteriilor de a îi metaboliza, adică detergenți biodegradabil și detergenți 

nebiodegradabili.  În partea dedicată poluării biologice a apei este descrisă boala 

dracunculoza. Aceasta este produsă de către o specie de viermi numită Dracunculus 

medinensis. Omul dobândește boala prin consumul de apă contaminată. Principala 

caracteristică a bolii este faptul că femela de vierme ajunsă la maturitate va perfora țesturile 

gazdei din interior spre exterior pentru a ieși la suprafață.  

În loc de concluzie: „Poluarea apei continuă. Ne vom spăla oare pe obraz scuipându-ne unii 

pe alții?” (Vasile Ghica). Este important să ne TREZIM ca să putem afirma: „Apa, ce cuvânt 

limpede!” (Iulian Bostan). 

 

Cuvinte cheie: apa, poluarea apei, impactul poluării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APA ȘI SĂNĂTATEA 
 

Alexandru TEGA, alexandrutega@cniuliahasdeu 

Letiția FEDORCA 

 

Colegiul Național ”Iulia Hașdeu“, Lugoj  

Str. Victor Vlad Delamarina, nr. 1, Lugoj, jud. Timiș, România 
 

 

Rezumat: Apa este un lichid inodor, insipid și incolor, de cele mai multe ori, sau ușor 

albăstrui sau chiar verzui în straturi groase. Apa este o substanță absolut indispensabilă 

vieții, indiferent de forma acesteia, fiind unul dintre cei mai universali solvenți. Apa este un 

compus chimic al hidrogenului și al oxigenului, având formula chimică brută H2O.           

Pe pământ, apa există în multe forme, în cele mai variate locuri. Sub formă de apă 

sărată există în oceane și mări. Sub formă de apă dulce în stare solidă, apa se găsește 

în calotele polare, ghețari, aisberguri, zăpadă, dar și ca precipitații solide, sau ninsoare. 

Apa care este potrivită consumului uman se numește apă potabilă. Conform standardului 

din România, pentru ca apa să fie potabilă sestonul nu trebuie să depășească 1ml/m³. 

Trăsăturile apei sunt influențate elementar de originea si transportul ei. Louis Claude Vicent 

hidrolog francez a constatat deja în 1965, că între trăsăturile chimice ale apei potabile si 

datele de îmbolnăvire și de mortalitate ale orașului respectiv există continuitate strânsă. 

Conform savantului izvorul adevărat al vieții este apa, în care sunt puține minerale. Din 

fericire astăzi deja exista mai multe aparate de filtrare, care ajută înlăturarea 

dezavantajelor tratării apei de la conductă. 

Apa este principalul constituent al tuturor fiinţelor vii. Viaţa așa cum o ştim, nu poate exista 

fără apă. Oamenii, alături de fauna şi flora terestră au nevoie de apă – componenta de bază 

a tuturor organismelor vii, aflată intracelular și extracelular în cadrul organismelor. 

Doctorii și specialiștii în nutriție recomandă ca lichidele – în special apa plată – să nu 

lipsească din alimențația zilnică, hidratarea organismului fiind extrem de importantă, asta 

înseamnând 2-3 litri de apă pe zi, în funcție de înălțime și greutate. 

Deşi mai bine de jumătate din organismul omului este reprezentat de apă, aceasta nu este 

distribuită uniform în toate compartimentele organismului şi este direct proporţională cu 

suprafaţa corpului. Pe de altă parte, în funcţie de ţesutul adipos, corpul uman conţine între 

55 şi 70% apă. 

Pierderea a 5-6% din volumul total de apă al corpului ne face să intrăm într-o stare de 

somnolenţă şi de oboseală persistentă, ne poate da dureri de cap, ameţeală. Apa este 

principalul solvent al alimentelor, vitaminelor. Organismul o folosește pentru disoluția 

hranei în mici particule dar și pentru metabolizarea și asimilarea ei. În curele de slăbire 

este indicat să bem multă apă, atât pentru a prelungi senzaţia de saţietate, cât şi pentru a ne 

ajuta digestia. 

 

Cuvinte cheie: proprietățile apei, distribuția apei, consumul de apă. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APA ÎN ARTĂ ȘI CULTURĂ 
 

Dariana DUMITRESCU, darianadumitrescu@gmail.com 

Letiția FEDORCA 

 

Colegiul Național ”Iulia Hașdeu“, Lugoj  

Str. Victor Vlad Delamarina, nr. 1, Lugoj, jud. Timiș, România 
 

 

Rezumat:  În lucrarea mea cu titlul ,,Apa în artă și cultură” am ales să vorbesc despre ,,Ce 

este apa?”, ,,Unde se găsește apa și de ce este esențială?” , ,,Exemple din natură” unde 

poate fi întâlnită apa, ,,Apa în artă” și ,,Apa în cultură”. 

Ca o introducere scurtă am ales să vorbesc despre ,,Ce este apa ?”, iar aici am caracterizat 

apa din punct de vedere al proprietăților fizice și chimice. 

De asemenea, am considerat necesară scoaterea în evidență a locurilor unde este prezentă 

apa, importanța acesteia, dar și niște exemple relevante de care, probabil, toată lumea știe. 

Un subiect important pentru tema pe care am ales-o, ,,Apa în artă și cultură”, sunt modurile 

prin care apa este folosită în artă. Aici am vorbit despre diversele tehnici care folosesc drept 

,,actor principal” apa. 

Un alt subiect important pentru tema aleasă de mine, este importanța apei în cultura 

mondială. Miturile și legendele a diferitor popoare despre care am vorbit în lucrarea mea 

sunt grupate în mai multe categorii.  

 

Cuvinte cheie: apa, proprietățile apei, utilizarea apei în artă. 

 

 

 

 

APA ȘI SĂNĂTATEA 
 

Ionuț Rareș CARABAS, ionutcarabas@cniuliahasdeu.ro 

Letiția FEDORCA 

 

Colegiul Național ”Iulia Hașdeu“, Lugoj  

Str. Victor Vlad Delamarina, nr. 1, Lugoj, jud. Timiș, România 
 

 

Rezumat:  In această lucrare sunt prezentate cantitățile maxim admise de substanțe precum 

Al, Hg, Fe, bolile ce pot fi provocate de nerespectarea cantității acestora, beneficiile 

consumării apei asupra sănătații oamenilor și despre afectarea mediului (implicit a sănătății 

oamenilor și a viețuitoarelor din faunele afectate). 

 

Cuvinte cheie: apa, apa potabilă, impactul asupra sănătății. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


