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ARGUMENT 

 
 

“Non est vivre, sed valere, vita.” (lat.) / “Nu-i totul să trăieşti, ci să fii sănătos.”, spunea 
poetul latin Martial. 

Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce 
reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice şi psihice optime a elevilor, 
starea de sănătate a acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative 
întreprinse în şcoală. 

 În ultimii ani factorii care ne influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi şi mai 
agresivi. Dacă poluarea ne afectează sănătatea cu sau fără voia noastră, alimentaţia 
nesănătoasă, indiferenţa faţă de cultură şi artă, sedentarismul ţin de noi înşine, de educaţia 
primită. În acest context, proiectul educaţional ,,Stil de viaţă sănătos” îşi propune educarea 
copiilor, dar şi a părinţilor acestora în ideea creării unui mediu favorabil consumului alimentar 

sănătos şi menţinerii unei stări optime de sănătate. 
Proiectul îşi propune să atragă atenţia tinerilor din școli și licee asupra educaţiei prin şi 

pentru sănătate, cu impact asupra vieţii noastre cotidiene, oferind grupului ţintă şansa 
modificării mentalităţii şi consolidării cunoştinţelor referitoare la un stil de viaţă sănătos. 

Participarea elevilor cu mintea, inima şi mâinile în acest demers reprezintă o experienţă de 
natură să-i determine să fie conştienţi faţă de problemele de sănătate şi de datoria lor de a 
deveni activi, implicaţi şi responsabili.  
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ACTIVITATE EDUCATIVĂ PENTRU PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ 

DE CALITATE: 

„PAȘI SPRE O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ” 

 

Prof. Doina Andrei  

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 

Titlul activității: „Pași spre o viață sănătoasă” 

Tema: Stil de viață sănătos 

Grup țintă/clasă: a VII-a  

Obiective urmărite: 

 să recunoască comportamentele de protecție sănătoase și comportamentele de risc;  

 să realizeze consecințele de scurtă și de lungă durată ale unui stil de viață nesănătos 

implicându-se în luarea unor decizii;  

 să adopte un stil de viață sănătos.  

Metode:  

 conversația, explicația, descrierea, demonstrația, problematizarea, jocul.  

Resurse: 

 fișe de documentare, chestionar, colaje cu articole din presă, reclame despre sănătate, desenele 

elevilor reprezentând activități sănătoase din familie.  

Durata activității:  

 2 ore.  

Descrierea activității:  
1. Pregătirea materialelor necesare desfășurării activității. 

2. Captarea atenției: Joc energizer „Ridică-te sau stai jos”, pentru a-i introduce în tematica 

activității. Se citește o listă de afirmații legate de sănătate, lăsând un scurt timp între ele; cei 

cărora li se potrivesc respectivele afirmații vor trebui să stea în picioare. În momentul în care 

afirmația respectivă nu li se potrivește, vor trebui să se așeze, nu au voie să vorbească între ei. 

Activitatea se încheie in momentul când toți elevii stau jos.  

3. Anunțarea obiectivului activității: Scopul acestei teme constă în identificarea comportamentelor 

sănătoase cât și a influențelor pozitive și negative asupra sănătății.  
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4. Se distribuie chestionarul „Ce înseamnă o persoană sănătoasă” care se completează individual. 

Apoi pe grupe de 3 elevi au loc discuții, astfel încât în alegerea afirmațiilor surprind sănătatea 

fizică, mintală și socială. 

5. Se împarte clasa în 2 mari grupe. Se distribuie coli de scris, markere. Fiecare grupă primește 

sarcina: 10 motive favorabile adoptării unui stil de viață sănătos/defavorabile adoptării unui stil 

de viață sănătos. 

6. Profesorul solicită fiecărei echipe să desemneze un reprezentant, să enunțe pe rând câte un 

motiv care să ilustreze importanța adoptării/neadoptării unui stil de viață sănătos, până la 

epuizarea acestora. Se urmărește astfel încurajarea elevilor de a-și exprima și susține propria 

părere, lucrul în echipă, comunicarea, conștientizarea de către elevi a necesității adoptării și 

menținerii unui stil de viață sănătos la toate vârstele.  

7. Evaluarea: Profesorul adresează întrebări: Ce este sănătatea? Ce este un stil de viață sănătos? 

Care sunt avantajele adoptării unui stil de viață sănătos?  

8. Concluzii și aprecieri: Profesorul notează pe tablă ce presupune adoptarea unui stil de viață 

sănătos.  

9. Tema pentru reflecție: Proiectați propria persoană în viitor, peste 10 ani adoptând un stil de 

viață sănătos.  

 

Anexa 1  

FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

Stil de viață sănătos 

I. STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS = ansamblul comportamentelor care asigură stare de bine:  

 fizic  

 mintal  

 social. 

II. FACTORI COMPORTAMENTALI AI STILULUI DE VIAȚĂ  

Comportamente protectoare sănătoase Comportamente de risc 

 exerciții fizice 

 alimentație sănătoasă 

 echilibru somn-veghe 

 gândire pozitivă (despre sine, lume, 
viitor) 

 sedentarism 

 alimentație nesănătoasă 

 fumat 

 consum de alcool, droguri 

 neutilizarea centurii de siguranță 
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 comportamente preventive: purtarea 

centurii de siguranță 

 vizite medicale regulate 

 utilizarea cremelor de protecție solară 

 utilizarea echipamentelor de protecție 

 lipsă program de control medical 
periodic 

 

 

Anexa 2 

CHESTIONAR  

Ce înseamnă o persoană sănătoasă? 

Citiți lista următoare și alegeți 6 afirmații pe care le considerați ca fiind cele mai importante 

calități necesare unei persoane pentru a fi sănătoase.  

O persoană sănătoasă:  

1. Nu este niciodată bolnavă.  

2. Poate fugi după autobuz fără să i se taie respirația.  

3. Ia viața mai ușor, fără să se supere.  

4. Își face ușor prieteni. 

5. Are acces la servicii de sănătate bune.  

6. Are o casă confortabilă.  

7. Face regulat exerciții fizice.  

8. Este oricine a ajuns la 75 ani.  

9. Evită fumatul și drogurile.  

10. Trăiește într-un mediu curat.  

11. Poate face față oricărei dizabilități ar avea (ex. surditatea, a fi pe scaunul cu rotile).  

12. Poate ieși bine din orice situație.  

13. Se simte bine tot timpul.  

14. Evită mâncarea cu prea mulți aditivi alimentari.  

15. Nu pare deprimată niciodată.  

16. Are o siluetă frumoasă.  

17. Nu ia medicamente.  

18. Este atentă cu propria igienă.  

19. Are grijă să-și facă toate vaccinele necesare.  

20. Are o imagine bună despre sine.  

21. Are o credință care o ajută în viață.  
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22. Mănâncă regulat și nu snack-uri.  

23. E puțin probabil să viziteze un medic.  

24. Are un ten foarte frumos.  

Vârsta: _____  

Clasa: ______  

 

Bibliografie: 

www.rasfoiesc.com/sanatate/alimentatie/CE-INSEAMNA-O-PERSOANA-SANATOA79.php 

 

 

“STRATEGII INOVATOARE, RECREATIVE ȘI ANTISTRES PENTRU 
TINERET” 

EDUCAȚIE NONFORMALĂ - FORMAREA ABILITĂȚILOR DE 
CONTRACARARE A FENOMENULUI DE BURNOUT, A ABANDONULUI 

ȘCOLAR PRIN CREȘTEREA STĂRII DE BINE 

 

Prof. dr. ing. Gabriela Andrei - Palatul Copiilor Iași 

Prof. Ana Hegyi - Palatul Copiilor Iași 

 

”România Educată”, proiect de țară coordonat de Domnul Președinte al României, Domnul 

Klauss Johanis, este unul din principalele proiecte în care principalele obiective vizează pe lângă starea 

de bine a beneficiarilor educație și îmbunătățirea rezultatelor la învățătură și problematica reducerii 

abandonului școlar. În toate domeniile. Dacă o cauză a abandonului școalar o reprezintă criza 

economică din 2008, efectul generat de părăsirea timpurie a școlii va influența perspectiva de creștere 

pe viitor a României.  

 Studiile au indicat existența unor grupuri predispuse la riscul părăsirii timpurii a școlii, 

reprezentat de elevi din mediul rural, tineri din familii cu venit redus, familii de rromi și alte 

naționalități sau elevi care au repetat măcar o dată cursurile unui an școlar. Cu precădere, elevii 

părăsesc școala din motive personale, școlare, familiale, sociale. Sărăcia contribuie la apariția acestui 

fenomen, elevii aflați în această situație nu vor putea spera să continuie studiile învățământului 
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secundar superior sau ale învățământului superior. Efectele reale ale acestui fenomen îl vor constitui 

creșterea ratei șomajului și scăderea creșterii economice datorate imposibilității contribuției acestui 

segment de tineri la economia României. De asemenea, creșterea ratei șomajului, perturbații în ce 

privește forța de muncă, deficiențe în coeziunea socială și de competitivitate, în general, sunt alte 

probleme generate de părăsirea timpurie a școlii. Studiile în acest domeniu la nivel european au 

concluzionat că pentru reducerea fenomenului părăsirii timpurie a școlii se impun strategii care să 

îmbine mai multe acțiuni, cum ar fi:  măsuri de prevenire, intervenție și compensare, cu accent special 

pe intervenții la nivel de școală și elev. Recomandările Consiliului European pentru toate statele 

membre au impus implementarea unor strategii complete cu privire la părăsirea timpurie a școlii, după 

cum urmează:  

- Măsurile de prevenire au scopul de a reduce riscul de părăsire timpurie a școlii înainte de debutul 

eventualelor probleme.  

- Măsurile de compensare au scopul de a sprijini reintegrarea în sistemul de educație și formarea 

persoanelor care au părăsit prematur școala și dobândirea calificărilor necesare accesului pe piața 

muncii. Schimburile de bune practici regionale între cadre didactice din țările Europei contribuie la 

identificarea unor strategii de combatere și diminuare a fenomenului abandonului școlar. Studiile de 

specialitate menționează practici demonstrate de practica altor state care s-au confruntat cu acest 

fenomen. Dintre acestea, atenția cercetătorilor a fost aplecată asupra unor situații, precum: 

 lidership adecvat și pozitiv - mediatori școlari dedicați, directori care promovează un tip de 

școală prietenoasă pentru toți copiii și adulții din comunitate; 

 sprijinul comunității locale pentru a ajuta la depășirea obstacolelor; 

 implicarea angajatorilor în integrarea profesională a tinerilor contribuie la integrarea cu succes a 

tinerilor;  

 activitățile extracurriculare care au un rol foarte important în creșterea atractivității actului 

educațional și cresc motivarea elevilor  pentru școală.   

 Palatul Copiilor Iași,  cu sediul în municipiul Iași, și structurile sale din localitățile județului Iași 

din Tg. Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei, Belcești, Țibănești, Răducăneni, este una din cele mai importante 

instituții de educație nonformală de loisir pentru  elevi, inclusiv din învățământul secundar superior din 

spatial educational ieșean și național. Prin oferta educațională adaptată permanent cerințelor pieții 

muncii, dar și pentru crearea unei stări de bine beneficiarilor principali ai educației, dar și celor 

secundari, instituția reușește să contribuie la reducerea fenomenului de abandon școlar prin crearea unei 

stări de bine. Unii elevi își găsesc timpuriu vocația și chiar cultivând talentul, ajung să se înțeleagă pe 

sine, să identifice meseria pe care ar vrea să o îmbrățișeze.  



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 6, mai 2022 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

15 

 

 Proiectele educative de niveluri: de cerc, locale, județene, regionale și naționale, dar chiar și 

internaționale, reușesc să-i implice  pe aceștia, valorificându-le creativ talentul și abătându-i de la căile 

greșite pe care le-ar putea călca.  

Domeniul tehnic reprezentat de cercurile: Auto-Aero-Navomodele, Robotică, Electromecanică, 

Electrotehnică, Karting, Chimie experimentală, Prelucrare mase plastice și sticlă, Protecția mediului, 

Legumicultură, Agrobiologie, Informatică, Machete – intarsii,  atrage elevii, viitori ingineri de mine, 

fascinați de știință, tehnică şi creativitate în fața acestor discipline. 

Elevii iubitori de literatură sunt întâlniți cu precădere în cercurile de profil de Cultură și 

civilizație italiană, Cultură și civilizație engleză, Cultură și civilizație spaniolă, Jurnalism, Studii 

europene. Cursanții își conturează cunoștințele astfel despre drepturile pe care le au în spațiul european, 

sau cum elaborăm reviste școlare ori cum ne integrăm în acest spațiu cu mai mare ușurință.  

Domeniul artistic la Palatul Copiilor îmbracă aspect variat. Elevii sunt foarte adesea dornici să 

urce pe scenă și chiar să îi rămână fideli acesteia, îndrăgind-o pentru mai tâziu. De la cercuri precum  

Muzică ușoară vocală sau instrumentală, la Pian, Chitară, Fanfară, Orchestra de muzică populară,  

Instrumente tradiționale, la cercuri de Teatru dramatic, Teatru de  marionete, toate atrag copii talentați, 

dar și pe cei care vin pentru prima dată cu bucuria de a-și descoperi vocația. Bucuria pe care o trăiesc 

cursanții cercurilor din Palatul Copiilor Iași este spectaculoasă.   

Activitatea educațională de la Palatul Copiilor, instituție de educație nonformală din 

comunitatea școlară ieșeană, este clădită având raportare la politicile educaționale europene. În acest 

sens, avem în derulare proiecte europene de tip Erasmus + și Europe for Citizens sau transfrontaliere. 

În contextul temei abordate de creare a unei stări de bine, dar și de reducere a abandonului școlar, vă 

vom prezenta mai jos modalități avute în atenție cu privire la acest subiect.  

”Strategii inovatoare, recreative și antistres pentru tineret”/”Innovative, Recreational, 

Stress Relief Youth Empowerment Strategies (Joy) este proiectul Erasmus + din Strategia de 

Dezvoltare pentru Tineret, în coordonarea Palatului Copiilor Iași – Project Reference KA 205- 

Proiect Nr: 2020-1-RO01-KA205-078667.  După implementarea acestuia, până la finalul acestuia, 

consorțiul proiectului are membri din Norvegia, Franța, Estonia, Lituania și România. Obiectivul 

principal al proiectului constă în creşterea gradului de conştientizare a importanţei fenomenului de 

epuizare în rândul tinerilor, precum şi în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să 

propună metode de prevenţie, precum şi modalităţi de abordare a stresului în rândul tinerilor pe baza 

cooperării între parteneri şi a schimburilor de experienţă, metodologii şi bune practici cu scopul de a 

reduce efectele şi consecinţele burnout-ului în spaţiul european. Grupul țintă al proiectului este format 

din peste 10.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 20 ani. Aceștia vor putea afla despre metode de 
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prevenire şi vor dobândi abilităţi de abordare a acestui fenomen pentru a putea face faţă temerilor şi 

dilemelor specifice vârstei, presiunii exercitate de colegi şi părinţi, precum şi stresului provocat de 

sistemul educaţional şi de necesitatea de a trăi într-o societate competitivă. Evenimentele de 

conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la prevenirea 

apariţiei fenomenului de epuizare în rândul grupurilor țintă, al beneficiarilor, al adulților, al autorităților 

publice și al altor părți interesate. Diminuarea fenomenului de abandon datorat burnout-ului, 

incluziunea socială și acordarea șansei la educație elevilor din medii defavorizate constituie  obiectivele 

proiectului propuse a fi realizate până la finalul acestui an școlar. Fiecare om are posibilitatea de a 

învăţa în cele mai diferite contexte, cum ar fi la şcoală, acasă, în grupul de prieteni, prin joc, la locul de 

muncă, prin interacţiunea cu ceilalţi etc. Concluzia este că avem posibilitatea de a învăța în orice 

context, în orice moment, în orice situație. Elevii dezvoltă prin educația nonformală capacitatea de 

lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina, responsabilitatea, capacități de coordonare și planificare, 

competențe interpersonale. Toate acestea sunt importante pentru dezvoltarea personală, făcând din 

acesta un om activ în societate, dar și pe piața muncii la momentul oportun. Palatul Copiilor Iași este o 

instituție nonformală de învățământ preuniversitar, care prin faptul că pune accent pe acțiune, 

voluntariat și învățare de la egal la egal reușește să îi facă pe elevi să își dezvolte diferite pasiuni și să 

evite sau să reducă rata abandonului școlar. Puțini elevi părăsesc cercurile de la Palatul Copiilor la care 

se înscriu. Bucuria este cuvântul care caracterizează starea lucrurilor în Palatul Copiilor, iar implicarea 

și pasiunea profesorului se transferă elevilor. Proiectele în care este implicată instituția noastră și 

inclusiv elevii care iau parte la acestea le stimulează creativitatea pentru a da și mai mult randament în 

mediul formal. Suntem sprijin și ”complici la reușită” ai activităților formale. Instituțiile nonformale se 

bucură de competiții, concursuri județene, interjudețene, naționale și internaționale, proiecte și activități 

de toate tipurile care stimulează elevii. Deși adulții au mecanisme proprii prin care fac față acestor 

emoții, numite în termeni psihologici mecanisme de coping, mulți dintre aceștia s-au confruntat cu o 

gestionare deficitară a stresului. Stresul ne afectează sistemul imunitar prin intermediul creierului și al 

sistemului endocrin. În condiții stresante, hipotalamusul determină creșterea secreției de cortizol din 

glandele corticosuprarenale. Acestea mobilizează resursele de energie ale organismului, dar scad, în 

același timp, răspunsul imun (scade activitatea limfocitelor care în mod natural atacă bacteriile, virușii, 

celulele cancerigene). Astfel, ne-am propus să elaborăm în consorțiul proiectului cu acronimul JOY, 

”Strategii inovatoare, recreative și antistres pentru tineret” are cinci produse intelectuale, după 

cum urmează: 

IO1- Curriculum pentru formarea abilităților de prevenire și gestionare a burnout-ului la tineri 
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IO2 - Materiale de instruire pentru formarea abilităților de prevenire și gestionare a burnout-ului la 

tineri 

IO3 - Set de instrumente pentru atelierele de terapie și de creștere a gradului de conștientizare a 

pericolului reprezentat de burnout pentru tineri 

IO4 - Colecție de bune practici care au dus la recuperarea din burnout în rândul tinerilor 

IO5 - Recomandări pentru învățarea eficientă și planificarea carierei dedicate tinerilor.  

Dacă prin primele două produse intelectuale am căutat să identificăm împreună modalități de 

depistare a factorilor de stres în rândul adolescenților, în produsul intelectual cu numărul trei  am 

dezvoltat o serie de jocuri prin care elevii se relaxează și găsesc în cadrul activităților în care se 

implică, motiv de bucurie. Mizăm pe faptul că fiecare activitate este unică, autentică și poate avea cel 

puțin un stimul. De la metode de energizare, în cazul în care și-au pierdut entuziasmul, la metode de 

dezvoltare a încrederii în propria persoană, iată câteva aspecte care sunt dezvoltate în acest proiect. 

Workshop-ul propus mizează pe concentrare, stimularea simțurilor și implicare. Acest set de jocuri 

poate fi un material binevenit și pentru învățământul formal, acestea putând fi abordate în cazul în care 

intervine lipsa atenției și a interesului pentru subiect al elevilor. De exemplu, primul joc are drept scop 

energizarea corpului prin diferite mișcări care pot fi făcute în orice spațiu. Sunt jocuri care propun 

stimularea creativității, eliminarea epuizării, concentrarea etc. În partea a doua a workshop-ului ne-am 

concentrat pe descoperirea sinelui, pe posibilitatea de a intra în pielea unui personaj care, de exemplu, 

este în situația în care vrea să abandoneze școala pentru a face altceva. Participanții sunt solicitați să 

ofere argumente pro- și contra, iar liderul grupului insistă pe argumentele pro, pentru că o vorbă celebră 

spune că nu există problem, ci doar soluții. 

 Produsul intelectual IO4, intitulat ”Colecția de recuperare a celor mai bune practici pentru 

tineri” reprezintă creșterea gradului de conștientizare cu privire la epuizare la diferite niveluri în 

diferite contexte: individual, familial, educaţional, tineret și politică educațională, mentalitatea 

societății. Va face publicul mai conștient cu privire la simptomele și semnele stresului, cum ar fi: 

dificultăți de învățare, reacții exagerate, iritabilitate, raționament perturbat, pierderea eficienței, 

oboseală, pirderea energiei, dificultăți de somn, izolarea de prieteni și colegi etc. schimbarea de 

comportamnet, educație și stil de viață necesare pentru a reduce durabil efectele pe termen mediu și  

lung ale burnout-ului asupra tinerilor.  Colectarea va sublinia, de asemenea, riscurile importante pentru 

societăți dacă nu sunt luate măsuri pentru prevenirea și oprirea epuizării la scară largă. Este o publicație 

unică pe o temă de mare relevanță pentru tânăra generație și pentru sistemele educaționale. Poate 

contribui substanțial la părăsirea timpurie a școlii și la îmbunătățirea performanțelor școlare. Vom 

acorda o atenție deosebită potențialului de transfer al acestor bune practice în alte contexte și țări.  
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Produsul intelectual IO5 - ”Recomandări pentru învățarea eficientă și planificarea carierei 

dedicate tinerilor” scoate în evidență inevitabila importanță a comunicării. Nu există non-comunicare. 

Orice manifestare umană este un gest de comunicare, fie că intenționăm acest lucru sau nu. Din această 

axiomă derivă lungul și intensul interes al variatului domeniu de activitate umană pentru comunicarea 

eficientă.  

Iată că la Palatul Copiilor  din Iași suntem în permanență preocupați de acest subiect: abandonul 

școlar și devenim și psihologi pentru elevii noștri din dorința de a crea niște adulți fericiți, cu 

preocupări diverse și interesante. 

Bibliografie:  

*** - Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România 

 

 

ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ ÎN PERIOADA DE CREȘTERE 

 

Prof. Adelita Anoca  

Școala Gimnazială “Romul Ladea” Oravița, jud. Caraș-Severin 

 

În perioada adolescenței, în perioada de creștere și schimbări este extrem de important să se 

opteze pentru un regim alimentar cât mai variat, deoarece corpul are nevoie de substanțe nutritive și nu 

de aport caloric. Nu trebuie să lipsească din alimentația cotidiană legumele și fructele bogate în 

carbohidrați complecși și fibre, cerealele integrale, produsele lactate care asigură calciul necesar pentru 

creșterea și dezvoltarea armonioasă a oaselor. 

Fructele sau legumele crude, carnea slabă de pește sau pasăre sunt alimente bogate în vitamine 

și minerale, nu conțin multe calorii și au conținut redus de grăsimi saturate, grăsimi hidrogenate, zahăr 

și sare. De asemenea, e esențial să se evite sau să se limiteze consumul de dulciuri sau băuturi 

răcoritoare cu conținut mare de zahăr și puține substanțe hrănitoare. 

Corpul are nevoie de un aport nutrițional, senzația de foame trebuie să fie satisfăcută, iar 

energia organismului furnizată prin hrană. Metabolismul și nivelul activității fizice influențează cât de 

mult trebuie să mănânce o persoană. 

Substanțele nutritive din alimente sunt utilizate de organism pentru o serie de reacții chimice 

care au loc la nivelul celulelor și care au drept rezultat eliberarea de energie. Acest proces chimic prin 
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care organismul asimilează alimentele pentru a elibera energia se numește metabolism. Viteza cu care 

se produce metabolismul reprezintă rata metabolică bazată. 

În perioada de creștere, meniul trebuie să fie cât mai diversificat. Sunt necesare cele trei mese 

pe zi și o gustare compusă din alimente sănătoase precum: fructe în loc de dulciuri, biscuiți din cereale 

integrale, un iaurt sau floricele de porumb fără unt și arome. Chips-urile, covrigeii, napolitanele pot fi 

înlocuite cu semințe de migdale neprăjite, nuci, stafide. 

Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei și ar trebui să fie compus din cereale integrale, 

lapte sau iaurt și fructe. Ar fi preferabil să se reducă sau să se evite consumul de produse de patiserie, 

ouă prăjite, șuncă și dulciuri. Prânzul și cina ar trebui să fie compuse din carne slabă, gătită la grătar 

sau la cuptor și legume. Dulciurile ar trebui înlocuite cu fructe și sosurile cu salate. 

Pregătirea, manipularea și depozitarea alimentelor au un rol semnificativ în alimentația corectă. 

Este necesar să citim eticheta alimentelor, să păstrăm alimentele la rece, într-un mediu curat, să spălăm 

mâinile și alimentele, să separăm alimentele crude de cele gătite atunci când le depozităm. Uneori, 

procesarea alimentelor este necesară din motive de siguranță alimentară. De exemplu, fierberea laptelui 

sau gătirea cărnii la temperaturi mari este necesară pentru a înlătura anumite bacterii. 

Este esențial ca în perioada copilăriei și adolescenței să se formeze obiceiuri alimentare 

sănătoase și pofta să nu fie confundată cu foamea. Încercăm să formăm elevilor aceste obiceiuri prin 

implementarea unor programe oferite de Junior Achievement România, dar și prin organizarea unor 

ateliere cu specialiști în nutriție, în care elevii sunt provocați să gândească meniuri sănătoase și să 

realizeze rețete atractive, amuzante, dar și sănătoase. 

 

Bibliografie: 

*** - Sănătate. Viață activă, JA Romania, București, 2021 
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VITALITATEA DIN ADÂNC 

     

Prof. Gabriela Apostu  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanța 

 

 ”Bună ziua! Mă numesc Gabriela Apostu și sunt dependentă de zahăr.” Cam așa ar fi trebuit să 

răspund la întrebarea pe care mi-au adresat-o unii: „cum ai reușit să te îngrași din nou?”  

 Asta este povestea multora din nefericire, nu știu dacă la fel de spectaculos „spusă”, că, vorba 

aceea, e mare lucru să faci treaba asta cu rigurozitate de pe la 30 de ani, până la cei 49 prezenți: 64… 

75… 68… 78… 67… 76… 65… 74… 61… 75...80...88...77...85 kilograme! 61 de kilograme am avut 

în luna aprilie a anului 2017, 85 de kilograme am azi. 

 În viață, toate lucrurile sănătoase stau sub auspiciile echilibrului. Când nu faci „ce este firesc” 

apare ”nefirescul”. N-am reușit să găsesc calea. E simplu.  

 Știu, pot găsi motive spectaculoase pentru care mă îngraș, de parcă singura mea activitate de pe 

planeta Pământ este să mănânc nu de patru-cinci ori pe zi, timp de 365 de zile, ci de 365 de ori în patru-

cinci zile! Îmi spun adesea, glumind, că eu nu beau, nu fumez, nu pierd nopți, nu fac amor. Prea mulți 

de „nu”. Și atunci, „da”, mănânc. Mănânc dulce. Doar că această glumă am transformat-o într-o 

realitate, care ar putea să pară nevinovată, dar în esență este aproape la fel de periculoasă ca alte 

dependențe. 

 Sunt prinsă într-un cerc din care se pare că încă n-am reușit să ies. Zahărul s-a strecurat cu 

dibăcie în viața mea. Orice dependență se sprijină pe o nefericire, orice nefericire pe o rană a sufletului.  

 De când mă știu, am tot făcut sport. Am început cu fotbalul la patru ani și am continuat cu 

handbal, baschet, tenis de masă, tenis de câmp, plus intratul în sălile de fitness, serii întregi de terapii, 

diete. Ani de zile lumea m-a confundat cu bicicleta mea care era un fel de carte de vizită. 

 Corpul meu e mai deștept decât mine, cu siguranță. Nu mai vrea să aplece urechea la poeziile 

minții mele: mănâncă, dragă, că oricum faci sport! 

Cu alte cuvinte, o neîmplinire emoțională, la care se adaugă proaste obiceiuri alimentare și 

plonjarea în obiceiurile emoționale neconstructive, în scuze permanente m-au adus aici.  

Dacă nu voi identifica real problema emoțională, rana, pentru conștientizare și rezolvare, pot să mă 

agăț de lustră, să fac flik-flak-uri, să fac flotări în cozoroc, să mănânc frunze de spanac, rădăcină de 

pătrunjel, ciclicitatea nu va muri, ba mai mult, va uda la rădăcină deja existentele frustrări sau conflicte 

interioare. Spun toate acestea pentru mine, dar și pentru cei care cred că, dacă nu mai mănâncă de azi, 
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de mâine vor slăbi. O fac pentru următoarele cinci minute din viață. Povestea se va repeta. Hrana 

corectă și mișcarea sunt aur, dar vindecarea este a sufletului. Corpul va răspunde cu adevărat abia 

atunci când sufletul va respira împăcat.” 

 Acesta este un capitol important al vieții mele tradus într-o povestioară. 

 Sufletul este cămara cu emoții. Depinde ce becuri aprindem, care este temperatura din ea, 

umiditatea... 

 Noi purtăm un bagaj emoțional din copilărie. Știm deja de existența celor cinci răni emoționale 

care ne împiedică să fim sănătoși. Avem obligația, odată ajunși la maturitate, să lucrăm spre beneficiul 

nostru, mai ales că informațiile care ne pot ajuta sunt multe și ne stau la dispoziție.  

 Orice emoție negativă întrerupe circuitul energiei. Această pană de curent a corpului, 

”întâmplată” des, va face ca imunitatea emoțională să fie din ce în ce mai precară. Corpul nostru, 

mecanism divin, știe să facă diferența dintre o emoție negativă și una pozitivă și ne transmite 

permanent mesaje. Este  oarecum firesc să simțim și emoții negative uneori, dar ideea este să nu le 

permitem să ne ia pe sus ca o tornadă. Gândurile pe care le avem, cuvintele pe care le rostim, cuvintele 

celorlalți pe care le lăsăm să intre sunt factori determinanți pentru sănătatea noastră emoțională, 

mentală și, implicit, fizică.  

 Se spune că stresul şi alte elemente similare provoacă în corp un PH acid favorabil bolii. 

Gânduri frumoase, activități sănătoase - energie pozitivă, gânduri urâte emise sau nu - energie negativă. 

Vibrația interioară creează realitatea fiecăruia dintre noi. Magnetismul vibrației emoționale, în care 

fiecare se află, va atrage o realitate conformă cu aceasta. Trist ești, tristețe vei atrage! Și iată-te din nou 

în buclă.  

 Iubirea de sine e vitală, tradusă fiind prin existența în noi a curajului, determinării, 

autodisciplinei, bucuriei, simțului umorului, toleranței, empatiei, precum și absența remușcărilor, 

ranchiunii, vinovăției sau chiar procrastinării. Având acest rezervor al iubirii plin avem posibilitatea să 

oferim și altora iubire. Astfel se realizează un circuit care ne favorizează, ne hrănește emoțional atât pe 

noi înșine, cât și pe cei din jurul nostru.  

 Ca o concluzie, putem mânca sănătos, putem face sport, dar acestea nu sunt suficiente. Pacea 

interioară, bucuria vieții, vindecarea rănilor emoționale, întâlnirea permanentă cu Natura, iubirea de 

sine și a aproapelui (acestea din urmă stau de-a înaltul şi de-a latul piramidei sănătății) ne întrețin 

vibrația înaltă. 

        

Bibliografie:  

*** - Informații internet/ site web Catchy - articol personal 
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IMPACTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

 

Prof. Tatiana Balaș  

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău 

 

 Pandemia de COVID-19 a schimbat la nivel global percepția multora dintre noi, precum și 

așteptările noastre. Căutarea unui scop, responsabilitatea socială și față de mediul înconjurător 

prevalează acum asupra noului ”normal”, tendința fiind orientată spre construirea unui mediu mai 

sustenabil. 

 Impactul asupra mediului este vizibil tuturor, iar unele zone au trecut prin schimbări drastice.  

Fiind nevoiți să stea la domiciliu și să păstreze distanțarea socială, oamenii „provoacă” în mediul 

înconjurător atât mai puține, cât și mai multe emisii de carbon.  

 4 moduri în care pandemia de COVID-19 a afectat mediul înconjurător 

1. Îmbunătățirea calității aerului 
 Acesta este unul dintre efectele benefice ale lipsei de activitate a oamenilor. În condițiile în care 

populația a fost izolată, iar afacerile au fost forțate să se închidă temporar, a existat un nivel mai scăzut 

de poluare a aerului. Acest lucru a fost cel mai vizibil în China, dar s-a resimțit și la nivel mondial. 

Calitatea aerului s-a îmbunătățit semnificativ, în contextul în care activitatea industrială a fost încetinită 

sau chiar amânată.  

 Unul dintre cei mai importanți factori de poluare este dioxidul de azot, care provine în cea mai 

mare parte de la centralele energetice și de la mașini. Însă, ținând cont că oamenii au limitat la maxim 

deplasarea, iar majoritatea fabricilor și uzinelor a trebuit să oprească producția, cantitatea de dioxid de 

azot din aer a scăzut semnificativ.  

 Chiar dacă virusul COVID-19 nu a fost un fenomen pozitiv pentru populație, acesta poate va 

avea rolul de a atrage atenția oamenilor asupra importanței reducerii cantității de factori poluanți pe 

care o degajă în aerul respirabil. Într-un timp relativ scurt, calitatea aerului s-a îmbunătățit semnificativ, 

iar imaginile din satelit indică o refacere vizibilă a stratului de ozon. Oricine își poate imagina efectele 

pozitive asupra aerului, dacă oamenii ar continua să facă eforturi să mențină același stil de viață fără 

poluanți chiar și după sfârșitul pandemiei de COVID-19. 

2. Cantități mai mari de deșeuri 
 Chiar dacă s-a îmbunătățit calitatea aerului, situația deșeurilor produse de oameni s-a înrăutățit. 

Ca să prevină răspândirea virusului COVID-19, cetățenilor li s-a sugerat să dezinfecteze și să curețe 
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suprafețele într-un mod exagerat, dar și să poarte materiale de protecție care să le acopere gura, nasul și 

mâinile (măștile faciale, mănușile). Chiar dacă aceste măsuri preventive sunt necesare, dacă nu sunt 

gestionate cum trebuie, ele pot duce la producerea unor cantități enorme de deșeuri.  

 Cel mai recent studiu realizat de un grup de cercetători canadieni arată repercusiunile pe care 

pandemia le are asupra mediului înconjurător. Oamenii de știință au simulat condițiile de pe malurile 

râurilor și au studiat modul în care se descompun măștile de protecție de unică folosință. Cercetătorii au 

expus măștile la lumină UV pentru 48 de ore. Ce au descoperit? După 18 ore de expunere la UV, 

măștile au început să își schime forma, iar stratul exterior a început să se descompună. După 36 de ore, 

fibrele din straturile măștilor s-au descompus, creând fragmente minuscule de fibră. În final, dintr-o 

singură mască au rezultat peste 1,5 milioane de particule de microplastice. Să nu uităm ca aproximativ 

129 miliarde de măști sunt folosite la nivel global în fiecare lună. Un calcul simplu ne arată ce efect ar 

putea avea asupra tuturor, direct și indirect, aruncarea la întâmplare a măștilor de unică folosință.  

 Oamenii nu doar aruncă și risipesc cantități uriașe de mănuși de plastic și măști, ci și cumpără 

cantități mari de produse care duc la risipă și acumulare masivă de deșeuri. În mod similar, oamenii nu 

au mai folosit pungi și pahare reutilizabile, ci s-au reîntors la utilizarea produselor din plastic pe care 

le-au aruncat după folosire, pentru a evita aducerea germenilor din exterior în interior.  

 Un alt mod prin care oamenii au creat mai multe deșeuri a fost faptul că au comandat mâncare, 

deoarece restaurantele au fost închise și au făcutcumpărături online, nemaiputând să meargă în 

magazine. Ambele servicii la domiciliu sunt convenabile, însă, acestea produc deșeuri din cauza 

recipientelor și a ambalajelor în care sunt împachetate pentru livrare.  

3. Mai puține emisii cu efect de seră  

 Odată cu închiderea fabricilor, a școlilor, a clădirilor de birouri și a restaurantelor, s-au 

înregistrat mai puține emisii cu efect de seră în atmosferă. A existat o cerere mai mică pentru 

combustibili, din cauza faptului că cele mai multe locații au fost închise în această perioadă, permițând 

emisiilor de carbon să scadă. Totodată, a existat și o cerere mai mică pentru petrol.   

4. Este folosită mai multă energie domestică 

 Deoarece oamenii au fost forțați să stea acasă, aceștia au folosit cantități mari de energie pentru 

a-și încălzi sau răci aerul din locuință, pentru a-și lumina încăperile și pentru a porni dispozitivele 

electronice și alte aparate casnice. 

 Un expert al unei companii care vinde panouri solare în Cherry Hill, Statele Unite ale Americii,  

a subliniat că, deși consumul de energie comercială a scăzut, consumul mare de energie domestică va 

avea un impact cel puțin la fel de important asupra mediului. El a accentuat și faptul că facturile de 

electricitate ale persoanelor fizice vor fi extrem de ridicate, ca dovadă a consumului enorm de energie.  
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Viitorul mediului înconjurător, fiind legat de virusul COVID-19, este incert. Dacă virusul COVID-19 

va dispărea sau răspândirea lui va fi încetinită, este probabil ca mediul înconjurător să fie afectat atât 

într-un mod pozitiv, cât și în mod negativ. Depinde de  fiecare dintre noi să facem ca acest impact să fie 

unul benefic pentru mediul înconjurător, chiar și după ce pandemia va lua sfârșit.   

 Pandemia a provocat percepția tuturor despre normalitate și ne-a dat o perspectivă globală 

asupra relației dintre umanitate și mediu. Mai precis, ne-a arătat că bunăstarea noastră depinde 

fundamental de echilibrul planetar al tot ceea ce este viu. Am înțeles, cu prețul pandemiei, că trebuie să 

respectăm și să protejăm viața în toată diversitatea ei pentru a ne proteja pe noi înșine.   
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PUBLICITATEA, PREZENTAREA ŞI ETICHETAREA PRODUSELOR 

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea. 
(Hipocrate) 

 În ziua de azi, viaţa omului modern este asaltată de publicitate, de reclame inedite la TV, radio, 

în presa scrisă şi chiar online, de panouri uriaşe şi bannere prezente în fiecare oraş, de afişe, broşuri, 

flyere împărţite pe stradă. 

 Publicitatea este definită ca o „acţiune sau complex de acţiuni comunicaţionale verbale şi non-

verbale, având ca scop informarea publicului în legătură cu un produs, un serviciu sau o persoană 

vizând obţinerea unei impresiişi a unei atitudini favorabile urmate de o adeziune psihologică şi de 

receptivitate. Scopul publicităţii poate fi politic sau comercial; ea urmăreşte convingerea publicului-

ţintă în legătură cu calităţile/meritele eventual de excepţie ale obiectului său.”  

https://www.eea.europa.eu/ro/articles/
https://www.mediafax.ro/social/care-este-noua-sursa-de-microplastice-ce-ameninta-sanatatea-oamenilor-si-mediul-inconjurator-repercusiunile-pandemiei-de-covid-19-20290675
https://www.mediafax.ro/social/care-este-noua-sursa-de-microplastice-ce-ameninta-sanatatea-oamenilor-si-mediul-inconjurator-repercusiunile-pandemiei-de-covid-19-20290675
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 Rolul publicităţii a devenit tot mai important o dată cu trecerea timpului, aceasta având o 

influenţă semnificativă asupra oricărei societăţi moderne. Aflată pretutindeni şi cu un caracter repetitiv, 

reclama încearcă să convingă, și are interesul de a îndruma publicul consumator spre cumpărarea unor 

produse de care este foarte probabil să nu aibă nevoie.  Pentru a-şi vinde produsele reclamele creează şi 

modifică identităţi şi le oferă publicului gata procesate, acestea devenind un factor principal care 

stabilesc speranţele şi perspectivele noastre.  

 Publicitatea se află de multe ori în avangarda schimbărilor, impunând noi comportamente şi 

moravuri în rândul consumatorilor, determinând inovaţia. Pentru a-şi atinge scopul de a ajunge la 

potenţialul consumator comunicatorii folosesc o gamă largă de modalităţi care pot rezulta în trezirea 

interesului, în atragerea atenţiei publicului şi în determinarea acestuia să aleagă un anumit produs în 

detrimentul altuia. 

 Opiniile asupra publicităţii sunt contradictorii. Pentru unii aceasta reglează sistemul economic, 

îmbunătăţeşte integrarea socială, sporeşte optimismul, bucuria, încrederea în viaţă şi de asemenea 

încearcă să reducă agresivitatea. Pentru alţii, determină uzura morală a produselor, creează nevoi false 

în rândul publicului, amplifică resentimente, frustrări, intensifică individualismul, narcisismul, şi nu în 

ultimul rând este considerată un instrument puternic de manipulare a societăţii. 

 Însă, Max Sutherland este de altă părere. Conform lui, „ni s-a spus atât de des că rolul 

publicităţii este de a convinge, încât se pare că am ajuns să credem acest lucru”. 

 Practica activităților comerciale a impus utilizarea unui instrument esențial pentru asigurarea 

unei comunicări rapide și precise a informațiilor despre mărfuri. Acest instrument este eticheta, folosită 

ca purtător al informațiilor referitoare la mărfuri, între producători, distribuitori și consumatori. 

Eticheta este una dintre componentele unui comerţ civilizat. Ea prezintă produsul, având rolul de a 

informa cumpărătorul asupra calităţii şi caracteristicilor produsului, dar şi de a-ioferi informaţii care îl 

pot învăţa pe acesta cum să aleagă un produs corespunzător, în mod real, nevoilor sale. În cazul 

produselor alimentare, eticheta poate oferi şi informaţii care să vină în  sprijinul menţinerii stării de 

sănătate a consumatorului. 

 Conform Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare, eticheta reprezintă 

„orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care conţine elemente de identificare a 

produsului, care însoţeşte produsul sau este aderent la ambalajul acestuia”.  

 În antichitate, eticheta a reprezentat mai ales un semn dinstictiv al producătorului și a îmbrăcat 

diferite forme, specifice fiind pictogramele, ideogramele și monogramele, care făceau corp comun cu 

obiectul pe care se aplicau (cărămizi, amfore și alte produse ceramice, produse metalice etc.)  
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 Perioda renascentistă a stimulat dezvoltarea schimburilor comerciale, iar eticheta a început să 

individualizeze produse similare, realizate de producători diferiți.  

 În perioada capitalismului timpuriu, eticheta a devenit purtătoarea unor informații legate de 

desfășurarea operațiunilor comerciale: denumirea produsului, numele producătorului, locul de origine, 

iar când mărfurile au început să fie ambalate se indica și cantitatea de produs cuprinsă în ambalaj. 

 În prezent eticheta reprezintă un element de identificare, informare, atenţionare, clasificare şi 

promovare comercială a unui produs sau a unei mărci. Ea poate fi tipărită direct pe ambalaj, lipită 

(autoadeziv) sau ataşată produsului și trebuie să cuprindă, în funcţie de destinaţie: numele 

producătorului, data şi locul fabricaţiei, compoziţia şi caracteristicile produsului, indicii privind 

cantitatea, calitatea, modul de păstrare şi de folosire a produsului, termenul de valabilitate, preţul de 

comercializare, oferte promoţionale etc. 

 Denumirea produsului - trebuie să corespundă naturii, genului, speciei, sortului sau 

proprietăţilor alimentului ori materiilor prime utilizate în fabricaţie. Produsele care au fost tratate cu 

radiaţii ionizante trebuie să poarte inscripţia „Tratat cu radiaţii ionizante”. Produsele la care, pentru 

conservare, se foloseşte un gaz avizat sanitar se marchează cu indicaţia „Ambalat în atmosferă 

protectoare”. 

 Numele şi adresa producătorului, ale ambalatorului sau ale distribuitorului. În cazul 

produselor de import se va înscrie numele şi adresa importatorului sau distribuitorului înregistrat în 

România. 

  Cantitatea netă sau conţinutul net (masa nominală, volumul nominal sau cantitatea nominală). 

În cazul unui produs preambalat, reprezintă volumul indicat pe preambalat, deci cantitatea de produs pe 

care trebuie să o conţină preambalatul. 

 Data durabilităţii minimale - reprezintă data stabilită de producător până la care un produs 

alimentar îşi păstrează caracteristicile specifice, în condiţii de depozitare corespunzătoare; produsele 

pentru care se stabileşte data durabilităţii minimale nu trebuie să fie periculoase nici după această dată. 

Data va conţine ziua, luna, anul într-o formă cronologică nemodificată. 

 Locul de origine sau provenienţă a produsului - este obligatoriu de menţionat, omiterea acestuia 

ar fi de natură a crea confuzii în gândirea consumatorilor. 

 Indicarea lotului de fabricaţie (seria lotului, data fabricaţiei, data îmbutelierii sau a culegerii 

recoltei). Indicarea lotului nu este obligatorie pentru: produse alimentare vândute sau livrate de la 

producător la unităţi de depozitare temporară,condiţionare şi ambalare, dirijate către organizaţii de 

producători sau achiziţionate în vederea introducerii imediate într-un sistem de pregătire 
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operaţională/transformare, atunci când la locurile de vânzare alimentele sunt ambalate la cererea 

consumatorului sau preambalate în vederea vânzării imediate. 

 În cazul alimentelor preambalate, indicarea lotului se face pe ambalaj sau pe eticheta ataşată; în 

cazul alimentelor nepreambalate, această indicaţie apare pe ambalajul de transport sau pe container, ori 

în lipsa acestora, pe documentele comerciale însoţitoare. 

  Ingredientele - sunt reprezentate de orice substanţe, inclusiv aditivii, utilizate la producerea sau 

la prepararea unui produs şi care vor fi conţinute de produsul finit, fie şi într-o formă modificată. 

Aceaste ingrediente vor trebui să figureze pe etichetă sau ambalaj în ordine descrescătoare importanţei 

lor cantitative în momentul introducerii în fabricaţie (lista ingredientelor). 

  Valoarea nutritivă şi energetică. 

    În condiţiile modernizării magazinelor de desfacere a produselor alimentare, inclusiv a 

supermagazinelor, pe ambalajele produselor alimentare sau pe etichete se aplică şi codul de bare, care 

este cel mai simplu şi cel mai ieftin sistem de identificare automată a unui produs. El se bazează pe 

reprezentarea printr-o asociere de bare (închise la culoare) şi spaţii libere. Sistemul standardizat este 

codul EAN (European Article Numbering Association). 

 Eticheta nutriţională. 

    Pe etichetă se menţionează tipul de produs şi cantitatea de produs, precum şi indicatorii valorii 

nutritive per porţie. Astfel, în dreapta etichetei sunt trecute cantitativ substanţele energetice (protide, 

lipide, hidraţi de carbon) şi numărul de kJ (kcal), iar în partea stângă a etichetei sunt enumerate şi 

poziţionate, cu cercuri, substanţele nutritive: vitaminele A, B1, B2, C şi sărurile minerale calciu şi fier, 

precum şi protidele. 

 Informațiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii, la achiziționarea 

produselor, în privința: 

a) caracteristicilor alimentului și în special a naturii, identității, proprietăților, compoziției, cantității, 

durabilității, originii sau provenienței sale, precum și a metodelor de fabricație sau de producție; 

b) atribuirii de efecte sau proprietăți alimentelor pe care acestea nu le posedă; 

c) sugerării că alimentul are caracteristici special atunci când în realitate toate produsele similare au 

astfel de caracteristici. 

 Scopul etichetării este de a da consumatorilor informațiile necesare, suficiente, verificabile și 

ușor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigențelor lor 

din punct de vedere al nevoilor și posibilităților lor financiare, precum și de a cunoaște eventualele 

riscuri la care ar putea fi supuși. 
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UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS PENTRU ORICINE ŞI LA ÎNDEMÂNĂ 

 
 

Prof. Octavia Barbu 

Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău 

 

În vremurile noastre, stilul de viață sănătos are o influență majoră în menținerea stării de 

sănătate, acest concept referindu-se la un cumul de acțiuni și activități benefice oricui, deseori opționale 

și care, din anumite motive, nu pot fi la îndemâna fiecăruia dintre noi. O alimentaţie echilibrată, 

practicarea exerciţiului fizic, reducerea consumului de alcool, renunţarea la fumat,  adoptarea 

comportamentelor preventive (vaccinările sau verificările medicale periodice), respectarea orelor de 

somn sunt astfel de bune obiceiuri, a căror practicare/„nepracticare” este indusă de informare, 

posibilități materiale și intelectuale, resurse temporale și spațiale, convingeri personale și sociale. 

Suma obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătăţii pe care o avem. Starea de spirit este tot 

rezultatul propriului stil de viaţă. Atât sănătatea fizică, cât şi cea psihică depind, în mare măsură, de 

obiceiurile zilnice pe care le avem şi de modul în care trăim. 

Oare știm cu adevărat ce înseamnă un stil de viață sănătos? Organizația Mondială a Sănătății 

(OMS) definește sănătatea drept „o stare de bunăstare fizică, mentală și socială completă și nu doar 

absența bolii sau a infirmității”. 

Așadar, mai mult decât doar o viață sănătoasă, trebuie să vorbim despre un stil de viață sănătos, 

care include alimente, exerciții fizice, asistență medicală preventivă, muncă, relația cu mediul și 

http://www.etransport.ro/Norme|_metodologice_ce_reglementeaz�_modul_de_etich_i51-news
http://www.doctor.info.ro/
http://www.newschannel.ro/stiri/comisia-europeana-propune-noi-norme-pentru-etichetarea-alimentelor
http://www.newschannel.ro/stiri/comisia-europeana-propune-noi-norme-pentru-etichetarea-alimentelor
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21090_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21092_ro.htm
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activitatea socială. Un stil de viață sănătos nu se realizează peste noapte, dar trebuie să fim consecvenți. 

Trebuie să urmăm un plan bun bazat pe obiceiuri sănătoase. Făcând acest lucru, corpurile și mințile 

noastre vor ajunge într-un ritm care va deveni în cele din urmă a doua natură. 

Care sunt componentele unui stil de viață sănătos? 

În general, se recomandă să facem cel puțin 30 de minute de exerciții fizice pe zi. 

Mersul într-un ritm rapid este suficient – atât timp cât crește ritmul cardiac! Acest lucru permite nu 

numai să ardem excesul de calorii și să consolidăm mușchii și oasele, dar ajută și la controlul tensiunii 

arteriale, al colesterolului și al nivelului glicemiei. În plus, acest lucru contribuie la scăderea nivelului 

de stres și ne ajută să dormim mai bine. Ajută, de asemenea, să dobândim o stare de relaxare, să evităm 

schimbările de dispoziție, să îmbunătățim stima de sine și să atingem o stare de satisfacție personală. 

Poate fi, de asemenea, o modalitate bună de a dezvolta o activitate socială sănătoasă atunci când 

exercițiul este practicat cu alții. 

De multă vreme se dezbate despre ceea ce înseamnă dieta perfectă. Nu există o dietă perfectă 

care să funcționeze pentru fiecare persoană de pe întreaga planetă. Fiecare persoană are un set diferit de 

cerințe nutritive pentru a se menține sănătoasă. 

O alimentație sănătoasă înseamnă echilibru și diversitate. Aceasta asigură nutrienții necesari 

unei bune funcționări a organismului și ajută astfel la prevenirea unor afecțiuni.  

Dieta ar trebui să ne ofere cel mai bun aport posibil de nutrienți pentru a permite corpului nostru 

să fie cât mai sănătos. O dietă perfectă ar trebui să fie bogată în nutrienți: proteine, glucide, grăsimi, 

vitamine, minerale și apă. Este bine să alegem alimente cât mai bogate în vitamine și minerale. 

Alimentaţia secolului nostru, bogată în substanţe chimice, aditivi şi organisme modificate 

genetic nu ne ajută, ba mai mult, favorizează îmbolnăvirea şi ne-a redus consistent speranţa de viaţă. 

În plus, din pricina gusturilor intense şi a aspectului fals, însă extrem de atractiv al alimentelor, 

coroborate cu anxietatea, stresul, depresia, oboseala cronică, tindem să mâncăm mai mult decât avem 

nevoie.  

Prevenirea creşterii ponderale este mult mai eficientă decât scăderea în greutate şi menţinerea 

pe termen lung a noiigreutăţi. Pentru menţinerea balanţei energetice a organismului, alimentaţia trebuie 

să fie echilibrată din punct de vedere nutritiv, cu consum de alimente din toate grupele alimentare, în 

cantităţi moderate care să realizeze aportul caloric optim pentru vârstă, sex şi activitate fizică. Desigur, 

în selecţia alimentelor se va ţine cont de densitatea calorică, recomandate fiind alimentele cu conţinut 

caloric scăzut. 

Trebuie să alegem un meniu diversificat, care să includă o gamă largă de alimente consumate la 

fiecare masă. Nu există niciun aliment care să conţină toţi factorii nutritivi în cantitatea de care avem 
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nevoie. Iată de ce se recomandă combinarea lor. Atenţie însă: diversitatea nu presupune meniuri 

sofisticate cu multefeluri de mâncare. Varietatea poate fi realizată prin alegerea unor alimente care să 

difere de la o masă la alta. 

Apa este o componentă a sănătății trecute cu vederea. Aportul de lichide nu este bine să fie nici 

în cantitate foarte mare, nici foarte mică. Trebuie găsit echilibrul de apă potrivit pentru fiecare, pe baza 

nivelului de activitate, a temperaturii exterioare și a ratei de transpirație.  

Alimentele trebuie să asigure factorii nutritivi esenţiali. Se recomandă utilizarea cerealelor 

integrale şi a produselor de panificaţie din făină integrală şi evitarea produselor rafinate. Se preferă 

alegerea laptelui şi a lactatelor degresate. De asemenea, în locul produselor cu adaos de zahăr şi de 

grăsimi rafinate putem folosi fructe şi seminţe oleaginoase. 

Viața socială este un aspect fundamental al sănătății. Izolarea socială poate duce la o deteriorare 

treptată și ireversibilă a abilităților fizice și psihice. 

Echilibrul mental nu se referă doar la existența bolilor psihice, ci la starea de bunăstare 

emoțională și psihologică. O sănătate mentală bună este necesară pentru a menține și dezvolta abilități 

cognitive, relații sociale și pentru a face față provocărilor personale și profesionale ale vieții de zi cu zi. 

Stresul, oboseala și anxietatea sunt, printre altele, unele dintre semnele care indică faptul că 

starea mentală nu este în întregime sănătoasă. 

Este bine să încercăm să oferim creierului un antrenament obișnuit cu exerciții care 

îmbunătățesc memoria, atenția, capacitatea de concentrare și învățarea de noi subiecte. Acest lucru va 

ajuta la evitarea sau cel puțin la întârzierea apariției multor probleme. 

  Este necesar să dormim bine și un număr adecvat de ore – cel puțin 8 ore pe noapte. Acest lucru 

va ajutasă ne odihnim și să generăm energie pentru ziua următoare. Insomnia este o cauză a 

hipertensiunii arteriale, a bolilor de inimă și a bolilor psihice, metabolice și endocrine. 

Beneficiile unui stil de viață sănătos sunt aproape nelimitate. A avea obiceiuri și rutine 

sănătoase ne va permite să rămânem activi și să ne atingem obiectivele. În acest sens, satisfacția noastră 

va crește și va rămâne la cel mai înalt nivel. Nu trebuie să uităm că, dacă nu suntem sănătoși, șansele 

noastre de a face activități care ne plac sunt reduse drastic. Cu obiceiuri sănătoase, vom vedea doar 

beneficii, atât pentru noi înșine, cât și pentru societatea care ne înconjoară. 
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DESPRE SCHIMBAREA STILULUI DE VIAȚĂ, ÎN MOD PRACTIC 
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C.J.R.A.E Constanța – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

Oameni diferiți reacționează diferit în fața acelorași evenimente. De fapt, chiar aceeași persoană 

arareori reacționează la fel de fiecare dată când se regăsește în aceeași situație. Ce explică aceste reacții 

emoționale diferite? În cele mai multe cazuri, credințele noastre despre lucrurile care se întâmplă ne 

determină răspunsurile emoționale.  

Albert Ellis a creat principiile Terapiei Rațional-Emotive și Comportamentale (REBT), pornind 

de la propria experiență și propria cercetare clinică, de la înțelepciunea filosofiei, precum și de la 

psihologie. Cum putem gestiona emoții precum furia, anxietatea, depresia etc. folosind metodele 

REBT? În continuare, analizăm ABC-ul REBT. Începem prin localizarea lui C – Consecința 

emoțională sau comportamentală. Privim apoi spre A – experiența Activatoare sau Adversitatea (de 

exemplu, Un coleg nu a reușit să-și țină cuvântul într-o înțelegere importantă pe care a avut-o cu tine.) 

Când ne uităm la A și la C, poate părea că A cauzează C. Teoria REBT presupune însă că, deși 

Experiența Activatoare contribuie la Consecința emoțională (spre exemplu, furia), în realitate prima nu 

o determină pe a doua. O Consecință emoțională, deși afectată de o Experiență Activatoare, nu rezultă 

direct din ea. Apoi, evident, avem un oarecare grad de control asupra răspunsurilor noastre în fața 

diverselor situații. Suntem capabili să cream credințe, Beliefs, între A și C. Credințele noastre (B) 

despre A determină în mare măsură răspunsul la A. Cu cât devenim mai conștienți în legătură cu 

credințele (B) despre A, cu atât avem o șansă mai bună să facem alegeri care ne ajută să ne atingem 

obiectivele. Și A (adversitatea) ne influențează considerabil reacțiile. Prin urmare, C este egal cu AxB. 

Adeseori nu putem avea vreo influență majoră asupra lui A, deși putem încerca cu îndârjire. Din 

fericire, de obicei, putem modifica pe B. Niciuna dintre experiențele noastre nu are o valoare stabilită 

în și prin sine. Noi le conferim valoare. Ține de natura noastră să valorizăm și să ne evaluăm 

experiențele. Lucrurile pe care le dorim și le preferăm le numim “bune”, iar pe cele care ne displac le 

numim “rele”. Odată ce apeciem sau evaluăm experiențele (A) – deci cream credințe (B) despre ele – 

https://spitaljudeteanmures.ro/scjm2/index.php/stil-de-viata-sanatos/
http://www.smutm.ro/index.php/informatii-pacienti/stil-de-viata-sanatos
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aceste credințe (B) ne determină emoțiile și comportamentele (B) despre ele – aceste credințe (B) ne 

determină emoțiile și comportamentele care însoțesc aceste A-uri.  

 REBT ne ajută să descoperim cum credințele noastre contribuie la trăirile negative și 

dezadaptative de furie, anxietate etc. și ne arată cum putem să ne modificăm oricare dintre aceste 

credințe, examinându-le caracterul irațional. REBT ne arată cum credințele rationale sau adaptative ne 

fac să ne simțim, în mod sănătos, plini de regrete sau dezamăgiți în loc de înfuriați (C), dar și cum 

credințele iraționale sau autodistructive tind să ne facă furioși (C) în legătură cu Adversitățile (A). 

Dacă uneori nu putem controla situațiile practice pe care le întâlnim în viață, răspunsurile noastre 

psihologice la orice situație pot fi mereu sub controlul nostru. 

 În acest sens, aceia dintre noi care ne raportăm irațional negativ la situația practică de epidemie, 

război sau de criză, în general, – prin (1) gândire rigidă („Nu trebuia să se întâmple”/”Nu pot 

concepe asta”), (2) catastrofare („Este groaznic că s-a întâmplat”), (3) intoleranță la frustrare („Nu 

pot suporta”) și (4) evaluări globale („Lumea/ceilalți sunt periculoși”; „Eu sunt slab”) – vom 

dezvolta răspunsuri psihologice nesănătoase (ex. stări de panică/anxietate, depresie, 

furie/agresivitate, vinovăție clinică). Aceste răspunsuri sunt nesănătoase deoarece ne afectează 

calitatea vieții și capacitatea noastră de a face față situației practice (ex. când ești panicat nu mai 

iei eficient decizii, iar dacă ești depresiv devii submotivat) și, în plus, îi afectează pe cei din jurul 

nostru (copii/familie). 

 Cei care ne raportăm irațional pozitiv la situația practică de epidemie, război etc. (ex. prin iluzii 

pozitive, detașare) vom fi calmi și relaxați, poate chiar cu emoții pozitive, dar aceste răspunsuri 

psihologice nu sunt sănătoase când trebuie să ne confruntăm cu un pericol sau cu o situație 

practică de rezolvat, deoarece adesea ne submotivează. 

 Atitudinea adecvată la situația practică de epidemie (și/sau la o eventuală contaminare) este 

gândirea rațională, prin (1) flexibilitate cognitivă („Îmi doresc să nu se întâmple și fac tot ce 

depinde de mine în acest sens, dar accept faptul că unele lucruri nu sunt sub controlul meu”), (2) 

noncatastrofare (nuanțarea negativului – „Este foarte rău, dar nu catastrofic, nu cel mai mare rău 

care se poate întâmpla”), (3) toleranță la frustrare („Nu-mi place, dar pot tolera și încerca să ies 

din situație”) și (4) evaluare nuanțată („Lumea/ceilalți au manifestări periculoase, dar asta nu 

înseamnă că sunt mereu periculoși”; „Eu am omportamente slabe uneori, dar asta nu mă face un 

om slab în general”). Această raportare rațională va genera emoții negative sănătoase (ex. 

îngrijorare, dar nu panică/anxietate; nemulțumire, dar nu furie/agresivitate; tristețe/supărare, dar 
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nu depresie; regret dar nu vinovăție clinică). Aceste răspunsuri sunt sănătoase deoarece ne 

mobilizează în confruntarea cu situația practică/pericolul și permit apariția unor emoții pozitive 

asociate altor evenimente din această perioadă, ceea ce duce la o bună calitate a vieții; spre 

exemplu, în această perioadă, o stare de îngrijorare față de epidemie permite apariția bucuriei 

legată de ziua de naștere a copilului, dar una de panică/depresie nu! 

 Acum este momentul să accentuăm componenta comportamentală din modificările cognitiv-

comportamentale. Într-adevăr, este evident că situația prin care trecem, prelungindu-se, ne 

provoacă rutina comportamentală zilnică, forțându-ne la dezvoltarea unei rutine comportamentale 

noi. Dar dezvoltarea unei rutine noi nu se face simplu, deoarece veche rutină se activează adesea 

automat/involuntar și astfel este greu de controlat. De aceea, este important să planificăm eficient 

o nouă rutină, pe principii psihologice riguroase: 

Pasul 1: Să gândim/înțelegem bine de ce vechea rutină este un risc și trebuie schimbată. 

Pasul 2: Să facem un orar săptămânal scris (sâmbătă/duminică pentru următoarea săptămână), la un 

interval de o oră, maximum de două ore. Orarul trebuie să fie bine personalizat și acceptat, pentru a 

deveni în timp, prin practică, o nouă rutină comportamentală de viață. 

Pasul 3: În acest orar trebuie să prindem zilnic, în scris:  

(1) Activitățile de bază (ex. igienă, masă, studiu/serviciu, relaționare interpersonală, joacă/relaxare, 

somn):  

 Dieta trebuie controlată riguros, pentru a fi sănătoasă și a nu duce la creșterea în greutate sau la 

alte condiții clinice. 

 Includerea activităților sportive în activitățile de bază este foarte importantă în această perioadă,  

mai ales în asociere cu dieta, ambele contribuind la un stil de viață sănătos. 

(2) Cel puțin un comportament, care, dacă îl facem, ne produce plăcere (pleasant life/viață plăcută):  

 vizionarea unui film/citirea unei cărți/sport etc. 

(3) Cel puțin un comportament congruent cu aspectele definitorii din personalitatea noastră (good 

life/viață bună):  
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 Dacă suntem sociabili/extravertiți, putem suna pentru suport social apropiații care au nevoie de 

asta. 

 (4) Cel puțin un comportament congruent cu cele două/trei valori cardinale pe care le-am asumat în 

viața personală (meaningful life/viață cu sens):  

 Dacă generozitatea este o valoare pentru noi, putem face voluntariat.  

 (5) Comportamente de socializare (stress antidote/ca un antidot la stres):  

 Izolarea fizică, în lumea digitalizată, nu înseamnă și izolare psihosocială. În acest proces de 

socializare, deși este bine să planificăm în orar multe activități în comun în cupul/familie, trebuie 

lăsat însă și spațiu personal/individual. 

 Pasul 4: Este important ca cineva să ne verifice, o data sau de două ori pe zi, că urmăm și 

implementăm orarul, mai ales în cazul acelora dintre noi care știm că avem avem dificultăți de 

autodisciplină și/sau de autocontrol.  

Pasul 5: Dacă orarul nu este implementat eficient, analizăm cauzele, le eliminăm și-l refacem până 

când acesta devine acceptat și implementat. În timp, aceste practici cognitiv-comportamentale vor 

deveni o nouă rutină sănătoasă de viață, unele lucruri putând fi păstrate apoi și în perioada postcriză. 

Implementând comportamentele descrise mai, nu doar că vom reduce negativul (suferința 

psihologică și reacțiile disfuncționale la criză), dar vom dezvolta pozitivul, epidemia și problemele 

asociate (ex. o potențială contaminare, izolarea, etc.) putând deveni astfel nu doar tolerabile, ci și 

oportunități de dezvoltare personală.  
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FIBRA VEGETALĂ ȘI ROLUL EI PENTRU ORGANISM 
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 Fibra vegetală (alimentară) este partea negigerabilă a cerealelor integrale, a zarzavaturilor, 

legumelor și fructelor. Se găsește în special în zarzavaturi, fructe, leguminoase (mazăre și fasole), în 

semințe integrale (grâu, ovăz, orz, porumb, secară). Porția zilnică 20-25 de grame pe zi. 

 Fibrele vegetale nu trebuie să lipsească din nici o alimentație sănătoasă deoarece sunt esențiale 

pentru menținerea unui organism sănătos. 

 

 

 

 De reținut este faptul că nu trebuie să se  consume fibre vegetale în exces pentru a evita 

tulburările provocate de nivelul necorespunzător de minerale din organism. 

 Rolul fibrelor este acela de a preveni constipația, reduce riscul de diabet de tip 2, protejează 

inima, reduce colesterolul și ajută la pierderea în greutate. 

 Porția zilnică de fibre vegetale recomandate unui adult pote fi asimilată din alimente obținute 

din făina integrală, fructe, alune, nuci și leguminoase. Fibrele vegetale se regăsesc în aproape toate 

alimentele vegetale.  

 Fibrele vegetale nu sunt digerate în organism, ele sunt eliminate în aproape aceeași formă în 

care au fost ingerate, ceea ce înseamnă că nu pot fi descompuse decât parțial de enzimele din tractul 

gastro-intestinal. 

 În grupa fibrelor vegetale sunt incluse și următoarele substanțe: pectina, inulina, celuloza, 

hemiceluloza, agar-agar, guar, lignina. 
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 Pectina este o substanță activă care poate fi gasită în majoritatea fructelor și legumelor, 

aceasta fibră solubilă fiind prezentă în special în cadrul cojilor acestora. Destul de recent s-a descoperit 

că pectina este foarte bună în tratarea anumitor afecțiuni, fiind de asemenea recomandat să fie folosită 

în curele de detoxifiere, ajutând foarte mult la eliminarea toxinelor din organism. Ea funcționează 

asemeni unui lipici, în sensul că joacă un rol important în legarea celulelor plantelor. Totuși, pectina 

industrială nu este tocmai sănătoasă pentru organismul nostru, ceea ce înseamnă că trebuie să ai grija ca 

sursa să fie întotdeauna una naturală. 

 Inulina este un tip de fibră alimentară numită fructan. Acest tip de carbohidrat trece 

nedigerat prin stomac și este fermentat de bacteriile din colon, fiind astfel considerată un prebiotic. 

Inulina este produsă natural de peste 36.000 de specii de plante, ca modalitate de a stoca energia în 

rizomi sau rădăcini și de a regla rezistența la temperaturi scăzute; majoritatea plantelor care sintetizează 

și depozitează inulina nu conțin și alte forme de carbohidrați (amidon, de exemplu). Inulina se găsește 

în mod natural în: agave, anghinare, banane, ceapă, grâu integral, praz, sparanghel, usturoi, scorțișoară, 

pătrunjel, piper negru, ardei iuți pudră, dar și în arnică, brusture, cicoare, Echinacea, iarba mare și 

păpădie. Dacă este folosită ca supliment sau ca aditiv alimentar (în margarină sau sosuri de salată, de 

exemplu), inulina este extrasă cel mai des din rădăcina de cicoare, prin înmuierea acesteia în apă 

fierbinte. 

 Celuloza face parte din substanţele din clasa carbohidraţilor complecşi. Aceasta înseamnă că 

organismul nostru nu primeşte substanţe nutritive nemijlocit din celuloză, deoarece nu dispune de 

enzima specială celulază. Din această cauză, timp îndelungat celuloza era considerată inutilă sau chiar 

nocivă pentru organism. Dar nici din apă nu obţinem substanţe nutritive şi ea are zero calorii. Însă 

nimeni nu poate afirma că apa este inutilă sau dăunătoare. 

 Hemiceluloza este denumirea colectivă a polizaharidelor indigestibile găsite în membranele 

celulare din plante, reprezentând diferite monozaharide care în funcție de circumstanțe, poate fi atât 

solubilă, cât și insolubilă, precum și mai mult sau mai puțin predispusă la fermentație. Nevoia minimă a 

organismului pentru hemiceluloză este de la 5 la 25 g pe zi și se găsește în cereale. 

 Agar-Agar. Agar-agar, numit și agar sau geloză, este un produs organic cu putere de 

gelifiere foarte mare, extras dintr-o serie de alge marine roșii (agarofite) din familiile Gelidiaceae 

(Gelidium) și Gracillariaceae (Gracilaria). Descoperit în jurul anului 1660 în Japonia sub numele de 

kanten, a fost folosit în alimentație în locul gelatinei. Are în proporție de 70-80% polizaharide, 

respectiv agaroza și agaropectine, 10–20% apă și 1,5–4% substanțe minerale, și este comercializat sub 

forma de pulbere fină, aglutinat sub forma de granule, fulgi sau benzi membranoase (rezistente în stare 

umedă și friabile sub forma uscată). 
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 Agaroza, deși are aceeași structura de bază cu agaropectinele, interacționează mai bine cu 

moleculele organice datorită caracterului său neutru și a gradului mai mic de complexitate al 

moleculelor sale, fiind responsabilă de acțiunea de gelifiere. Aceasta formează structura de susținere a 

pereților celulari ai algelor din care este extras agarul și este eliberata prin fierbere, astfel încât agarul 

se obține prin fierbere, urmată de filtrarea și răcirea gelului rezultat la 32-40ºC. 

 Guar. Aditivul E412, guma de guar este un aditiv alimentar cu rol de gelifiant, agent de 

îngroșare, emulgator, stabilizator, agent de umplere și agent de aglomerare. Aditivul este foarte des 

folosit în produsele alimentare fabricare în România. Este un produs natural ce se obține din arbustul de 

Guar. Guma de guar este obținută din endospermul măcinat al boabelor arborelui de guar: Cyamopsis 

îetragonolobus (familia Leguminosae). Din punct de vedere chimic este o polizaharidă neionică cu 

masa moleculară mare tip galactomanan, formată din galactopiranoză şi manopiranoză, legate între ele 

prin legături glicozidice. Guma guar se caracterizează printr-o capacitate mare de hidratare, în special 

în domeniul de pH = 7,5-9. Prezintă sinergism cu agar-agarul, carboxi-metilceluloza, pectina, alginații, 

dextrina, ami-donul nativ și amidonul modificat, carragenanul, xantanul și guma locust. Aditivul 

alimentar E412 pierde la uscare maximum 15% din masa sa, prin încălzire la 105°C timp de 5 ore. 

 Lignina este un alt tip de fibră prezentă în cerealele pentru micul dejun, în tărâţe, în legume 

mai coapte, în vinete, fasole verde, pere şi ridichi – sursă de fibre insolubile. Acest tip de fibră reduce 

capacitatea de digestie a altor fibre. De asemenea, se leagă de acizii biliari pentru a reduce nivelul de 

colesterol şi ajută la trecerea rapidă a alimentelor prin stomac. 

 Fibrele vegetale au un efect pozitiv asupra digestiei. In calitate de agenți de expandare, în 

contact cu apa (fibrele vegetale rețin apa), scaunul crește în volum și stimulează peristaltica intestinala 

și ușurează eliminarea acestuia. 

 Dat fiind faptul că fibrele vegetale mențin senzația de saturație pe o perioadă mai lungă, este de 

ajutor folosirea lor în timpul dietelor. Este important să evitați consumul mare de grăsimi și consumul 

de alimente dulci. Aşadar, în timpul dietelor evitați nucile și alunele, deoarece chiar dacă sunt bogate în 

fibre vegetale, acestea conțin și foarte multe grăsimi. 
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EFECTELE CONSUMULUI DE BĂUTURI NEALCOOLICE 

 

Prof. Claudia Mihaela Cojocărel  

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeș, jud. Argeș 

 

Organismul nostru are nevoie de o cantitate apreciabilă de lichide pentru a funcționa cât mai bine. 

Industria și comerțul au fost pe fază, oferind o gamă întreagă de băuturi nealcoolice și a răspândit ideea 

că apa de la robinet n-ar fi sănătoasă. În momentul de față se consumă de două ori mai multe băuturi 

carbogazoase decât acum 25 de ani. Mulți nu știu că această creștere a contribuit la obezitate, carii 

dentare și osteoporoză și  întreabă: Băuturile nealcoolice nu constituie o modalitate  de a consuma mai 

multe lichide? Răspunsul este un NU categoric. 

Consumul de băuturi carbogazoase (apă, plus zahăr, plus chimicale) înseamnă: 

- alimentație dezechilibrată, produc oscilații mari ale glicemiei, declanșează o secreție 

mare de insulină, care este otravă pentru artere, iar zahărul se transformă în grăsime; 

- aciditate  gastrică, întârzierea digestiei; 

- majoritatea conțin conservanți, substanțe colorante, întăritoare de gust și alte chimicale, 

care necesită un efort în plus din partea ficatului și rinichilor, pentru a fi detoxifiate și eliminate; 

- unele conțin substanțe iritante pentru mucoasa gastrică; 

- conțin cofeină, întregul glob a ajuns la dependență; 

- cele mai multe conțin acid fosforic, cu efect acidifiant, care, pentru a fi neutralizat și 

eliminat de rinichi, folosește calciul scos din oase, iar urmarea este osteoporoza. 

Chiar dacă nu conțin alcool, băuturile carbogazoase constituie o catastrofă pentru organism. A 

înlocui un rău cu un altul nu constituie o măsură înțeleaptă. 

Dar sucurile de fructe? Sucurile de fructe și vegetale sunt mai hrănitoare decât băuturile 

carbogazoase. Totuși, ele sunt mai puțin hrănitoare decât produsele din care provin. De exemplu, sucul 

de portocale e un produs rafinat, jefuit de majoritatea fibrelor celor mai valoroase, de care organismul 

are nevoie. Nu scade colesterolemia atât de eficient ca fructul întreg. Are mai multe calorii și satură 

mai puțin. Prin cuvântul NATURAL ce figurează adesea pe etichete, se pot înțelege foarte multe: apa 

care e adăugată, sucul de fructe, care poate reprezenta 25% din volum, dar și zahărul, care e tot natural, 

dar jefuit de fibre. 

Cercetările au arătat că ingestia de cafea crește riscul bolilor cardiovasculare și neoplazice, după 

cum favorizează și o serie de complicații legate de sarcină. Efectele nocive ale cafelei se realizează prin 
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mai multe mecanisme, printre care și acela de creștere a homocisteinei în sânge, un aminoacid care 

conține sulf, cu risc crescut de morbiditate și mortalitate cardiovasculară. Concentrații mari de 

homocisteină s-au întâlnit frecvent și la femeile care prezentau complicații legate de sarcină și la cele 

cu o evoluție nefavorabilă a sarcinii. Cofeina ne face să ne simțim vioi, deoarece blochează receptorii 

pentru adenozină din creier. Prin blocarea adenozinei se stimulează activitatea creierului și, în mod 

direct, producția dopaminei. Cocaina, alcoolul, nicotina și heroina cresc de asemenea nivelul 

dopaminei. Cofeina are unele proprietăți asemănătoare cu cele ale drogurilor, iar cei care o consumă nu 

sunt conștienți de măsura în care comportarea lor este controlată de ea. Când nu-și mai primesc doza, 

apar fenomenele de sevrage, de abstinență. În special copiii sunt foarte vulnerabili la fenomenele de 

abstinență, atunci când nu mai primesc băuturile cu care s-au obișnuit (Cola, Pepsi). Industria 

băuturilor nealcoolice exploatează proprietatea cofeinei de a crea dependență, pe care o adaugă tocmai 

cu acest scop, și nu pentru ameliorarea gustului. 

La om, cofeina crește colesterolemia, tensiunea arterială și trigliceridele în sânge, produce 

extrasistole, insomnie, crește excreția de apă prin rinichi, contribuind la deshidratarea organismului și 

la senzația de oboseală, trece prin placentă și afectează creșterea fetală, crește susceptibilitatea celulei 

la lipsa de oxigen, prin blocarea receptorilor specifici de adenozină. 

Singura băutură perfectă e apa. De ce? Fără apă, nu poate trăi nici o celulă și nu se poate efectua 

nici unul din nenumăratele procese ce au loc în corp. Organismul uman e alcătuit dintr-un număr imens 

de fabrici minuscule, dependente de apă, care conțin miliarde de unități foarte diversificate, însă toate 

dependente de apă. Pentru a menține acest sistem minunat avem nevoie zilnic de 10-12 pahare de apă. 

Două până la patru le obținem din alimente, restul, de opt sau mai mult, trebuie să le consumăm, chiar 

dacă nu ne este sete. 

Necesarul de apă diferă în funcție de greutatea corporală, efortul fizic depus și temperatura 

mediului înconjurător. Recomandarea de a bea 6-8 pahare de apă zilnic se referă la persoanele cu 

greutate normală – bărbați între 60 și 70 kg, femei între 50 și 55 kg, care depun o muncă fizică redusă, 

într-un mediu cu o temperatură normală. 

Pentru cei care încă n-au putut părăsi celelalte băuturi, nutriționiștii recomandă să se bea câte un 

pahar de apă după fiecare băutură alcoolică sau cafea, pentru a contrabalansa efectul lor deshidratant. 
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APA - ECHILIBRUL ORGANISMULUI 

 

Prof. Dumitru Iulian Cojocărel  

Colegiul Național „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș, jud. Argeș 

 

Motto: „Apa este cel mai neglijat nutrient în dieta noastră, dar unul dintre cele mai 

vitale.” Kelly Barton 

 Uităm că în afară de proteine, glucide și lipide, apa este principala sursă a vieții, elementul 

esențial în menținerea echilibrului organismului. 

 În organism apa îndeplinește următoarele roluri: 

- vehiculează prin lichidele circulante oxigenul și toate elementele nutritive și elimină 

produșii rezultați din digestie și metabolism; 

- are rol plastic fiind unul din componentele principale ale întregului organism; intră în 

mod direct în procesul de creștere a organismului, formarea celulelor fiind direct dependentă de 

prezența apei; 

- intervine în reglarea termică menținând o temperatură constantă a corpului, prin 

evaporarea sa provocând eliminarea excesului de căldură; 

- există o gamă de procese chimice din organism imposibil de desfășurat fără prezența 

apei. 

 Cantitatea de apă e invers proporțională cu vârsta: la embrion apa reprezintă peste 90%, la 

copilul mic în jur de 80%, la copilul de vârstă școlară 70%, iar la adult 60-65% din greutatea corporală. 

 De unde provine apa? 

Apa din organism provine din două surse: 

- ingestia (apa exogenă) ca apă de băut sau introdusă odată cu alimentele de origine 

animală sau vegetală; 

- apa endogenă sau apă metabolică este cea care rezultă din oxidările din organism; 

această apă este în medie de 200-400 ml/zi. 

 Extrem de importantă rămâne ingestia de apă, prin „apă” înțelegând lichidele pe care le 

consumăm zilnic. Un litru de băutură răcoritoare carbogazoasă are în medie 440 kcal, sucurile naturale, 

compoturile, nectarul de fructe conțin o cantitate extrem de importantă de glucide astfel încât ele intră 

atât în balanța hidrică cât și în balanța calorică și nutrițională.  
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 Din fericire, organismul uman are receptori care sesisează extrem de rapid nevoia de apă 

declanșând senzația de sete. 

 Nevoile hidrice ale organismului 

 Pentru menținerea funcționării normale a organismului trebuie să cunoaștem nevoile zilnice de 

apă. La sugari nevoile zilnice sunt de 150-200 ml/kilocorp/zi, la copilul de 1 an de 130 ml/kilocorp/zi, 

scăzând apoi treptat spre 100 de ml/kilocorp/zi spre vârsta de 3 ani şi spre 40 ml/kilocorp/zi la 14-15 

ani. La adult, necesarul zilnic de lichide variază în funcţie de sex, vârstă, activitate fizică, temperatura 

mediului extern, fiind în medie între 2-4 l/zi. La o muncă fizică extrem de solicitantă (exemplu cosaş) 

desfășurată la o temperatură ridicată (34-35 grade Celsius) nevoile hidrice ale organismului pot depăși 

chiar 5 l/zi. 

 Lipsa de apă este mult mai rapid resimţită decât lipsa de hrană, astfel că, dacă omul poate 

rezista fiind lipsit complet de alimente până la 40 de zile, lipsa de apă duce la deces în 7-8 zile. 

 Concluzii 

 Deşi nu are rol energetic, apa este mai necesară decât oricare alt aliment datorită intervenţiei 

sale asupra tuturor proceselor vitale. 

 Apa trebuie consumată între 2-4 l/zi în funcţie de diverşi factori. Fără apă nu putem rezista mai 

mult de o săptămână. 
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DEPENDENȚA DE INTERNET – O PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE MINTALĂ 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Narcisa Gabriela Dașu  

Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău  

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 

 

Jucați jocuri video pe Internet în exces? Nu vă puteți opri fizic din verificarea Facebook sau a 

face cumpărături online? Utilizarea excesivă a computerului interferează cu viața de zi cu zi – relații, 

muncă, școală? Dacă ați răspuns afirmativ la oricare dintre aceste întrebări, este posibil să suferiți de 

tulburare de adicție la internet, denumită în mod obișnuit Utilizare compulsivă a Internetului (CIU), 

Utilizare problematică a Internetului (PIU) sau iDisorder. 

În ultimul deceniu, evoluția utilizării Internetului de către copii a fost caracterizată prin două 

mari direcții, ambele punând în sarcina părinților și a cadrelor didactice un rol crucial în protecția 

copiilor împotriva riscurilor din mediul online:  

 copiii accesează Internetul de la vârste din ce în ce mai mici; 

 tehnologia utilizată în acest sens a devenit mobilă și accesibilă oriunde și oricând. 

Deși Internetul ar trebui să aibă un rol educativ, este mult mai ușor să fie folosit ca o sursă de 

distracție. Aceasta este și concluzia unui studiu recent, care arată că 63,5% dintre copiii sub 14 ani 

accesează zilnic calculatorul, iar aproximativ 59% dintre ei intră în fiecare zi pe Internet. Conform 

acestui studiu, peste 43% dintre copii accesează Internetul pentru a se juca, iar 19% dintre ei pentru a 

comunica prin programele de mesagerie instant, chat sau pentru a sta pe forumuri. Mai puțin de un sfert 

dintre ei se folosesc de Internet pentru a căuta materiale sau documente care le sunt necesare la 

școală. Aproape 34% dintre cei cu vârste cuprinse între 11-14 ani au un profil activ pe o rețea socială 

(tip Facebook sau MySpace), spațiu în care postează numeroase informații personale. 

Dependența de Internet este o dereglare psihologică care afectează un număr mare de persoane, 

în special adolescenți. Adolescenții care sunt dependenți de Internet văd în Internet un loc sigur în care 

să se ascundă dacă sunt sub stres. Dependenții de Internet consideră că trăiesc în realitate, când de fapt 

ei trăiesc în spațiul cibernetic. În special pentru cei ce se joacă pe Internet, aceștia își confundă 

identitatea reală cu identitatea din joc. De asemenea, ca în orice altă dependență, dependenții de 

Internet nu vor să facă altceva decât să stea pe Internet toată ziua, devin foarte inactivi și anti-sociali. În 

timp ce dependenţa crește, dependenții de Internet nu vor să facă nimic altceva decât să petreacă un 
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incredibil număr de ore pe Internet, asta distrugând anumite aspecte ale vieții lor reale. 

Dependența de Internet este definită ca fiind o pierdere a impulsurilor și noțiunii timpului în 

ceea ce privește utilizarea Internetului în scopuri precum vorbitul pe anumite rețele sociale, jocuri 

online sau chiar dependenţa de sex virtual. 

Doar pentru că folosești mult internetul – urmărești o mulțime de videoclipuri YouTube, 

cumperi frecvent online sau îți place să verifici rețelele sociale nu înseamnă că suferi de o tulburare de 

dependență de internet. Problema vine atunci când aceste activități încep să interfereze cu viața de zi cu 

zi. În general, tulburarea de dependență de internet este împărțită în diferite categorii. Cele mai frecvent 

identificate categorii de dependență de internet includ jocurile, rețelele sociale, e-mailul, blogurile, 

cumpărăturile online și pornografia pe internet.  

Alți cercetători sugerează că nu timpul petrecut pe Internet este deosebit de supărător, ci mai 

degrabă modul în care este utilizat Internetul. Adică, riscul utilizării Internetului poate fi la fel de 

important ca și timpul petrecut. 

Alți factori de risc multidimensionali identificați ai tulburării de dependență de Internet includ 

deficiențe fizice, deficiențe sociale și funcționale, deficiențe emoționale, utilizarea impulsivă a 

internetului și dependența de internet. 
CAUZE  

Prima cauză, si cea mai evidentă, este expunerea constantă la tehnologie avansată. Majoritatea 

locurilor de muncă/activităților legate de școală necesită o conexiune la Internet și utilizarea anumitor 

tehnologii, putând astfel fi o tentație de a petrece mai mult timp online. 

Această tulburare este caracteristică de a avea mai mulți factori contributivi. Unele dovezi 

sugerează că, dacă suferiți de tulburare de dependență de internet, structura creierului dumneavoastră 

este similară cu cele care suferă de o dependență chimică, cum ar fi drogurile sau alcoolul. Interesant 

este că unele studii leagă tulburarea de dependență de Internet de modificarea fizică a structurii 

creierului – afectând în mod specific cantitatea de substanță cenușie și albă din regiunile creierului 

prefrontal. Această zonă a creierului este asociată cu amintirea detaliilor, atenția, planificarea și 

prioritizarea sarcinilor. Se sugerează că una dintre cauzele tulburării de dependență de internet este că 

modificările structurale ale regiunii prefrontale a creierului sunt dăunătoare capacității tale de a 

prioritiza sarcinile din viața ta, făcându-te incapabil să-ți prioritizezi viața. 

Comportamentul de dependență declanșează o eliberare de dopamină pentru a promova 

experiența plăcută. În timp, din ce în ce mai multă activitate este necesară pentru a induce același 

răspuns plăcut, creând o dependență. 

Un alt motiv pentru care ați putea fi atât de dependent de activitatea de pe internet (de exemplu, 
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jocuri, cumpărături, pornografie etc.) este că oferă mai multe straturi de recompense. Adică, navigarea 

ta constantă pe Internet duce la recompense multiple care sunt imprevizibile, în sensul că de fiecare 

dată când te conectezi pentru a-ți citi actualizările, primești vești bune repetate și neașteptate. 

Predispozițiile dependenței de Internet sunt, de asemenea, legate de anxietate și depresie. 

Adesea, dacă suferiți deja de anxietate sau depresie, puteți apela la Internet pentru a vă ușura suferința 

din cauza acestor afecțiuni. În mod similar, indivizii timizi și cei mai puțin sociabili ar putea avea, de 

asemenea, un risc mai mare de a suferi de dependență de internet, deoarece nu necesită interacțiune 

interpersonală și este plin de satisfacții emoționale. 

SIMPTOME - Ești dependent de calculator dacă:  

 Îți petreci aproape tot timpul în fața calculatorului, fie jucându-te, fie navigând pe Internet; 

 Te izolezi tot mai mult de prieteni și de familie, te însingurezi; 

 Renunți la activități importante, pentru a rămâne mai mult timp pe Net; 

 Te privezi de somn sau ai schimbări în ritmul somnului, în același scop; 

 Ignori orice persoană care încearcă să te distragă de la computer; 

 Evitarea muncii: neglijezi obligațiile personale, care duc la rezultate slabe la școală și multe 

absențe nemotivate; 

 Ai sentimente de euforie atunci când utilizezi computerul; 

 Manifești o incapacitate de a stabili priorități sau de a respecta programul stabilit; 

 Este neliniștit, capricios, deprimat sau iritabil atunci când părinții încearcă să reducă sau să 

oprească utilizarea internetului; 

 Întâmpini probleme de adaptare atât la școală, cât și în afara ei; 

 Pierderea noțiunii timpului; 

 Atitudine defensivă; 

 Pierderea răbdării când ai de îndeplinit sarcini de rutină, repetitive; 

 Procrastinare - se referă la amânarea începerii realizării unei sarcini sau activități, până când 

termenul-limită se apropie foarte mult sau chiar este depășit, ceea ce duce la consecințe 

negative; 

 Ai pus în pericol sau ai riscat pierderea unei relații semnificative, a unui loc de muncă sau a 

unei oportunități educaționale sau de carieră din cauza Internetului. 

“Negarea este foarte puternică în rândul dependenților de Internet. Răspunsul “încă un minut” la 

rugămintea de a ieși de pe Internet este similar celui dat de un alcoolic, care spune că va renunța “după 

încă un pahar”. 
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EFECTE FIZICE, PSIHICE ȘI SOCIALE ALE TULBURĂRII  

Efecte fizice: 

· Dureri de spate 

· Sindromul de tunel carpian 

· Dureri de cap 

· Insomnie 

· Nutriție proastă (nu mănâncă pentru a evita să fie departe de computer sau mănâncă excesiv) 

· Igienă personală precară (de exemplu, nu face baie pentru a rămâne online); 

· Dureri de gât; 

· Ochi uscați și alte probleme de vedere; 

· Creșterea sau scăderea în greutate. 

Efecte psihice: 

 Depresie; 

 Stima de sine scăzută cauzată de lipsa interacțiunilor sociale; 

 Sentimente de vinovăție; 

 Anxietate;  

 Izolarea socială;  

 Agresivitatea; 

 Schimbările de dispoziție. 

Efecte sociale: 

 Izolare socială. Persoanele care dezvoltă dependență de Internet tind să se izoleze de ceilalți, cu 

un impact negativ asupra relațiilor personale;  

 Incapacitatea sau dificultatea de a interacționa cu alte persoane în viața reală. 

 Scăderea productivității la locul de muncă sau la școală;  

 Probleme financiare serioase. Dependența de Internet poate duce la probleme financiare 

importante. Acestea sunt generate de pierderea dorinței și voinței de a munci sau din cauza 

cheltuirii excesive de bani pe Internet. 

Există o dezbatere asupra faptului dacă o dependență de computer, telefon mobil sau online este 

cauza sau consecința unor astfel de probleme de sănătate mintală. Simptomele ADHD, cum ar fi 

dificultățile de planificare în avans, gestionarea proastă a timpului și nivelurile mai mari decât media de 

impulsivitate sunt, de asemenea, frecvente printre cei cu dependență de internet. În plus, cei cu o 

dependență sunt mai susceptibili de a avea o tulburare asociată care necesită îngrijire și tratament 
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special. 

CE SE POATE FACE - SFATURI PENTRU PĂRINȚI 

Este dificil pentru un părinte să interzică accesul la Internet copilului său, deoarece riscă să-l 

împingă în cealaltă extremă, în care copilul devine rebel și va folosi în exces Internetul atunci când va 

avea ocazia. În cazul în care copilul prezintă semne de dependență, sunt câteva lucruri care se pot face: 

 Nu instalați calculatorul la el în cameră, ci într-un loc în care îl puteți supraveghea tot timpul; 

 Monitorizați utilizarea calculatorului și stabiliți limite – reduceți accesul la Internet la un anumit 

interval de timp, pentru a-l putea avea sub observație cât mai mult timp. Stabiliți împreună un 

orar fix de folosire a calculatorului. Întâi trebuie să-și facă lecțiile și apoi se poate juca. Dacă 

protestează, explicați-i calm ce pericole îl pot pândi; 

 Ieșiți mai des la plimbare, la picnic sau trimiteți-l în tabere în vacanță; 

 Încurajați activitățile sociale – încercați cât mai mult posibil să vă distrageți copilul de la atenția 

pe care o oferă Internetului, prin găsirea unui anumit hobby sau a unui anumit sport sau la un 

cerc artistic, în funcție de înclinațiile lui, și încurajați-l să facă mișcare; 

 Încurajați-l să petreacă timpul cu persoane apropiate, cu familia ori prietenii, în natură; 

 Dacă nu vrea să iasă din casă, chemați prietenii la el sau organizați pentru el petreceri sau seri în 

care să urmărească filme. 

 Obținerea ajutorului – de obicei tinerii devin nervoși atunci când aud de la părinții lor că au 

nevoie de ajutor, însă atunci când aud de la cineva specializat, vor fi mult mai inclinați să 

asculte. Nu trebuie să ezitați să cereți ajutorul unui personal specializat pentru a vă putea aduce 

copilul înapoi pe calea cea dreaptă.  

Ca în orice alt aspect al vieții, fie că vorbim despre alimentație, odihnă sau viața profesională, 

atunci când vine vorba despre timpul petrecut în mediul online, este nevoie de echilibru și moderație. 

„Orice formă de dependență este rea, indiferent dacă narcoticul este alcoolul, morfina sau 

idealismul”, spunea Carl Jung, fondatorul elvețian al psihologiei analitice. 

Altfel spus, este important pentru sănătatea noastră – atât fizică, dar și psihică – să stăm departe 

de anumite comportamente dăunătoare. 
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IMPORTANŢA ŞI ROLUL APEI ÎN VIAŢA NOASTRĂ 

 
 

 Prof. Mirela Emilia Diaconescu  

Şcoala Gimnazială “Episcop Dionisie Romano” Buzău 

 

 

Ce este APA? 

  

       După cum bine ştim formula exactă a moleculei de apă este H2O 

(2 atomi de  hidrogen sunt legaţi de 1 atom de oxigen). 

 Apa este un lichid incolor, inodor şi fără gust care intră in compoziţia 

tuturor  organismelor vii. Apa lichidă din natură nu este niciodată pură, 

fiindca ea  dizolvă o parte din substanţele solide şi gazoase cu care vine în 

contact. 

  Cea mai curată apă este apa de ploaie (dar doar dintr-o zonă 

cu atmosferă  nepoluată) sau cea din topirea gheţarilor/zăpezii. 

  Prin consumul de fructe şi legume proaspete cultivate 

organic şi prin sucul lor,  organismul poate beneficia de o sursă de 

apă curată. Ea se numeşte potabilă atunci când răspunde unor norme 

fixate prin texte legiferate prin lege: ea trebuie să fie plăcută la băut 

atât în ce priveste gustul, cât şi culoarea şi mirosul ei, şi, ca regulă 

absolută, nesusceptibilă să aducă vreo atingere sanătăţii. Apa potabilă nu trebuie să conţină nici 

microorganisme patogene, nici substanţe toxice (cupru, plumb, fluoruri, cianuri, arsenic, compuşi 

fenolici etc.). 

 Apa reprezintă unul din cele 3 elemente vitale ale traiului nostru, pe lângă aer şi hrană, însă de 

cele mai multe ori trecem cu vederea importanţa ei.  O regăsim  în  tot  ceea  ce  ne 

http://www.psychguides.com/guides/computerinternet-addiction-symptoms-causes-and-effects/
https://www.psycom.net/iadcriteria.html
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 înconjoară sub  diferite forme,  fie  în  diversitatea  mediului înconjurător, fie  în  procesele  ce  au  loc  

în corpul uman, fie în obiectele pe care le folosim zi de zi. De-a  lungul secolelor am învăţat că nici noi, 

nici lumea din jurul nostru nu poate rezista fără apă. În prezent, ştim cât de mult  ne  influenţează  

sănătatea şi  starea  de bine calitatea apei pe care o bem, astfel că vom trata pe larg subiecte ca: 

1. Importanţa şi rolul apei în organismul uman 

2. Poluarea apei 

3. Substanţe chimice ce se pot afla în apă. Lista contaminanţilor ce se pot afla în apă 

4. Boli produse de substanţele nocive aflate în apă 

 Importanţa şi rolul apei în organismul uman. Înainte de a se naşte, cât timp este învelit de 

placenta din uterul mamei, embrionul fraged este format din 94% apă. Apoi, de la naştere, apa este 

prezentă şi mereu în mişcare în interiorul corpului, deoarece toate organelor au nevoie de apă pentru a 

hrăni celule şi a face posibile schimburile intercelulare. Consumul apei stimulează transportul 

oxigenului în corp; totodată are un rol foarte important în buna funcţionare a sistemului metabolic şi în 

metabolizarea micro şi macronutrienţilor, a sistemului digestiv şi absorbţia nutrienţilor, îmbunătăţeşte 

sistemul imunitar, ajută sistemul nervos şi întăreşte rezistenţa la stres, creşte capacitatea de concentrare 

şi performanţele, ajută la funcţionarea rinichilor şi la optimizarea proceselor de curăţare a 

organismului, reglează temperatura corpului, asigură prospeţimea şi elasticitatea pielii, stimulează 

terminaţiile nervoase, întăreşte inima şi stimulează circulaţia sângelui. Foarte important de reţinut este 

faptul că toate aceste funcţii sunt îndeplinite de către H2O-ul din apă şi NU de către substanţele 

minerale sau alte componente care se mai regăsesc în apă. 

 Organismul copilului nou-născut conţine 71% apă, al adolescentului 69%, al omului matur 

63%, iar omul în vârstă are numai 58% apă. 

 Procente de apă din corpul omenesc: 

Apa este un agent de spălare şi curăţare pentru organism. Ea uşurează 

transportul toxinelor de la celule şi ţesuturi şi, în final, eliminarea lor prin 

rinichi şi transpiraţie. Ca o componentă majoră a plasmei din sânge, apa este 

necesară în transportul nutrienţilor către fiecare celulă din corp. Dacă 

organismul este deshidratat, apa va fi luată de la organele mai puţin vitale şi 

transportată către zonele critice cum ar fi sistemul cardiovascular, sistemul 

nervos şi sistemul muscular. Consumul unei cantităţi insuficiente de apă va 

duce în timp la deshidratare cronică afectând ph-ul corpului şi cauzând grave 

probleme de sănătate. Consumând suficientă apă în fiecare zi nu este numai 

Organ Procentul de 

Apă conţinut 
Creier 83% 

Plamâni 80% 

Inima 79% 

Splina 75% 

Rinichi 82% 

Sânge 83% 

Muşchi 75% 

Ochi 95% 

Oase 22% 
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esenţial pentru viaţă, dar este de asemenea şi o cerinţă pentru menţinerea unei sănatăţi optime. Când 

socotim cantitatea de apă necesară consumului zilnic nu trebuie să includem lichide cum ar fi: cafea, 

ceai, sucuri, alcool, apă carbogazoasă. Aceste lichide în ultimă instanţă deshidratează corpul şi 

cauzează o pierdere a rezervelor de apă ale corpului, recomandarea fiind a se consuma o cantitate de 

apă pură egală sau mai mare cu cea consumată din băuturile mai sus menţionate pentru hidratare şi 

refacerea rezervelor.  Cantitatea de apă pe care fiecare persoană ar trebui să o consume depinde de mai 

mulţi factori cum ar fi: greutatea corpului, clima, tipul de efort depus, regim alimentar şi starea de 

sănătate. O recomandare bună ar fi să consumăm pe zi 1 litru de apă pentru fiecare 25 kg. Greutate 

corporală, cantitate ce se dublează în cazuri de îmbolnăviri. 

 Poluarea apei. Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea acesteia este 

o problemă actuală cu consecinţe mai mult sau mai puţin grave asupra populaţiei. Prin poluarea apei, se 

înţelege alterarea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice ale apei, produsă direct sau indirect de 

activităţile umane şi care face ca apele să devină improprii utilizării normale în scopurile în care 

această utilizare era posibilă înainte de a interveni alterarea. Momentan, în atmosferă există tone de 

impurităţi pe care ploaia le antrenează şi le aduce pe pământ, iar anii de dezvoltare tehnică a industriei 

şi agriculturii au intensificat poluarea surselor de apă. Efectele poluării resurselor de apă sunt complexe 

şi variate, în funcţie de natura şi concentraţia substanţelor impurificatoare. Substanţele poluante 

introduse în ape din surse naturale şi artificiale sunt numeroase, producând un impact important asupra 

apelor de suprafaţă şi subterane. Acestea pot fi clasificate, după natura lor şi după prejudiciile aduse 

astfel:  

 Substanţele organice, de origine naturală sau artificială reprezintă pentru apă poluantul 

principal. Substanţele organice de origine naturală (vegetală şi animală) consumă oxigenul din apă atât 

pentru dezvoltare, cât şi după moarte, într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcţie de cantitatea de 

substanţă organică evacuată, provocând distrugerea fondului piscicol şi, în general, a tuturor 

organismelor acvatice. În acelaşi timp oxigenul mai este necesar şi proceselor aerobe de autoepurare, 

respectiv bacteriilor aerobe care oxidează substanţele organice şi care, în final, conduc la 

autoepurarea apei. Concentraţia de oxigen dizolvat normată, variază între 4 - 6 mg/dm3, în funcţie de 

categoria de folosinţă, coborârea  sub această limită având ca efect oprirea proceselor aerobe, cu 

consecinţe foarte grave. Cele mai importante substanţe organice de origine naturală 

sunt ţiţeiul, taninul, lignina, hidraţii de carbon, biotoxinele marine ş.a. 

 Substanţele organice – poluanţi artificiali, provin din prelucrarea diferitelor substanţe în cadrul 

rafinăriilor (benzină, motorină, uleiuri, solvenţi organici ş.a), industriei chimice organice şi industriei 

petrochimice (hidrocarburi, hidrocarburi halogenate, detergenţi ş.a. 
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 Substanţele anorganice în suspensie sau dizolvate sunt mai frecvent întâlnite în apele uzate 

industriale. Dintre acestea se menţionează, în primul rând, metalele grele (Pb, Cu, Zn, 

Cr), clorurile, sulfaţii etc.; sărurile anorganice (Ca, Mg) conduc la mărirea salinităţii apelor, iar unele 

dintre ele pot provoca creşterea durităţii; clorurile în cantităţi mari  fac apa improprie alimentărilor cu 

apă potabilă şi industrială, irigaţiilor etc. Prin bioacumulare metalele grele au efecte toxice asupra 

organismelor acvatice, inhibând în acelaşi timp şi procesele de autoepurare. Sărurile de azot şi 

fosforproduc dezvoltarea rapidă a algelor la suprafaţa apelor. Apele cu duritate mare produc depuneri 

pe conducte, mărindu-le rugozitatea şi micşorându-le capacitatea de transport şi de transfer a căldurii. 

 Materialele în suspensie, organice sau anorganice, consumă oxigenul din apă dacă materiile 

sunt de origine organică şi determină formarea unor gaze urât mirositoare. Substanţele în suspensie 

plutitoare, cum ar fi ţiţeiul, produsele petrolifere, uleiul, spuma datorată detergenţilor, produc prejudicii 

emisarului. Astfel, ele dau apei un gust şi miros neplăcut, împiedică absorbţia oxigenului la suprafaţa 

apei şi deci autoepurarea, se depun pe diferite instalaţii, colmatează filtrele, sunt toxice pentru fauna şi 

flora acvatică şi fac inutilizabilă apa pentru alimentarea instalaţiilor. 

 Substanţele radioactive, radionuclizii, radioizotopii şi izotopii radioactivi reprezintă unele dintre 

cele mai periculoase substanţe toxice. Evacuarea apelor uzate radioactive în apele de suprafaţă şi 

subterane prezintă pericole deosebite, datorită acţiunii radiaţiilor asupra organismelor vii. 

 Agricultura intensivă duce la poluarea rezervelor de ape subterane din regiunile respective cu 

nitraţi şi pesticide, insecticide, fungicide, substanţe extrem de periculoase. 

 Coloranţii, proveniţi îndeosebi de la fabricile de textile, hârtie, tabăcării etc. împiedică absorbţia 

oxigenului şi desfăşurarea normală a fenomenelor de autoepurare şi a celor de fotosinteză. 

 Energia calorică, caracteristică apelor calde de la termocentrale şi de la unele industrii, aduce 

numeroase prejudicii în alimentarea cu apă potabilă şi industrială şi împiedică dezvoltarea florei şi 

faunei acvatice. Datorită creşterii temperaturii apelor scade concentraţia de oxigen dizolvat, viaţa 

organismelor acvatice devenind dificilă. 

 Microorganismele de orice fel, ajunse în apa receptorilor, fie că se dezvoltă necorespunzător, fie 

că dereglează dezvoltarea altor microorganisme sau chiar a organismelor vii. Microorganismele 

provenite de la tăbăcării, abatoare, industria de prelucrare a unor produse vegetale sunt puternic 

vătămătoare; ploaia acidă este o formă de poluare atât a aerului, cât şi a apei în care acizii din aer, 

produşi de uzine de producere a energiei electrice şi alte surse, cad pe Pământ în diferite regiuni. 

Acţiunea corozivă a ploii acide provoacă pagube incomensurabile mediului înconjurător. Problema 

începe cu producerea dioxidului de sulf şi a oxizilor de azot produşi prin arderea combustibilului fosil 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 6, mai 2022 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

51 

 

(cărbune, gaz natural şi petrol). Dioxidul de sulf şi oxizii de azot reacţionează cu apa şi alte substanţe 

chimice din aer, pentru a forma acidul sulfuric, acidul azotat şi alţi poluanţi. Aceşti acizi poluanţi ajung 

până în atmosferă, unde călătoresc sute de kilometri, şi, în cele din urmă, se întorc pe pământ sub formă 

de ploaie, zăpadă sau ceaţă. Urmări ale ploii acide pot fi observate mai ales în estul Americii de Nord, 

în Europa, Japonia, China şi Sud-Estul Asiei. Ploaia acidă îndepărtează substanţele nutritive din 

pământ, încetineşte dezvoltarea copacilor şi transformă lacurile într-un mediu care nu poate întreţine 

viaţa. În oraşe, acizii poluanţi corodează aproape tot ce intră în contact cu ei, accelerând acest proces 

asupra structurilor cum ar fi blocuri şi statui. Acizii în combinaţie cu alte substanţe chimice formează 

praful de fum urban care atacă plamânii, cauzând boli şi decedări premature. Chiar dacă în prezent se 

iau măsuri de prevenire, până la 500.000 de lacuri din America de Nord şi peste 118 milioane metri 

cubi de copaci din Europa se vor distruge probabil, înainte de sfârşitul secolului XX din cauza ploii 

acide. 

 Substanţe chimice ce se pot afla în apă. Pe tot parcursul curgerii unei ape, ea se filtrează prin 

diferite straturi de pământ şi rocă în subsol, dizolvând şi absorbind substanţele pe care le întalneşte. 

Mineralele anorganice, fertilizatorii folosiţi in agricultură, substanţele chimice folosite de fabrici şi de 

consumatorii casnici sunt absorbite de apă, poluând-o şi făcând-o nesigură, uneori chiar nepotabilă. 

 În marile oraşe dotate cu reţele de distribuţie a apei, substanţele care o pot polua se găsesc pe 

conducte, ţevi (de ex. cele vechi, neschimbate de mult timp), în rezervoare sau pe alte echipamente ce 

intră în contact cu apa pe traseul acesteia până la consumator. Impuritaţile mai pot intra în apă şi prin 

micile fisurile din conducte. Substanţe poluante ca benzina, fluoruri, plumb, medicamente, pesticide, 

azbest, nitraţi şi deşeuri radioactive toate au un impact negativ asupra apei cu care intră în contact. 

Multe dintre acestea nu pot fi detectate cu simţurile noastre; nu putem, de exemplu, să simţim plumb, 

mercur sau trihalometani dizolvaţi. Iar uneori chiar şi un pahar de apă limpede poate conţine una sau 

mai multe substanţe dăunătoare, deşi apa pare curată. 

Lista contaminaţilor întâlniţi cel mai frecvent în apă 

   •  Aluminiu (Al). Aluminiul este metalul cel mai des întâlnit pe Pământ în proporţie de 8%. Cantităţi 

variate de aluminiu sunt prezente în mod natural în apele subterane şi în cele de suprafaţă (incluzând şi 

sursele de apă potabilă). În prezent este folosit la producerea maşinilor, utilajelor, în construcţie, 

diferite piese şi, în proporţii destul de mari, la ambalarea alimentelor (ne referim aici la conserve, în 

special şi la foliile de aluminiu). Aluminiul se acumulează în oase şi creier şi s-a constatat că are 

legătură cu debutul bolii Alzheimer. Din cauza riscului de pătrundere în alimente, prepararea mâncării 

sau fierberea ceaiului/cafelei în vase de aluminiu nu este recomandată. 
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   •  Amoniac (NH3). Amoniacul este un gaz incolor cu miros foarte puternic ce este degajat în mod 

natural de degradarea materiilor azotate (ca aminoacizi). Este produs de corpul nostru fiind procesat de 

enzimele oamenilor sănătoşi. Este produs, cu scop comercial, de o reacţie catalizatoare între azot şi 

hidrogen şi folosit la fabricarea produselor chimice ca fertilizatori, explozivi, mase plastice şi produse 

petroliere. Amoniul este foarte solubil în apă, dar nu prezintă risc de a ne pune în pericol sănătatea. 

Totuşi, ar trebui redus din cauza mirosului foarte puternic. 

   •  Arsenic (As). Arsenicul este un metal, cel mai des întâlnit ca sulfurat de arseniu. Este folosit în 

industrie la alierea tranzistorilor, laserelor şi semiconductorilor şi la procesarea sticlei, coloranţilor, 

textilelor, hârtiei, adezivilor şi ceramicii. Arsenicul este introdus în apă prin dizolvarea mineralelor şi 

minereurilor şi prin atmosferă. În stare naturală se găseşte sub formă de arsenic dizolvat în roci, de aici 

şi conţinutul de arsenic în apele subterane folosite ca şi surse de apă potabilă. Este considerat 

cancerigen pentru oameni, este foarte otravitor, cauzând arsuri pielii şi probleme circulatorii. 

   •  Bariu (Ba). Bariul este un element prezent în rocile vulcanice şi sedimentare cu o pondere de 

aproximativ 0,039%, fiind al 14-lea cel mai întâlnit element al scoarţei terestre. Din cauza reactivităţii 

sale crescute, bariu nu se găseşte în natură în stare liberă, ci doar sub forma unor compuşi, cel mai des 

întâlnit fiind barita, iar cel mai puţin witerita (carbonatul de bariu).  
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MODUL SĂNĂTOS DE VIAȚĂ ȘI PROMOVAREA ACESTUIA 

 

Înv. Tudorița Doagă  

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, jud. Ialomița 

                          

                  Stilul de viaţă sănătos este un mod de viaţă de zi cu zi care intensifică şi creşte rezervele de 

energie ale organismului, contribuie la menţinerea stării de sănătate, la salvarea sau chiar la 

îmbunătăţirea stării de sănătate. 

 Componentele care conduc la un mod de viață sănătos sunt: regim alimentar echilibrat, 

activitatea fizică, igiena generală a corpului, întărirea organismului, abandonarea obiceiurilor nocive, 

echilibrul psihologic. 

 Regim alimentar echilibrat. Este esenţial de a nu face abuz. Mâncaţi doar atât, cât doriţi, dar 

nu forţat. E de dorit de a te ridica de la masă, cu senzaţie uşoară de foame. Dar cel mai important este 

de a mânca echilibrat. Absolut nerezonabilă este omiterea meselor pe parcursul zilei. 

  Ca regulă, e mai bine invers – mai sănătoasă este alimentarea de 4 ori pe zi. Când lipseşte o 

masă, în primul rând caloriile pe care organismul ar trebui să le consume pentru digerație, sunt stocate 

în depozit sub formă de grăsime. În al doilea rând, perioada de timp între mese este foarte lungă şi 

organismul va trece în stare de stres alimentar, deci se va strădui ca tot ce se mănâncă, să fie 

transformat în rezervă de energie – în grăsimi. 

 Activitatea fizică. Activitatea fizică este orice formă de mișcare a corpului care presupune un 

consum de energie. Așadar, activitatea fizică nu este sinonimă cu exercițiul fizic, deși îl implică. 

Activitățile recreative, treburile casnice, momentele de joacă, sunt toate forme de activitate fizică. 

Indiferent că alegi să faci mișcare împreună cu familia sau sub atenta supraveghere a unui instructor, 

este bine să desfășori activități fizice timp de cel puțin 30 de minute în fiecare zi. În funcție de condiția 

ta fizică există grade diferite: de la ușor la intens.  

         Activitatea fizică îți aduce numeroase beneficii care depind de tipul de efort pe care îl faci: 

aerobic, de forță, de flexibilitate, de coordonare. Cele mai multe beneficii pentru sănătate le aduc 

exercițiile aerobice sau cardiovasculare, indiferent de vârsta, sexul sau nivelul de condiție fizică pe care 

îl ai. Activitatea fizică îți aduce următoarele beneficii: 

 Psihologice - activitatea fizică îți conferă o atitudine pozitivă, îmbunătățește siguranța pentru că 

ai o stăpânire mai mare a corpului, optimizează răspunsul în fața anxietății și a unei depresii, te ajută să 

ai o părere mai bună despre propria persoană și îți da senzația că tu ești cel care își controlează viața, 

previne insomnia și ajută la reglarea somnului, ajută la eliberarea tensiunilor și controlarea stresului. 
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 Fiziologice - îmbunătățește sănătatea osoasă și funcțională, activitatea fizică determină consum 

de energie și este fundamentală pentru menținerea greutății, îmbunătățește coordonarea, abilitatea și 

capacitatea de reacție, are efect pozitiv asupra activității cardiovasculare. 

 Social - sportul este o continuă competiție cu noi și cu ceilalți. Această dimensiune a 

competiției ne învață următoarele: să ne asumăm înfrângerile; să acceptăm normele și 

responsabilitățile; să ne canalizăm agresivitatea mai ales că activitățile de grup presupun respect unul 

față de celălalt; să ne autocontrolăm în situații critice; să lucrăm în echipă; să menținem relații sociale 

cu ceilalți participanți.  

 Igiena generală a corpului. Aceasta este în concordanță cu activitatea corectă a organismului 

și duce la îmbunătățirea schimbului de substanțe, circulației sangvine, digestiei, respirației, dezvoltării 

capacității fizice și intelectuale a omului. 

           Igiena corpului necesită, mai întai de toate, păstrarea curățeniei pielii. Rolul pielii pentru 

organism e foarte mare. Alături de plămâni pielea participă la respirație: prin glandele sudoripare, în 

fiecare zi se excretă din organism în jur de 700 ml de apă (transpirația), cu ajutorul căreia se elimină 

din organism substanțele toxice, ce apar în urma activității vitale a corpului. În același timp, pielea 

apără organismul de agenții externi. Păstrarea pielii curată îi asigură o funcționare normală. Aflarea 

sistematică a pielii sub acţiunea murdăriei poate duce la dezvoltarea diferitor boli. De aceea e foarte 

important ca în mod regulat să ne spălăm corpul cu săpun și apă caldă. Săpunul elimină secrețiile 

glandelor sudoripare și deschide accesul apei spre piele, iar apa caldă facilitează dilatarea porilor și 

curățirea lor. Îngrijirea părului necesită o acuratețe deosebită, pentru că și în păr se acumulează praful si 

murdăria. Mâinile trebuie spălate cu săpun mai multe ori pe zi. Mâinile vin în contact cu foarte multe 

obiecte care pot transmite microbi. Unghiile de la mâini trebuie tăiate și permanent păstrate curate. În 

murdăria ce se adună sub unghii de cele multe ori se rețin microbii. Astfel de îngrijiri necesită nu doar 

mâinile, ci și picioarele. Rănile posibile ce apar la folosirea incorectă a încălțămintei trebuie 

dezinfectate și bandajate cu tifon curat. Curățirea zilnică a dinților cu pastă de dinți îi apără de 

deteriorarea timpurie, întărește gingiile și elimină mirosul neplăcut din gură. Să nu uităm că dinții buni 

și sănătoși înseamnă o digestie normală. 

 Întărirea organismului. Sistemul imunitar reprezintă mecanismul natural de apărare al 

organismului tău. Îți ajută corpul să lupte cu diverse provocări/agenți nocivi și să te scape de 

repercusiuni, menținându-te protejat pe tot parcursul vieții. Puterea sistemului imunitar este dată de 

capacitatea sa de a proteja organismul prin diverse functii ca cea a barierei fizice de aparare (ex: 

pielea), producerea de celule specializate în marcarea, înconjurarea și distrugerea potențialelor 
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amenințări, cât și de recunoastere, memorarea și combaterea intrușilor prin intermediul mecanismelor 

specifice. Dar este important să știi și că funcționarea sistemului imunitar se modifică în timp.  

          La naștere, sistemul imunitar al unui bebeluș este imatur. Acesta se dezvoltă mai apoi și învață să 

lupte împotriva agenților neprielnici în decursul vieții și, din păcate, începe să slăbească odată cu 

înaintarea în vârstă. 

          Călirea înseamnă mărirea rezistenţei organismului la orice factori de mediu care cauzează stres şi 

tensiune. Aceşti factori includ - temperaturi joase şi umiditate ridicată, schimbări bruşte de presiune 

barometrică. Cu toate acestea, cel mai important rămâne protecţia de răcirea excesivă. Metodele de 

protecţie împotriva răcelii sunt bine cunoscute. Ele se realizează prin intermediul soarelui, aerului şi 

apei, combinate cu exerciţiile fizice. Călirea ar trebui să se facă constant şi conştient, deci în fiecare zi. 

 Abandonarea obiceiurilor nocive. Obiceiurile nesănătoase afectează calitatea vieții și 

contribuie într-o mare măsură la instalarea îmbolnăvirilor. Alegerile alimentare greșite sunt un factor de 

risc asociat cu numeroase afecțiuni, de la obezitate, până la diabet și alte boli cronice.    

 Sedentarismul crește riscul instalării bolilor cardio-vasculare, afectează calitatea somnului și 

contribuie la îngrășare. Renunțarea la aceste obiceiuri proaste este primul pas către o armonie deplină a 

trupului și a minții. 

           În afară de dorința de schimbare și o voință de fier, renunțarea la obiceiurile nesănătoase 

implică și adoptarea altor strategii ajutătoare în corectarea stilului de viață. Acestea au fost testate de 

specialiști și au devenit repere generale de conduită pentru persoanele care își doresc o viață echilibrată 

și îndelungată. 

 Echilibrul psihologic. Nu putem evita necazurile și problemele, chiar dacă ne dau stări de furie 

sau anxietate. Iată ce putem face pentru un bun echilibru emoţional: 

 Gândeşte pozitiv - gândurile pe care le avem determină starea noastră emoţională și, mai 

departe, modul în care acționăm și ne comportăm. Tristețea și anxietatea sunt însoțite de gânduri 

negative, chiar dacă suntem sau nu conștienți de acest lucru. 

         De aceea, pentru a ne păstra și menține echilibrul interior, este important să gândim pozitiv 

despre noi înșine sau despre evenimente viitoare. Mai mult, gândurile pozitive îți vor amplifica starea 

de bine și încrederea în tine. 

         De altfel, numeroase cercetări au dovedit beneficiile gândirii pozitive asupra sănătății, longevității 

vieții, întăririi sistemului imunitar, dezvoltării unor alternative pentru a face față dificultăților sau 

găsirii unor soluții pentru rezolvarea problemelor. 
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 Concentrează-te pe prezent - psihologii spun că persoanele cu depresie sunt ancorate în trecut, 

iar cele cu anxietate trăiesc în viitor. Aşadar, cea mai bună strategie pentru tine este să trăiești 

momentul prezent. 

         Desigur, asta nu înseamnă să uiți definitiv trecutul sau să nu îți faci planuri de viitor, ci doar că în 

majoritatea timpului ar fi indicat să te concentrezi asupra prezentului. Exerciţiile de mindfulness sunt 

foarte utile și poți învăța cum să îţi păstrezi atenția în momentul prezent. 

 Nu te compara cu ceilalți - de multe ori comparația cu alte persoane ne aduce frustrare și emoţii 

negative, dorindu-ne să fim altcineva sau să avem ceea ce are o altă persoană. Este important să te 

iubești așa cum ești și să te compari doar cu tine însuți, încercând să evoluezi și să devii o persoană mai 

bună. 

  Înconjoară-te cu persoane alături de care te simţi bine - socializarea este deosebit de 

importantă pentru a-ți păstra echilibrul emoțional. 

 Exprimă-ți gândurile și sentimentele - discutând despre situația în care te afli, te vei elibera de 

acele emoții și te vei simți mai bine. 

 Fii recunoscător pentru lucrurile pozitive din viața ta - descoperindu-le,  îți vei prețui mai mult 

viața, te vei aprecia mai mult pe tine însuți și te vei simți mai împlinit. Nu uita să 

fii recunoscător pentru aceste lucruri. 

 Relaxează-te - orice persoană are nevoie și de relaxare pentru a fi echilibrată. Pentru aceasta 

poți să faci în fiecare zi o activitate care îți face plăcere, să practici exerciții de relaxare și respirație, să 

mergi la o plimbare în aer liber sau să apelezi la servicii de masaj. Desigur, posibilitățile sunt nelimitate 

și totul ține de imaginația ta. 

             А duce un mod de viaţă sănătos – nu e complicat. Cu toate acestea, doar unii dintre noi se pot 

lăuda cu un set complet de aceste abilităţi în viaţa lor de zi cu zi. 
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IMPORTANȚA OREI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN ȘCOLI ȘI LICEE 

 

Prof. Marius Dobrin  

Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeș 

 

În prezent, activitățile ce presupun efort fizic, chiar și moderat, sunt înlocuite de jocuri pe 

telefon sau tabletă și de ore petrecute pe canapea, în casă. Aceste lucruri, în special la o vârstă fragedă, 

formează obiceiuri greu de schimbat și de controlat, care se transformă într-un stil de viață sedentar, ce 

atrage după sine numeroase probleme de sănătate. Așadar, orice acțiune construită în jurul sportului, fie 

aceasta cât de redusă, îi provoacă pe elevi să fie activi, de aceea, este binevenită și trebuie încurajată de 

părinți și profesori. 

Orele de educație fizică și sport din școală sunt deosebit de importante, mai ales că se 

desfășoară într-un cadru sigur, alături de alți copii cu interese asemănătoare. În plus, acestea sunt 

coordonate de persoane cu expertiză în domeniu, care pot recunoaște și antrena potențialul oricărui 

copil, ținând cont de abilitățile și de preferințele sale. Iată câteva beneficii pe care orele de sport și 

educație fizică le aduc elevilor. 

Beneficiile sportului pentru sănătatea copiilor 

Îmbunătățirea performanțelor școlare - mișcarea fizică îmbunătățește procesele cognitive și 

are un rol pozitiv în ceea ce privește atenția și memoria. Motivul? În timpul exercițiilor, circulația 

sanguină este accelerată, oxigenând toate țesuturile mai eficient, inclusiv creierul. De asemenea, efortul 

fizic consumă energia specifică celor mici, ceea ce le permite să fie mai atenți la restul activităților 

școlare. 

Disciplinarea - sportul îi învață pe copii să fie disciplinați și să respecte anumite reguli, ceea ce 

aduce beneficii în comportamentul social. 

Dezvoltarea motivației, a spiritului de echipă și a fair play-ului - toate acestea duc la o 

rezistență psihică ridicată, la eliminarea fricii de eșec și la o gândire orientată către progres. 

Sentimentul de apartenență la un grup, ideea de a avea un obiectiv comun cu acesta și de a se cunoaște 

mai bine pe sine, contribuie la creșterea stimei de sine. 

Rezistența organismului la viruși și bacterii - sportul întărește sistemul imunitar. Așadar, toți 

părinții ar trebui să își încurajeze copiii să participe în mod activ la orele de sport și să evite scutirea 

acestora din motive nefondate, ce nu au legătură cu sănătatea micuților. Gestionarea mai bună a stărilor 
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de oboseală și anxietate - sportul îmbunătățește calitatea somnului, astfel, copilul se odihnește mai bine 

și are o stare de spirit bună. 

De asemenea, în urma practicării exercițiilor specifice orei de educație fizică, producția de 

endorfine (“hormonul fericirii”) din organism este stimulată, reducând senzația de anxietate cu care 

elevul se poate confrunta.  

Diminuarea durerilor de spate - activitatea fizică întărește mușchii spatelui și reduce riscul de 

apariție a durerilor în această zonă, cauzate fie de ghiozdanele prea grele, fie de prea multe ore 

petrecute în fața calculatorului, într-o poziție incorectă. 

Descoperirea propriului corp - realizând diferite mișcări la ora de educație fizică, cei mici 

învață să își miște corect membrele, să le coordoneze cu simțurile (exemplu: văzul), să înțeleagă cum 

evoluează corpul lor în spațiu, să își găsească echilibrul și să își identifice punctele de sprijin. 

 Cum trebuie să decurgă ora de educație fizică și sport? 

În primul rând, în timpul orelor de sport, copiii trebuie să aibă un echipament potrivit, format 

din tricouri, pantaloni sau treninguri confortabile, care să le ofere libertate de mișcare. În plus, dacă 

aceștia transpiră după efortul fizic, nu este recomandat să păstreze aceleași haine pe ei, ci să se schimbe 

în piese vestimentare adecvate pentru restul orelor de curs. După ce micuții au intrat în sala de sport, 

profesorul trebuie să se asigure că sunt toți (există și situații, mai ales în cazul copiilor mici, în care 

profesorul îi conduce din clasă în sală). Apoi, va începe încălzirea, adică executarea unor mișcări ce au 

ca rol pregătirea corpului pentru diferite sporturi. Odată terminată aceasta, dascălul va decide ce fel de 

activități se vor desfășura în respectiva oră de educație fizică. În mod ideal, fiecare elev ar trebui să 

aibă opțiunea de a practica un sport care îi place și la care este bun, de exemplu fotbal, volei, baschet 

sau gimnastică. Bineînțeles, poate fi greu să supraveghezi aproximativ 30 de copii împărțiți în diverse 

colțuri ale sălii, de aceea, până în clasa a V-a, este bine ca profesorul să stabilească activități comune. 

De fapt, în primii ani, se recomandă predarea bazelor gimnasticii și ale altor sporturi de echipă, 

tehnicilor de joc și, doar atunci când aceștia le stăpânesc, să se treacă la jocul propriu-zis. Înainte de 

sfârșitul orei de educație fizică, specialiștii recomandă efectuarea unor exerciții de stretching, ce au că 

scop relaxarea mușchilor după efort. Acestea împiedică apariția febrei musculare și formează un obicei 

sănătos în viața celor mici. 

Este foarte posibil ca profesorul de sport să se confrunte și cu situații ce reprezintă o provocare, 

mai exact, cu elevi care nu sunt obișnuiți cu mișcarea fizică ori cu disciplina, și care își exprimă direct 

dezinteresul pentru activitățile desfășurate. Dacă se întâmplă acest lucru, dascălul are responsabilitatea 

de a descoperi o cale prin care să le capteze atenția și prin care să îi facă să își dorească să participe 

activ la oră. Care este cel mai simplu, dar și cel mai eficient mod? Organizarea unor competiții 
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interesante, sub forma unor jocuri. Este știut faptul că micuții sunt atrași de întreceri și își doresc să se 

afirme în față celorlalți, mai ales în acest stadiu de dezvoltare, iar profesorul poate profita de acest 

lucru, pentru a le stârni pasiunea pentru sport. Bineînțeles, trebuie să existe câteva reguli clare, prin 

intermediul cărora elevii vor învăța despre corectitudine, respect, fair-play și despre câștigul bazat pe 

propriile abilități. Printre cele mai eficiente jocuri în timpul orei de educație fizică și sport se numără: 

 Curse cu obstacole – se pot folosi diverse obiecte de recuzită pe care profesorul le are la 

dispoziție, pentru a crea un traseu interesant și distractiv. 

 Exerciții cu cercul – micuții sunt atrași imediat de cercurile din gimnastica ritmică, fiind o 

provocare să se joace cu ele în mod corect. Și aici se poate încerca menținerea cercului pe corp cât mai 

mult timp, aruncări și prinderi cu mâini diferite, sărituri în cercuri de-a lungul unui traseu etc. Jocuri 

pentru dezvoltare fizico-mentală - deoarece se află la vârsta la care mintea lor se află în plin proces de 

cunoaștere și consolidare a unor aptitudini, activitățile de la ora de sport au menirea de a susține acest 

proces de evoluție. Exemplu: jocurile ce stimulează coordonarea membrelor, concentrarea, menținerea 

echilibrului etc. 

 Ștafeta – se formează echipe de câte doi, trei sau patru elevi, care trebuie să completeze o cursă 

pentru a câștiga. Această activitate include obstacole, penalizări pentru greșeli și, bineînțeles, un obiect 

pe care să îl ofere unul altuia, pentru a putea merge mai departe. Există numeroase modalități de a 

organiza o ștafetă distractivă, iar creativitatea profesorului nu trebuie să aibă limite! 

 Întreceri în alergare – se stabilesc punctele de start și final, iar în cursă pot intra doi sau trei 

elevi simultan. Se pot evalua atât performanțele individuale ale fiecărui elev în parte, din punct de 

vedere al timpilor obținuți per cursă, cât și maniera în care acesta execută mișcările specifice sprintului, 

pentru recomandări de îmbunătățire a performanțelor. 

Elevii de liceu pot practica o serie de sporturi la ora de educație fizică, atât individuale, cât și 

practice, menite să stimuleze atât buna funcționare a organismului, cât și aptitudinile interpersonale. 

Fiind la o vârstă mult mai mare, comparativ cu elevii de clasele primare, liceenii pot demonstra o 

autonomie mult mai bună, în privința desfășurării unei partide sportive, fără a fi nevoie de o îndrumare 

de tip “pas cu pas” a profesorului. Cel din urmă își poate asuma mai degrabă rolul de arbitru, 

intervenind punctual în dinamica jocului. 

Iată o serie de sporturi pe care elevii de liceu le pot practica la ora de educație fizică: fotbalul, 

handbalul, voleiul, baschetul, atletismul. 

Așa cum a fost menționat anterior, purtarea articolelor de îmbrăcăminte și de încălțăminte 

potrivite este esențială, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, acestea asigură un confort 

sporit și libertate de mișcare, pentru ca cei mici să se joace și să alerge în voie, fără ca hainele să îi 
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deranjeze. Secundar, purtarea echipamentului adecvat la ora de educație fizică și sport asigură atât 

prezența în catalog a elevului, cât și note foarte bune, în urma evaluărilor periodice.Va căpăta în timp 

respect și înțelegere pentru echipamentul sportiv, ca element esențial pentru atingerea performanțelor în 

sportul practicat, indiferent de natura acestuia. Se va putea integra mult mai ușor într-un colectiv unitar, 

atunci când toți cei prezenți la oră au echipament de educație fizică. Această “uniformă de sport” le 

permite elevilor să simtă că aparțin unui grup construit în jurul unui obiectiv comun. 

Iată o scurtă trecere în revistă a celor mai importante piese din echipamentul pentru educație 

fizică și sport, atât la fete, cât și la băieți: 

 Echipamentul de educație fizică și sport pentru fete: trening pentru sport, tricou pentru sport, 

bustieră pentru sport, sort pentru sport, colanți pentru sport, încălțăminte sport. 

 Echipamentul de educație fizică și sport pentru băieți: trening pentru sport, tricou pentru sport, 

șort pentru sport, maiou pentru sport, încălțăminte sport.  

Ca părinte, nu trebuie să aloci o suma enormă pentru echipamentul copilului, ci să achiziționezi 

întotdeauna produse de calitate, rezistente, confecționate din materiale perfecte pentru sport.  

În concluzie, trebuie să încurajezi orice formă de mișcare fizică a celui mic, începând cu orele 

de educație fizică din școală și terminând cu antrenamentele săptămânale la un anumit tip de sport, pe 

care copilul îl va putea practica în timpul său liber. Mișcarea, indiferent de forma pe care aceasta o ia, îi 

va oferi o mulțime de beneficii. 
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STILUL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS. FACTORI DETERMINANȚI, AVANTAJE ȘI 
IMPLICAȚII 

 

Bibl. Angela Dragomir  

Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu”, comuna Tudor Vladimirescu, jud. Galați 
 

 Teoria de specialitate susține că suntem sănătoși când ne simțim bine fizic, psihic și social. 

Componenta fizică a sănătății, este pusă în relație cu buna funcționare a tuturor organelor corpului 

uman și cu termeni ce denumesc deprinderi elementare, însușite în primii ani de viață – mersul, săritul, 

alergatul. Componenta psihică este evidențiată de manifestările normale obișnuite ale unei persoane – 

bucuria, tristețea, furia, mulțumirea, în timp ce componenta socială se referă la posibilitatea fiecăruia de 

a relaționa normal, benefic și constructiv cu ceilalți indivizi. Aceste trei componente sunt în strânsă 

legătura, susținându-se, dar și excluzându-se una pe cealaltă. 

 Știm cu toții că ne putem considera persoane sănătoase fizic, atâta timp cât nu suferim de boli 

sau nu avem o oarecare infirmitate dar nu putem diminua importanța majoră a componentelor psihică și 

socială care, perturbate de factori psihologici sau sociali influențează deplina stare de  sănătate. Astfel 

de factori pot fi: comportamentele sănătoase sau nesănătoase, potențialul cognitiv, afectiv sau volitiv al 

fiecăruia dar și normele culturale și sociale, proprii mediului de viața în care trăim. 

 De mare și recunoscută valoare, sănătatea se poate pierde din lipsă de preocupare pentru 

acțiunile minime obligatorii, care conduc la menţinerea și îmbunătățire ei. Această preocupare 

reprezintă motorul educaţiei pentru sănătate, ce are ca scop, dezvoltarea abilităţilor cognitive, sociale şi 

emoţionale cu rol protector asupra sănătăţii, întărirea comportamentelor sănătoase şi reducerea 

comportamentelor de risc. Dus la îndeplinire, acest scop se  concretizează în creșterea în rândul 

populației, a nivelului de cunoștințe medicale în domeniul prevenției bolilor, al sanogenezei, al 

protecției mediului, în formarea și dezvoltarea unor deprinderi și obișnuințe corecte care să promoveze 

sănătatea, în antrenarea maselor, pentru a participa activ la consolidarea sănătății. 

 Educaţia pentru sănătate face parte din viaţa culturală a fiecărei ţări, deci organizarea şi 

propagarea noţiunilor de ocrotire a sănătăţii, a sanogenezei, nu trebuie să revină exclusiv sectorului 

sanitar ci, în egală măsură, trebuie să implice şi sectoare precum: învăţământul, organizaţiile civice, 

biserica, diversele asociaţii și unităţi productive sau comerciale de stat ori particulare, toate având 

anumite responsabilităţi în acest sens. 
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 Educaţia pentru sănătate practicată în şcoli reprezintă cea mai eficientă cale de promovare a 

cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi 

deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. În multe ţări, acest tip de 

educaţie fiind disciplină obligatorie în şcoli, începând din clasa întâi până într-a douăsprezecea, 

folosindu-se pentru fiecare ciclu de dezvoltare, programe și materiale adecvate vârstei elevilor. 

 Preocupată fiind de activitatea de educație pentru sănătate din învățământul primar am 

conștientizat pe de o parte, importanța activităților specifice din cadrul procesului de învățământ – care 

interesează în primul rând corpul didactic, pe de alta, importanța celor aflate în afara procesului, 

interesând deopotrivă corpul didactic, cât și cadrele medico-sanitare care trebuie sa colaboreze pentru 

realizarea obiectivelor directe (formarea unor componente ale comportamentului igienic și dezvoltarea 

acestuia) și indirecte (promovarea sănătății prin practicarea unui stil de viață sănătos în scopul creșterii 

randamentului școlar), ale educației pentru sănătatea școlarilor. 

 În vremurile noastre, stilul de viață sănătos are o influență majoră în menținerea stării de 

sănătate, acest concept referindu-se la un cumul de acțiuni și activități benefice oricui, deseori opționale 

și care, din anumite motive, nu pot fi la îndemâna fiecăruia dintre noi. O alimentaţie echilibrată, 

practicarea exerciţiului fizic, reducerea consumului de alcool, renunţarea la fumat,  adoptarea 

comportamentelor preventive (vaccinările sau verificările medicale periodice), respectarea orelor de 

somn sunt astfel de bune obiceiuri, a căror practicare/„nepracticare”, este indusă de informare, 

posibilități materiale și intelectuale, resurse temporale și spațiale, convingeri personale și sociale. 

 Comportamentele sănătoase reprezintă baza mult promovatului stil de viață sănătos și mai ales 

la copii, ele se dobândesc prin observarea şi imitarea celor deja deprinși cu ele. O alimentaţie sănătoasă 

sau practicarea exerciţiului fizic sunt comportamente care se învaţă în familie în perioada micii 

copilării, consolidându-se şi dezvoltându-se ulterior, având un rol definitoriu pentru atitudinile şi 

practicile din perioada adultă. 

 Copiii învaţă comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc, nesănătoase de la membri 

ai familiei, prieteni, persoane semnificative din jurul lor şi din mass-media (reclame TV, articole din 

reviste, panouri publicitare, emisiuni radio). Atitudinea faţă de alcool se formează încă de la vârsta de 

6-7 ani. De la vârsta de 6 ani copiii înţeleg normele sociale legate de consumul de alcool şi fumat (a 

consuma alcool sau a fuma sunt „comportamente de adult”). O bună prevenire a comportamentelor de 

risc trebuie să înceapă de timpuriu. Multe programe educaţionale de prevenire a comportamentelor de 

risc au rezultate scăzute pentru că pornesc de la convingerea că informarea copiilor despre 

comportamente nesănătoase sau de risc îi determină pe aceştia să le respingă. Unele comportamente de 
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risc cum ar fi fumatul sau consumul de alcool sunt prezentate de companiile producătoare ca fiind 

„numai pentru adulţi”, lucru care determină creşterea atractivităţii lor pentru copii şi adolescenți. 

 Este important de știut că stilul de viaţă reprezintă opţiunea strategică adoptată de un individ, 

ce-i va orienta deciziile, comportamentele şi condiţiile de viaţă, fiecare dintre noi fiind protagonistul 

unui stil de viaţă propriu, repetitiv constant, cu subvarianţe specifice diferitelor etape de vârstă sau 

influențe culturale și experiențiale. Stilul de viaţă este tributar credinţelor, reprezentărilor şi imaginilor 

pe care şi le-a format individul despre lume şi viaţă, în virtutea cărora el alege, se comportă, acţionează, 

ia hotărâri ce-l pot conduce spre reuşită sau eşec.  Riscurile pot fi asumate ca rezultat al opţiunilor 

valorico-normative ale individului, poartă amprenta comunităţii de apartenenţă şi a microgrupului în 

care persoana s-a născut şi format. 

 Toate aspectele privitoare la sănătate prezentate în aceste rânduri precum și multitudinea 

determinanţilor stării de sănătate: pacea, siguranța locuinţei, relaţiile și securitatea socială, educaţia, 

alimentaţia, venitul, promovarea femeii, respectul pentru drepturile omului, stabilitatea ecosistemului, 

utilizarea adecvată a resurselor, justeţea socială și sărăcia – cea mai mare amenințare, mă conving că, în 

anumite limite, fiecare dintre noi își poate stabili just prioritățile vieții. 
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REGULI DE BAZĂ PENTRU O ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Corina Ionela Dumitru 

Colegiul Economic “Maria Teiuleanu”Pitești, jud. Argeș 

 

 Tema aleasă este  foarte interesantă și merită cu adevărat să fie dezbătută, dat fiind faptul că în 

ziua de astăzi puțini sunt aceia care se pot lăuda că au un stil de viață sănătos și echilibrat. Stilul alert al 

zilelor noastre ne transformă în mașinării, care uită să mănânce corect, la ore fixe și potrivite, care nu 

fac nici sport, iar mai apoi se mirăm de ce  bolile grave din cauza alimentației deficitare își fac simțită 

prezența. Astfel, pentru dezvoltarea noastră este necesar un stil corect de viață și de alimentație.  

 La adultul normal, proporția alimentelor din diverse grupe este bine stabilită, astfel:  

- carnea reprezintă cca. 8% din valoarea calorică a rației                                                                                     

-  laptele și derivatele lui cca. 15%                                                                                                                                  

-  fructele și legumele cca. 15%                         

-  cerealele și derivatele lor cca. 40%                                                                                                                    

-  leguminoasele uscate cca.  1-2%                                                                                                            

-  grăsimile alimentare cca. 12%                                                                                                                           

-  produsele zaharoase cca. 8%.                                                                                                                   

 Ce presupune un stil sănătos de viață?  

1. Alimentație sănătoasă: 
- lactate și brânzeturi de bună calitate, scăzute în grăsime 

- legume proaspete sau gătite corect 

- carne slabă  

-  fructe proaspete 

- pâinea, consumată ocazional (graham/ neagră/ de secară/ cu semințe). 

- cereale integale (ovăzul, orzul, secara, grâul) 

2. Mișcare 

3. Hidratare corespunzătoare 

4. Somn suficient  

5. Stoparea fumatului 

6. Consumarea băuturilor alcoolice în cantitate mică și doar ocazional. 
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REȚINE! 

- carnea va fi preparată fiartă, la cuptor, la abur sau pe grătar, în niciun caz prăjită; 

- fructele se consumă singure, ca și gustări, cu 1 oră înainte sau la 3 ore după mesele principale; 

- minimum 1,5 - 2 l lichide/zi (apă plată, ceai neîndulcit, cafea slabă); 

- legumele se consumă crude (salate), fierte (câteva clocote), la cuptor, pe grătar, la abur, şi nu prăjite;  

- condimentele se pot consuma toate, în funcție de preferințe; 

- se recomandă respectarea orelor fixe de masă, pentru a se crea și întreține reflexele stimulatoare ale 

secrețiilor digestive; 

- ultima masă este benefic să se consume cu cel puțin 3-4 ore înainte de culcare, asigurând astfel o 

digestie favorabilă și un somn odihnitor.   
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ROLUL VITAMINEI D ÎN ORGANISM 

 

Prof. Viorica Dumitru, Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu” Suceava 

Prof. Constantin Dumitru, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

Vitaminele sunt considerate nutrienți esențiali pentru organism. Vitamina D este una dintre cele 

patru vitamine solubile în grăsimi (A, D, E si K), vitamină esențială de care corpul nostru are nevoie.  

Cum acționează ea? Provitaminele generate de această vitamină sunt transformate la nivelul 

pielii sub acțiunea radiațiilor ultraviolete în calciferoli, care sunt depozitați în diferite țesuturi și organe, 

sub forma de esteri ai unor acizi grași. Descoperirea ei este corelată cu diverse observații științifice 

efectuate în medii controlate unde s-au observat reacțiile corpului uman sub acțiunea antirahitică a 

radiațiilor ultraviolete. Din punct de vedere terapeutic, vitaminele D sunt necesare pentru resorbția 

calciului și fosforului din tubul digestiv.  

Vitamina D a fost sintetizată prima dată pe 5 februarie 1928. Cel care a făcut descoperirea este 

chimistul german Adolf Windaus, care reușea să sintetizeze ergocalciferolul, respectiv vitamina D. 

 Până la descoperirea grupului de vitamine D și până la fabricarea lor industrială, rahitismul era 

frecvent pe toate continentele, determinând prezența unui număr mare de persoane cu deficiențe 

locomotorii din cauza unui sistem osos cu probleme, incapabili să se deplaseze independent. 

Termenul "vitamina D" se referă la mai multe forme diferite ale acestei vitamine, dintre care 

două sunt importante pentru sănătatea organismului: vitamina D2, realizată de plante şi vitamina D3, 

produsă în mod natural de organism în urma expunerii la lumina soarelui. Cunoscută și sub denumirea 

de calciferol, vitamina D este o vitamină liposolubilă, care se dizolvă în grăsimi și poate fi stocată în 

organism timp îndelungat. Aceasta este stabilă la căldură, sensibilă la lumină și oxidanți, fiind necesară 

în procesul de dezvoltare osoasă. Pentru a deveni activă, vitamina D suferă două transformări în 

organism. Inițial, este convertită în calcidiol, la nivelul ficatului. Ulterior, este convertită în calcitriol la 

nivelul rinichilor, aceasta fiind forma activă. Calcitriolul interacționează cu receptorii vitaminei D, care 

se regăsesc în aproape toate celulele din organism, favorizând o mai bună absorbție a calciului și 

fosforului, dar și la menținerea sistemului imunitar. 

Vitamina D, cunoscută drept „vitamina soarelui”, este produsă în timpul expunerii la razele 

soarelui, însă se regăsește în mod natural și în anumite alimente. 

Cantitatea de vitamina D asimilată prin expunerea la soare depinde de mai mulți factori cum ar 

fi: anotimpul, momentul zilei (razele soarelui sunt mai puternice între orele 10:00 și 15:00), nori,  
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nivelul de poluare a aerului, precum și zona geografică. Potrivit experților de la Harvard, o expunere la 

soare între 10 și 15 minute, de câteva ori pe săptămână, fără a utiliza protecție solară, este suficientă 

pentru asimilarea cantității necesare de vitamina D pentru o săptămână. Nu exagera însă cu expunerea 

neprotejată la soare, deoarece crește riscul de cancer de piele! 

De obicei, alimentația variată și echilibrată reprezintă cel mai bun mod de a asimila vitamine. 

Nu însă și în cazul vitaminei D. Doar o serie de alimente conțin mai mult de 100 UI/per porție: cod, 

somon, ton, sardine, ficat, carne de vită, lapte și iaurt, cereale, portocale,  ciuperci, gălbenuș de ou. 

Deoarece există un număr limitat de alimente care conțin vitamina D, în anumite situații, poate 

fi necesară administrarea de suplimente de vitamina D. Majoritatea suplimentelor pot fi luate fără 

prescripție medicală, însă este recomandat să consulți un medic înainte, pentru a te asigura că ai luat 

decizia bună. Aportul unei cantități prea mari de vitamina D poate fi la fel de periculos ca deficitul de 

vitamina D. 

Rolul major al vitaminei D este de a menține nivelurile normale de calciu și fosfor din sânge. 

Vitamina D ajuta organismul să absoarbă calciul, care formează și menține oasele puternice. Poate avea 

un rol important și în menținerea funcției musculare și în întărirea sistemului imunitar. Dar din ce în ce 

mai mult, cercetarea relevă importanţa vitaminei D în protejarea împotriva unei serii de probleme de 

sănătate, cum ar fi osteoporoza, anumite tipuri de cancer, boli cardiovasculare, boli autoimune, infecții, 

boli inflamatorii intestinale, tulburări psihologice și tulburări cognitive. Toate aceste beneficii nu sunt, 

însă, clar dovedite, consideră experții de la Harvard, care recomandă prudență în administrarea 

suplimentelor de vitamina D, pentru prevenirea acestor boli. 

Deficitul sau carența de vitamina D poate apărea ca urmare a expunerii inadecvate la lumina 

soarelui, tulburărilor de absorbție intestinală, aportului alimentar redus, consumului anumitor 

medicamente care accelerează absorbția vitaminei D. De asemenea, deficitul mai poate fi determinat de 

anumite afecțiuni precum: fibroza chistică, boala Crohn, boala celiacă, obezitate (un indice de masă 

corporală peste 30 este asociat cu niveluri scăzute de vitamină. Celulele grase mențin vitamina D 

izolată astfel încât aceasta să nu fie eliberată), boala renală sau hepatică.  

Semnele carenței de vitamina D pot fi următoarele: rahitism la copii, demineralizarea matricei 

osoase la adulți, apariția infecțiilor și a bolilor în mod regulat, stări de oboseală, dureri osoase și de 

spate, vindecarea întârziată a rănilor, căderea părului, dureri musculare. În cazul în care manifestările 

asociate carenței de vitamina D nu sunt ameliorate la timp, crește riscul de apariție a unor boli: 

cardiovasculare, autoimune sau neurologice, infecții sau complicații în sarcină. 

Excesul vitaminei D, cunoscută și sub denumirea de hipervitaminoză, este o afecțiune rară, ce 

apare în urma utilizării unor doze mari de suplimente, nu din cauza alimentației sau a expunerii la 
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soare. Un exces de vitamina D poate favoriza calcifierea oaselor și acumularea calciului pe pereții 

vaselor de sânge, dureri de cap însoțite de vărsături și amețeli și chiar apariția pietrelor la rinichi sau a 

pancreatitei. 

Un aport suficient de vitamina D poate să aibă un rol în a te menține sănătos, protejându-te de 

anumite afecțiuni și, posibil, ajutându-te să le tratezi. Recomandările generale din ghidurile 

internaționale privind cantitatea de vitamina D necesară pe zi (exprimată în unități internaționale), la 

persoane  sănătoase, sunt: 

-Copii cu vârste cuprinse între 0 și 12 luni – 400 UI/zi; 

-Persoanele cu vârste cuprinse între 1 şi 70 de ani, – 600 UI/zi 

-Persoanele peste 71 de ani – 800 UI/zi 

În funcție de nevoile individuale ale fiecărei persoane, dozele pot fi ajustate de către medic. 

Este necesar să se aibă în vedere faptul că producția de vitamina D3 pe cale cutanată scade o dată cu 

înaintarea în vârstă, astfel (în jurul vârstei de 70 de ani, aceasta este cu 50% mai redusă decât la 20 de 

ani). 

Testarea nivelului de vitamina D  se face din sânge. Limitele normale ale cantității de vitamina 

D din organismul unei persoane sănătoase sunt cuprinse între 20 ng/ml și 50 ng/ml.  

            Concluzie: 

În ultimii ani, vitamina D a fost intens promovată ca fiind o vitamină minune, deoarece oferă 

protecție împotriva unor forme de cancer, împotriva infarctului, bolii Alzheimer, dar şi împotriva 

anumitor afecțiuni cronice, precum diabetul și hipertensiunea.  Există studii care sugerează rolul 

benefic al vitaminei D împotriva acestor afecțiuni, însă rezultatele lor sunt fie preliminarii, fie 

contestate. Este nevoie de cercetări pe termen lung care să susțină rezultatele acestor studii. 

 Ai grijă de sănătatea ta și nu exagera cu alimentele și suplimentele!  Trebuie să ai un stil de 

viață sănătos și o dietă echilibrată. 

 

Bibliografie: 
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SPECIFICUL ALIMENTAŢIEI BĂTRÂNILOR 

 

Prof. Mirela Dumitru-Savin 

Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”Constanţa 

 

Îmbătrânirea este un proces continuu, un fenomen complex ce include modificări moleculare, 

celulare, fiziologice şi psihologice. Procesul de îmbătrânire începe în jurul vârstei de 65 de ani (se 

vorbeşte mai întâi de vârstă critică sau presenilă), iar după 75 de ani se intră în faza bătrâneţii. Pentru a 

avea un reper precis atunci când se vorbeşte despre «vârsta a III-a», medicina a ales graniţa de 65 de 

ani. Cu toate acestea, multe persoane sunt încă «tinere» din punct de vedere al vârstei biologice, deşi 

depăşesc graniţa “demografică”, în timp ce altele sunt „bătrâne” la vârste mai mici.  

Tendinţa epocii moderne, la care contribuie esenţial dezvoltarea medicinii, este de creştere a 

speranţei de viaţă, context în care graniţa de 65 de ani nu mai delimitează o singură grupă. Astfel, se 

discută despre „vârstnicii tineri” (65-74 ani), vârstnici (75-84 ani) şi „vârstnicii bătrâni” (85 de ani sau 

peste). Studiile de metabolism tind să nu confirme graniţa de 65 de ani, modificările biologice 

fiind mai accentuate după 70 de ani, vârstă care va reprezenta, în curând, noua graniţă formală. 

 Statusul nutriţional - De-a lungul vieţii, nutriţia este un determinant important al sănătăţii 

fiziceşi al funcţiei cognitive, al vitalităţii şi, mai presus de toate, al calităţii vieţii şi al 

longevităţii. Starea de nutriţie este influenţată de factori economici, de unele afecţiuni precum 

bolile gastrointestinale, edentaţie etc. Efectele unei diete inadecvate se pot vedea în apariţia şi 

progresul unor boli, precum bolile coronariene, neoplaziile, accidentul vascular cerebral, diabetul 

zaharat, osteoporoza etc. 

Modificările ce apar odată cu înaintarea în vârstă se explică prin uzura firească a organismului, 

pe care ştiinţa modernă se străduie să o contracareze, studiind procesele de oxidare, apoptoză (moarte 

programată a celulelor), genetica, şi nu în ultimul rând soluţiile posibile pentru 

menţinerea unei cât mai lungi tinereţi biologice. Ştiinţa se inspiră de cele mai multe ori din viaţă, 

şi constată că, de multe ori, alături de factorii biologici există importanţi factori psihologici 

legaţi de longevitate. Spre exemplu, recordurile de vârstă sunt atinse cel mai adesea în casele de 

bătrâni sau la bătrânii care locuiesc cu familiile, şi se explică prin viaţa în comunitate şi prin 

îngrijirea medicală. Aceste observaţii explică şi de ce nutriţia este unul din factorii care 

contribuie la o îmbătrânire „mai sănătoasă”, atunci când alimentele necesare sunt disponibile, 

pregătite, puse pe masă sau chiar „hrănite” vârstnicului. Uneori, bătrânii au tendinţa de a 
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consuma aceeaşi cantitate de calorii cu care erau obişnuiţi în perioada când erau activi şi astfel 

riscă să se îngraşe. După pensionare, în special bărbaţii care în trecut obişnuiau să desfăşoare o 

muncă bazată pe consumuri apreciabile de energie, acumulează un exces de calorii, supunându-şi 

astfel inima unui efort exagerat. În special la această vârstă este esenţial să acordăm atenţie 

conţinutului alimentaţiei, dacă vrem să ne menţinem sănătatea. 

Vârstnicii sunt adeseori subalimentaţi, adică le lipsesc elementele nutritive indispensabile 

eficienţei fizice, activităţii creierului şi, în general, stării normale de sănătate. În unele ţări, în 

majoritatea cazurilor malnutriţia nu se datorează unor dificultăţi de ordin economic, ci mai 

curând singurătăţii, depresiei, lipsei de activitate. Neglijându-şi alimentaţia, mulţi bătrâni riscă să 

fie lipsiţi de unele substanţe cu înaltă valoare nutritivă necesare bunei funcţionări a organismului: 

vitamine, săruri minerale, oligoelemente, proteine de bună calitate. Pentru o alimentaţie corectă, 

nu are importanţă deosebită cantitatea de alimente ingerate, ci asigurarea unei varietăţi a acestora 

şi a unui amestec corespunzător de alimente. Necesităţile nutritive variază de la un individ la 

altul, depinzând de vârstă, greutate, sex, felul şi intensitatea activităţii, condiţiile mediului 

ambiant. De aceea, pentru a se asigura o alimentaţie raţională, trebuie să se ţină seama de aceste 

diferenţe şi să se realizeze un permanent echilibru între necesităţile fizologice ale organismului şi 

cantităţile de factori nutritivi aduse de alimente. 
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IMPORTANȚA SOMNULUI ȘI EXERCIȚIILOR FIZICE PENTRU SĂNĂTATE 

 

Prof. Cătălin Marian Fotescu  

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Mozăceni, jud. Argeș 

 

 Motto: „Exerciţiul fizic susţine spiritul şi menţine mintea vie.” (Cicero) 

 Somnul restabilește nivelul de energie, reechilibrează hormonii, în timp ce exercițiile fizice 

îmbunătățesc calitatea somnului și dispoziția, cresc nivelul de energie și accelerează metabolismul. 

Lipsa exercițiilor fizice are ca rezultat obezitatea și bolile cardiovasculare. Dar și lipsa de somn poate 

favoriza apariția obezității, bolilor cardiovasculare și a diabetului. 

 Atunci când nu dormim suficient organismul secretă mediatori inflamatori precum proteina C-

reactivă, cortizol și adrenalină. Somnul „curăţă” toxinele acumulate în creier pe timpul zilei, ce 

favorizează formarea unor plăci implicate în apariția bolii Alzheimer. În medie, durata sănătoasă de 

somn este de 8 ore. 

 În timpul somnului mecanismele reparatorii funcționează la capacitate maximă. Noaptea se 

regenerează imunitatea, digestia, inima, circulația sângelui, sistemul nervos și creierul. La fel, mișcarea 

stimulează regenerarea celulelor creierului și producerea serotoninei, hormonul fericirii. Darul mișcării 

este o stare minunată de bine, de siguranță și încredere în sine. 

 Atât exercițiile, cât și somnul au un rol important în sănătatea noastră. Dar, dacă ne-am afla 

într-o situație limită, în care să alegem una dintre ele, atunci somnul ar trebui să fie acela. Pe termen 

lung, lipsa sa produce mai mult rău decât lipsa sportului. 

 Multe persoane au probleme cu somnul, iată câteva sfaturi utile: 

 Fără electronice înainte de culcare. Lumina albastră emisă de laptop, telefon mobil sau 

televizor încetinește secreția melatoninei. Melatonina este un hormon produs de organism, al cărui 

nivel începe să crească după-amiaza, pentru a încuraja somnul. Se recomandă renunțarea la aceste 

dispozitive cu cel puțin două ore înainte de culcare, pentru a crește abilitatea organismului de a adormi 

și de a vă menține adormit pe timpul nopții. 

 Consumați alimente sănătoase. Evitați să mâncați alimente grase sau dulciuri la cină ori înainte 

de culcare. De fiecare dată când le consumați, organismul secretă hormoni ce inițiază răspunsul necesar 

pentru digestie și pentru asimilarea produșilor rezultați. Dacă obișnuiți să consumați alimente cu indice 

glicemic mare, se produce o secreție mare de insulină, apoi de cortizol și adrenalină pentru a contracara 

acest fenomen. Atunci când acest sistem al stresului este activat noaptea, va fi greu să adormiți sau să 
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vă mențineți somnul. Este important să evitați consumul de cofeină, alcool și alimentele bogate în zahăr 

și carbohidrați, cu câteva ore înainte de culcare. Deși alcoolul și aceste alimente pot induce somnul pe 

moment, metabolizarea lor induce răspunsul la stres. 

 O saltea de bună calitate. Un pat și o saltea de bună calitate reprezintă o investiție în propria 

sănătate. Ambele sunt necesare pentru un somn odihnitor. Somnul este important pentru odihna și 

recuperarea organismului, repararea mușchilor și pentru buna funcționare a creierului, formându-se noi 

conexiuni la acest nivel. 

 Apelați la suplimente. Numeroase suplimente alimentare pot induce somnul, însă aceste trebuie 

folosite doar cu avizul specialistului. Cele mai multe dintre acestea conțin melatonină, pentru a induce 

somnul în special la persoanele vârstnice, însă ele pot inhiba secreția naturală a acesteia. 

 Concluzie: Mișcați-vă și dormiți suficient! 

 

Bibliografie: 
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CE ÎNSEAMNĂ O ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ? 

Prof. Ioana Gaiță-Lukacs  

Colegiul Național “Mihai Eminescu” Petroșani, jud. Hunedoara 

 

 O alimentație sănătoasă înseamnă să te simți bine, să ai mai multă energie, să fii mai sănătos 

fizic și mental. Mâncatul sănătos nu trebuie să fie foarte complicat. Adevărul este că, deși unele 

alimente sunt benefice, cele mai importante sunt obiceiurile alimentare. Obiectivul unei alimentații 

sănătoase este înlocuirea produselor procesate cu alimente cât mai naturale, gătite într-un mod cât mai 

sănătos. Continuând să citești vei afla ce categorii de alimente sunt sănătoase, ce nutrienți nu ar trebui 

să ne lipsească, precum și care sunt beneficiile unei alimentații sănătoase.  

 Mâncarea ne ține în viață, însă, ajustând puțin obiceiurile alimentare, o vei putea transforma în 

aliatul sănătății tale. Mâncarea sănătoasă acoperă necesarul de substanțe nutritive de care are nevoie 

organismul tău, fără a conține exces de zahăr sau sare, grăsimi saturate sau aditivi periculoși. De 

asemenea, mâncarea sănătoasă trebuie să fie diversificată și adaptată necesarului energetic al fiecărei 

persoane în parte.  

  O alimentație sănătoasă include, printre altele, și urmarea unor reguli relativ simple: 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 6, mai 2022 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

73 

 

 Adoptă un regim alimentar cât mai variat – evită să consumi doar fructe de un anumit fel sau 

doar unele legume. Alege combinații sănătoase și variate, care să îți ofere nutrienții necesari zilnic; 

 Mănâncă trei mese pe zi și două gustări – în special dacă ai un stil de viață activ, este 

recomandat să consumi porții mici și consistente la fiecare 2-3 ore; 

 Evită să numești unele alimente „interzise” – alimentația nu reprezintă privarea de anumite 

alimente, cu excepția cazului în care suferi de o afecțiune cronică, ce necesită acest lucru. Trebuie să 

existe un echilibru între alimentele din dieta zilnică, orientându-te mai ales spre cele care îți 

îmbunătățesc sănătatea; 

 Menține greutatea în limite normale pentru vârsta, înălțimea și stilul tău de viață – excesul 

ponderal suprasolicită articulațiile și oasele, contribuie la creșterea tensiunii arteriale și afectează 

respirația; 

 Consumă produse cu zahăr rafinat doar ocazional – acestea sunt calorice, însă au conținut 

nutritiv redus; 

 Consumă cel puțin 400 g de fructe și legume pe zi. Alege fructe și legume de sezon, consumate 

proaspete sau gătite sănătos (la abur, la grătar sau la cuptor); 

 Redu consumul de sare – majoritatea oamenilor consumă mult prea multă sare (aproximativ 9-

12 g pe zi), în loc de cel mult 5 g pe zi; 

 Pregătește-ți propriile mese – gătitul acasă crește probabilitatea să mănânci mai sănătos și să 

poți monitoriza exact ce ajunge în fiecare farfurie; 

 Citește cu atenție etichetele și alege acele produse care conțin cantități reduse de zahăr, sare și 

grăsimi saturate; 

 Fii atent la cum te afectează mâncarea – mâncarea sănătoasă va fi primită bine de organism, în 

timp ce alimentele nesănătoase vor provoca balonare, greațăși te vor slei de energie; 

 Consumă porții mici și alege să mănânci din farfurii mai mici; 

 Lasă-ți suficient timp pentru mese – este foarte important să vezi mâncarea ca pe un element 

necesar sănătății și nu doar pentru a avea energie; 

 Controlează mâncatul pe fond emoțional – multă lume se îndreaptă spre mâncare, de cele mai 

multe ori nesănătoasă, pentru a face fața stresului sau unor emoții neplăcute precum tristețea, 

singurătatea sau plictiseala. Învață să îți ții emoțiile sub control prin sport sau meditație.  

Alături de alimentație, activitatea fizică reprezintă un element important în menținerea unui stil de viață 

sănătos.  
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  Activitatea fizică va crește stima de sine și va contribui la reducerea riscului de boli de inimă, 

hipertensiune arterialăși diabet de tip 2. Pentru menținerea sănătății, sunt recomandate cel puțin 30 de 

minute de activitate fizică moderată în fiecare zi. Aici intră activități precum: 

 Mișcare de zi cu zi – de exemplu, mersul pe bicicletă până la munca sau școala, curățenia prin 

casă, grădinăritul și alte activități pe lângă casă; 

 Activități recreaționale – dansul, jocul alături de copii, mersul sau plimbările lungi; 

 Sportul – antrenamentele de fitness la sală, înotul, alergatul, pilates, fotbal, rugby, tenis etc.  

 Beneficiile activității fizice apar imediat după o sesiune de mișcare moderată. Studiile arată o 

putere mai mare de concentrare, un somn odihnitor și o reducere a depresiei și anxietății. Pe termen 

lung, sportul și alimentația sănătoasă ajută la menținerea greutății în limite normale, reduc riscul de 

afecțiuni cronice și contribuie la echilibrarea nivelului zahărului din sânge.  

  Adoptarea unei alimentații sănătoase și echilibrate te ajută să te simți mai bine, să slăbești, să ai 

energie și chiar să trăiești mai mult. Consumă fructe și legume proaspete, cereale integrale, nuci și 

semințe, carne slabă și lactate cu un conținut redus de grăsimi. Introdu și măcar 30 de minute de 

activitate fizică pe zi și vei avea doar de câștigat. 
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ALIMENTAȚIA ECHILIBRATĂ ȘI ROLUL EI ÎN MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII 

 

Prof. Mirela Vasilica Greavu  

Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu” Curtea de Argeș,  jud. Argeș 

 

Auzim des termenul de alimentație echilibrată, însă când ne gândim fiecare în parte la modul în 

care ne hrănim, ne dăm seama că mâncăm irațional, pe apucate, fără să fim atenți nici la cantitate și mai 

ales la calitatea alimentelor consumate. Găsim drept scuze lipsa de timp sau un buget insuficient pentru 

a avea grijă ce mâncăm.  

De aici apar tulburările de nutriție, afecțiuni ale aparatului digestiv, boli, slăbiciune fizică, 

obezitate sau anemie. Modul în care percepem alimentația și alegerile pe care le facem zi de zi au un 

impact semnificativ asupra sănătății şi stării noastre de bine. Pentru a putea vedea efecte vizibile, 

oamenii trebuie să înțeleagă că alimentația corectă și sănătoasă nu trebuie să fie ocazională, ci trebuie 

să fie integrată într-un stil de viață care va asigura starea generală de sănătate și longevitatea. Nici un 

aliment nu poate aduce, singur, toate principiile nutritive de care are nevoie organismul, ci doar o 

alimentație variată, moderată și echilibrată.  

Există nenumărate tipuri de diete, unele mai complicate decât altele, însă atunci când vorbim de 

dietă uităm să precizăm esențialul. Și anume că a urmă o dietă, nu înseamnă „să ții un regim de 

slăbire”, ci să înțelegi, să accepți și să adopți un regim de alimentație corect.  

Rația alimentară  

Cantitatea de factori nutritivi sau de alimente necesare acoperirii nevoilor alimentare ale 

organismului în unitatea de timp (zi, săptămâna) reprezintă rația alimentară. Rația alimentară trebuie să 

satisfacă calitativ și cantitativ trebuințele nutritive ale organismului și ea se exprimă fie sub formă 

nevoilor energetice, fie sub formă nevoilor în factori nutritivi, sau formă nevoilor de alimente.  

Pentru determinarea rației alimentare se stabilesc întâi nevoile organismului, și în funcție de 

acestea, se determina conținutul rației în calorii, protide, lipide, glucide, elemente minerale și vitamine, 

iar apoi, cunoscând compoziția alimentelor naturale se fixează cantitățile necesare pentru asigurarea 

aportului energetic și în factori nutritivi. Acoperirea necesarului energetic trebuie să țină seama de 

valoarea metabolismului bazal (variabilă în funcție de greutatea corporală, formă și suprafață corporală, 

vârstă, sex, stări fiziologice-graviditate, alăptare etc), la care se adaugă cheltuielile de energie pentru 

ADS (acțiunea dinamic specifică), asigurarea nevoilor fiziologice și igienice, deplasări, activitate fizică 

în funcție de profesiune, aspecte care au fost prezentate mai sus. O alimentație, normală va asigura, în 
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același timp, toți factorii nutritivi aflați în raporturi echilibrate între ei și corespunzători, în același timp, 

stării fiziologice, condițiilor de mediu și caracteristicilor activităților pe grupe de profesii.  

Într-o alimentație rațională: o proteinele reprezintă 13-18 % din valoarea calorică a acesteia, 

aproape jumătate fiind de origine animală. Pentru copii, aportul: proteic atinge 18%, din care 2/3 

proteine de natură animală. Un aport ridicat se păstrează și în sarcina și lactație, pentru că în eforturile 

fizice foarte mari (peste 4500 kcal) să scadă la 12%. În cazul activității la temperaturi scăzute, 

necesarul proteic se suplimentează cu 23% față de cel din condiții normale. Prin proteinele de origine 

animală este asigurat aportul de aminoacizi, dintre care cei esențiali predomină. Creșterea, 

convalescență, sarcina și lactația solicită maximal acest aport, lipidele acoperă 25-30% din necesarul 

caloric, crescând la copii, în eforturi mari, până la 35-40%. Minimum lipidic este de 50-60 g/zi la o 

rație de 3000 kcal. Având un coeficient mare caloric, se va evita consumul exagerat de lipide. La 

temperaturi scăzute, umiditate, vânt, rația alimentară va crește, spre deosebire de eforturile de viteză, 

eforturile de altitudine, unde va fi scăzută la 15-20 %. În sarcina și la copii este necesar să se asigure 

cel puțin 15-20% lipide de origine animală (ouă, unt, smântână, brânză), glucidele, că principala sursă 

energetică, acoperă aproximativ 55-65% din necesarul caloric. Necesarul de glucide va varia între 250-

550 g. Trebuie menționat că glucidele din fructe conțin în proporții adecvate mineralele și vitaminele 

indispensabile metabolizării lor; 

În cazul vitaminelor, se va ține seama de modul de preparare al acestora și de necesarul 

momentan. Un necesar predominant energetic va avea suficiente vitamine hidrosolubile, iar necesarul 

trofic va pune accentul pe vitaminele liposolubile. Pentru a asigura realizarea rației alimentare 

raționale, se vor introduce în alimentația zilnică alimente cu valoare plastică mare (carne, lapte, ouă, 

peste și produse derivate), la care se vor adaugă alimente cu valoare energetică (făinoase) și cu conținut 

bogat în vitamine. Substanțele apropiate din punct de vedere caloric (izocaloric), cât și cele apropiate 

din punct de vedere al conținutului proteic (izotrofice) pot fi schimbate între ele pentru a asigura 

variația regimului alimentar.  

 Piramidă alimentară 

 Piramidă alimentară a fost creată pentru a vă învăța ce tipuri de alimente și în ce cantități pot fi 

consumate. Piramidă este alcătuită din 6 grupe:  

Grupa 6 - Grăsimi, uleiuri și dulciuri  

Aceste alimente sunt plasate în vârful piramidei pentru că ele nu trebuie consumate prea des. 

Acest grup include untul, grăsimile de orice fel, biscuiții, dulciurile, prăjiturile, zahărul și băuturile 

dulci. Grăsimile din alune, nuci sau semințe sunt grăsimi nesaturate și sunt mai sănătoase decât cele 

săturate care se găsesc în produse lactate și carne.  
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Grupa 5: Carnea și ouăle  

Grupa 5 include carne roșie, carne de pui, pește, nuci, alune, semințe, produse din soia, 

hamburger. Aceste alimente au un conținut crescut de proteine, fibre, vitamina E și B6, minerale cum 

este calciu, fier sau zinc. Pot fi servite de 2-3 ori pe zi. Ouăle au un conținut bogat în proteine și 

vitamine, astfel că acesta este un produs de baza în alimentație. Poate fi consumat că atare sau în 

diverse preparate.  

Grupa 4: Lapte și produse lactate 

Produsele lactate conțin cantitate crescută de calciu. Cele mai sănătoase sunt produsele 

degresate și pot fi consumate de 2-4 ori pe zi. Exemple de produse lactate: brânză, laptele, iaurtul etc. 

Laptele conține proteine, în principal cazeină și lactalbumină; aceste proteine furnizează aminoacizi 

esențiali. Produsele lactate conțin de asemenea carbohidrați, grăsimi, vitamina A.  

Grupa 3 - Fructe  

Această grupă include fructele proaspete sau conservate. Fructele sunt bogate în vitamine, cea 

mai frecvent întâlnită fiind vitamina C. De asemenea mai conțin și vitamina A. Fructele conservate și 

siropurile nu sunt atât de sănătoase pentru că au un conținut crescut de zahăr și deci multe calorii. 

Fructele proaspete sunt sărace în calorii și grăsimi și se recomandă a fi consumate de 2-4 ori pe zi. 

 Grupa 2 - Legume  

Această grupa include toate legumele. Sunt considerate că fiind principala sursă de vitamine și 

minerale, și contribuie la aportul zilnic al carbohidraților și al fibrelor alimentare. Pot fi consumate atât 

preparate, cât și proaspete, sub formă de salate. Legumele sunt sărace în grăsimi și lipsite de colesterol; 

dar bogate în vitamine și fibre. De asemenea au un conținut crescut de apă. Din acest grup sunt 

necesare 3-5 gustări pe zi.  

Grupa 1 - Alimente cu conținut crescut de amidon  

Această grupă conține pâine, cereale, orez, paște, cartofi și se află la baza piramidei. Din acest 

grup trebuie consumate mai multe alimente decât din alte grupuri ale piramidei. Aproximativ o treime 

din dietă zilnică trebuie să fie reprezentată de alimente din acest grup. Alimentele din acest grup conțin 

carbohidrați cu mult amidon și sunt importante pentru a furniza energie organismului. De asemenea 

mai conțin minerale, vitamine din grupul B și fibre. Carbohidrații înalt procesați cum ar fi pâinea albă 

nu sunt foarte sănătoase; ar fi de preferat să consumați pâine neagră în locul celei albe. Cerealele, 

legumele și fructele sunt cel mai bine reprezentate în piramidă alimentară, ca fundament al alimentației 

echilibrate, numindu-le « baza » pentru o nutriție adecvată și pentru sănătate, notabil fiind faptul că 

acestea pot reduce riscul de apariție a bolilor cronice. Împreună cu recomandările dietetice, un real 

beneficiu ar fi activitatea fizică efectuată zilnic. S-a demonstrat faptul că activitatea fizică regulată 
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scade riscul anumitor boli cronice cum ar fi hipertensiunea arterială, accidental vascular cerebral, 

diabetul zaharat, cancerul de colon, osteoporoză. Este recomandat că orice adult să facă cel puțin 30 

minute de activitate fizică în fiecare zi. 

Top 10 alimente care nu ar trebui să lipsească din dietă zilnică 

 Alimentația greșită și apariția unor boli grave sunt elemente indestructibil legate. Pentru a 

scăpa de cancer, ulcer, accidente vasculare, insomnie sau varice este suficient să consumi câteva 

alimente care n-ar trebui să lipsească nici din alimentația zilnică a omului sănătos  

1. Mere - Merele sunt o sursă excelentă de pectine, fibre care micșorează nivelul colesterolului 

și al glucozei (zahărului) din sânge. Merele proaspete conțin multă vitamina C, care protejează celulele 

organismului de distrugere. Ajută la formarea colagenului, substanță care ne menține țesuturile și 

vasele de sânge sănătoase, ea fiind absolut necesară pentru absorbția fierului și a acidului folic.  

2. Migdale - Bogate în nutrienți că fibre, riboflavină, magneziu, fier și calciu (o mână de 

migdale conține 100 mg calciu). În plus, aceeași cantitate furnizează necesarul zilnic de vitamina E, 

combătând sterilitatea și căderea părului. Datorită grăsimilor monosaturate, scad colesterolul și ne 

feresc de infarct. Fiind una dintre cele mai bune surse de proteine, sunt revitalizante, mai ales după 

boli.  

3. Afine - Afinele conţin fitonutrienți care previn și vindecă infecțiile urinare atât de frecvente la 

femei, mai ales în perioada rece. Ele îmbunătățesc memoria de scurtă durată și, consumate în cure de 

zece zile în fiecare vară, ne feresc de boli că Alzheimer, la bătrâneţe. Conţin puţine calorii, ceea ce le 

recomandă că aliment de bază în timpul dietelor de vară sau al perioadelor de abuzuri alimentare.  

4. Broccoli - În afară de faptul că sunt o importantă sursă de calciu, potasiu și fibre, substanţele 

conţinute de această legumă ne feresc de bolile cronice precum cele cardiovasculare, diabet sau 

anumite cancere, în special cel de colon și prostată. Datorită antioxidanţilor ca vitamina A și C, celulele 

corpului nostru îmbătrânesc mult mai încet.  

5. Fasole roșie - Fasolea roșie, de orice tip ar fi (cu boabe mici sau mari), reprezintă un rezervor 

de fier, magneziu, fosfor, potasiu, cupru și tiamină. Nu conţine aproape deloc grăsimi vegetale, are 

calorii puţine și, datorită fibrelor, elimină rapid toxinele din organism prin regularizarea tranzitului 

intestinal. Se recomandă suferinzilor de constipaţie și persoanelor în vârstă sau sedentare.  

           6. Pește - Peștele oceanic, dar în special somonul este printre puţinele alimente în care se găsesc 

acizii grași omega 3 care ne feresc arterele de depozitele de grăsimi, reducând riscurile formării de 

cheaguri de sânge care provoacă infarct. Omega 3 regularizează bătăile inimii, ferindu-ne de palpitaţiile 

din tahicardii sau chiar de moartea subită. Consumul de trei ori pe săptămână de pește scade nivelul 

trigliceridelor (care afectează celulă hepatică) și normalizează tensiunea.  
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7. Spanac - Spanacul conţine folaţi și multă vitamina A, C, B6, fiind bogat în riboflavină, 

calciu, fier și magneziu. Întărește sistemul imunitar și ne păstrează părul și pielea sănătoase. Prepară 

însă doar cantitatea pe care o mănânci o dată, deoarece prin reîncălzire nitraţii se transformă în nitriţi, 

substanţe potenţial cancerigene.  

8. Cartofi dulci - Culoarea galben-portocaliu a acestora ne arată că au o concentraţie mare în 

beta-caroten. Alimentele bogate în această substanţă, pe care organismul o transformă în vitamina A, 

încetinesc procesul îmbătrânirii și reduc riscul apariţiei anumitor tipuri de cancer. Conţin, de asemenea, 

vitaminele B 6, C și E, potasiu, fibre, iar un cartof are doar 50 de calorii.  

9. Suc de fructe și legume - Sucul de crudităţi conservă toate vitaminele și mineralele care se 

găsesc în acestea, fiind adevărate infuzii de vitalitate. Cu condiţia să fie consumate imediat după 

preparare, sunt o cale ușoară de asimilare a multivitaminelor, mai ales pentru persoanele cărora nu le 

plac vegetalele. În orice suc, roșiile nu trebuie să lipsească, licopena conţinută ferindu-ne de atacul de 

inimă și cancere, în special cel de prostată.  

10. Germeni de grâu - În centrul bobului de grâu, prin încolțire, apare germenul de grâu, din 

care se dezvoltă o nouă plantă. În acești germeni se concentrează nutrienţi cum ar fi niacina, tiamina, 

vitamina E, folaţi, magneziu, fosfor, potasiu, fier și zinc. Se recomandă consumarea zilnică a două 

linguriţe de boabe de grâu încolţite – acestea au capacitatea de a reda organismului energia, poftă de 

mâncare și combat eficient insomniile. 
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 Noțiuni cheie: nutriție, hidratare, hrană, mișcare, alimentație, activitate fizică 

 Rezumatul lucrării: 

 Această lucrare abordează concepte care ne pot ajuta să avem un stil de viață sănătos, atât 

pentru noi, ca adulți, cât și pentru copii; vom pune accent pe hrană, hidratare și mișcare. 

 Hrana, hidratarea și mișcarea sunt trei dintre cei mai importanți factori care îi ajută pe copiii 

noștri să crească sănătos, cu energie pentru joacă și dezvoltare intelectuală. 

 În nutriție nu există un adevăr absolut, având în vedere că nu există două organisme identice. 

Astfel, fiecare corp are propriul bioritm, metabolism și reacții la stimuli externi. Cu toate acestea, există 

o serie de principii care stau la baza unei alimentații corecte și sănătoase.  

 Hidratarea este extrem de importantă. Corpurile noastre sunt făcute în proporție de 70-80% apă 

și apa este necesară pentru toate procesele fiziologice din corpurile noastre, inclusiv pentru curățarea 

toxinelor și a reziduurilor care rezultă zi de zi în corpul nostru. Un pahar de apă imediat după trezire 

este cel mai bun start pe care îl putem oferi copiilor.  

 Mișcarea este extrem de importantă, zi de zi, fiind strâns legată nu doar de sănătate și 

dezvoltarea fizică, dar și de dezvoltarea cognitivă, emoțională și socială a copiilor.  

 Joaca fizică trebuie să fie cât mai prezentă în rutina de zi cu zi a copiilor înlocuind pe cât posibil 

expunerea statică la ecran (telefon, tabletă, laptop, PC, TV etc.), care ar putea să afecteze mai degrabă 

negativ dezvoltarea copiilor.  

 Se recomandă ca activitățile fizice să fie cât mai diversificate, să stimuleze pe cât posibil în mod 

egal toate segmentele corpului, fără supra-solicitarea încheieturilor, care sunt încă fragile, la copii. Se 

pot face între 4 și 6 ore de sport pe săptămână, complementar unui program de somn și a unei 

alimentații sănătoase. 

 Cei 2 ,,H”: Hrana și hidratarea - importanța lor în viața noastră 

 Piramida nutriției reprezintă o exprimare grafică, simplă, a recomandărilor nutriționale, din 

punct de vedere al grupelor și al cantităților de alimente care trebuie consumate zilnic pentru a întreține 
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starea de sănătate a unui individ și pentru a reduce cât mai mult riscul dezvoltării diverselor boli legate 

de alimentație. 

 Potrivit statisticilor OMS, în România procentul de Boli Non Comunicabile reprezintă 82% din 

totalul bolilor existente. Aceste boli Non Comunicabile sunt boli care au la baza lor stilul de viață și 

nutriția, sunt acele boli non-infecțioase și non-genetice. Din totalul acestor boli, aproape 60% sunt 

acoperite de afecțiuni de natură cardiovasculară, 20% de cancere, iar restul de boli cronice respiratorii, 

diabet și boli provocate de obezitate. 

 Un raport și studiu al Health Behavior in School Aged Children atrage atenția asupra 

consumului de băuturi îndulcite, care este în creștere peste tot în lume, fiind totodată însoțit și asociat 

cu sporirea numărului de persoane obeze și supraponderale.  

 Consumul regulat de băuturi îndulcite conduce la creșterea aportului caloric, creșterea în 

greutate, creșterea riscului de supraponderalitate și obezitate, precum și al marii varietăți de boli 

asociate obezității. 

 Preferințele alimentare și obiceiurile care definesc stilul de viață ale unui adult sunt de cele mai 

multe ori setate în copilăria acestuia, astfel este de o importanță majoră educația corectă privind nutriția 

și un stil de viață responsabil. Efectele acesteia sunt pe termen lung și foarte lung, chiar inter-

generațional. 

 Zahărul, în funcție de sursă și grad de procesare, ne poate fi prieten sau dușman. Zaharurile 

bune, sănătoase îi ajută pe copii să aibă energie zi de zi și într-o perioadă de vârstă în care dezvoltarea 

motrică, fizică este extrem de accelerată. De asemenea, un aport echilibrat de zaharuri sănătoase zilnic, 

ne ajută să fim plini de viață, mai bine dispuși și să gândim mai bine. 

 De unde luăm zaharurile sănătoase? Din fructe, legume, cereale integrale. Zahărul rău, cel alb și 

brun, procesat luat din dulciuri, băuturi îndulcite, snacks-uri, mâncare procesată, aduce oboseală și 

iritabilitate, afectează smalțul dinților, dezvoltarea oaselor și îi împiedică pe copii să își concentreze 

atenția. 

 ,,O bună hidratare este esenţială pentru sănătate, deoarece fiecare celulă din corp are nevoie de 

apă, hidratarea fiind vitală pentru funcţiile de bază ale organismului precum reglarea temperaturii 

corpului, tensiunii arteriale, buna funcţionare a celulei nervoase, realizării digestiei. 

 Hidratarea adecvată este extrem de importantă pentru buna funcţionare a creierului. Când 

suntem bine hidrataţi, neuronii sunt alimentaţi cu nutrienţi şi sânge oxigenat, iar creierul funcţionează 

în parametri normali.” (Dr. Răzvan Costache, medic specialist medicina internă). 

 Atunci când beau apă suficientă, copiii rămân sănătoși, energici, cu poftă de joacă și de râs. În 

absența apei, toate organele interne sunt supuse stresului și presiunii. 
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 Importanța mișcării, a activității fizice în viața noastră 

 Mișcarea, sportul și joaca – mai ales cea în grup – ajută extrem de mult la dezvoltarea 

intelectului celor mici, dezvoltarea fizică armonioasă și sănătoasă, la disciplină și cunoașterea de sine, 

dezvoltarea abilităților de interacțiune în comunitate/societate, dezvoltarea de etici și principii 

sănătoase, dezvoltarea curajului etc. și, nu în ultimul rând, la trăirea unei vieți mai pline de bucurie, 

aventură și poftă de cunoaștere a vieții, în multitudinea aspectelor ei.  

 Activitatea fizică influențează în mod semnificativ și evident starea de spirit a copiilor, 

motivația și concentrarea lor. Copiii au rezultate mai bune la învățătură, au parte de experiențe 

valoroase și deprind abilități sociale. Sportul și miscarea modifică, în mod real, formula chimică a 

creierului (modifică nivelul de hormoni eliberat, mai ales cel de serotonină și eliberarea de endorfine), 

cu un impact direct asupra stării de spirit.  

 În plus, activitatea fizică oferă o modalitate pozitivă, sănătoasă, de a reduce anxietatea și 

tensiunea psihologică. Totodată, prin sport, copilul se autodisciplinează, capată mai multă încredere în 

sine, își fortifică imunitatea organismului atât fizic, cât și psihic. 

 Prin mișcare fizică, preșcolarii învață cum anume funcționează corpul lor și consumă și 

surplusul de energie. Astfel, pentru ei sunt recomandate activități precum: alergatul și jocuri pe bază de 

alergat, sărit, săritura în lungime, săritura precum mingea, cățărat, drumeții, mers pe jos. În sala de 

clasă/grădiniță se pot face mișcări de încălzire precum rotiri ușoare ale capului și gâtului, rotirea 

umerilor și a șoldurilor, sărituri ca mingea.  

 Pentru preșcolari este important să execute activități sportive pe care le învață mai ușor la o 

vârstă mai mică: înotul, mersul pe bicicletă, mersul pe role, patinajul pe gheață, schiatul. Este important 

ca primul lucru pe care copiii îl învață, mai ales în cazul unui sport nou, este cum să reacționeze dacă 

eșuează sau cad. 

 Mișcarea zilnică este definită drept mișcare ușoară, dacă nu ajungem să transpirăm. În acest caz, 

trebuie să efectuăm minim 60 de minute de activitate fizică. 

 Mișcarea zilnică este definită drept mișcare medie, dacă ajungem să transpirăm. În cazul acesta, 

30 de minute de activitate fizică sunt recomandate. În această perioadă, metabolismul tinerilor se 

schimbă rapid și corpul se definitivează, ajunge la maturitate. Aici este perioada în care se elimină 

grăsimile de creștere, pe care le au de obicei copii.  

 De aceea, la această vârstă este nevoie de atenție suplimentară pentru dezvoltarea musculară. 

Mușchii dezvoltați în acești 4 ani vor rămâne și vor forma ceea ce numim memoria mușchiului: vor 

determina dacă pe viitor o persoană poate construi masă musculară ușor și poate slăbi ușor sau nu.  

 Concluzii 
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 Ca regulă generală, alimentele cu cât sunt mai mult modificate și cu cât forma în care ajung să 

fie consumate este mai departe de forma lor originală, cu atât sunt mai lipsite de nutrienții, enzimele, 

vitaminele și mineralele cu care ele fuseseră inițial înzestrate, iar organismul consumă mai mult pentru 

digestia lor. În cazul zahărului, pentru a fi metabolizat, corpul folosește din propriile rezerve. 

 Se recomandă sportul în aer liber care să dezvolte vederea la distanță, precum alergatul în 

natură, jucatul cu zmee, cățăratul și drumețiile. 

 Mișcarea fizică și sportul practicate încă de la vârste timpurii, ajută la găsirea motivației 

intrinseci pentru depășirea barierelor și obstacolelor, la întărirea stimei de sine și la îmbunătățirea 

imaginii corporale printr-o dezvoltare fizică armonioasă. 

 Sportul, combinat cu o nutriție sănătoasă și echilibrată ajută la dezvoltarea fizică și mentală 

armoniasă a copiilor, adolescenților și adulților. Sportul practicat în mod normal contribuie în proporție 

de 30% la formarea înfățișării fizice, în timp ce dieta contribuie în proporție de 70%. 
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TRANSFORMĂRI ALE MEDIULUI URBAN ȘI INFLUENȚE ASUPRA 

STILULUI DE VIAŢĂ 

 

Prof. Cezar-Daniel Humelnicu  

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 

 

1. Introducere 

La începutul acestui mileniu, complexitatea relaţiilor dintre om şi mediul său fizic de viaţă 

impune, mai mult ca niciodată, necesitatea cercetării minuţioase a impactului activităţilor omului 

asupra mediului înconjurător. Urbanizarea rapidă poate avea adesea, ca rezultat, o deteriorare a calității 

mediului urban și a zonelor limitrofe, fapt constatat și în orașul Iași.  

Proiectul de refacere a Zonei de agrement Ciric din Iași a declanșat numeroase controverse pe 

plan local, determinate în special de tăierile masive de arbori din pădurea Ciricului (lucrările de 

reamenajare au impus defrișarea a 3,7 hectare de teren din cele 340 hectare de pădure) un adevărat 

plămân verde pentru oraș.  

2. Investigații proprii – metode, etape: 

 Etapa de documentare  - pentru a identifica și analiza complexitatea impactului antropic asupra 

componentelor mediului în zona Ciric-Veneția am utilizat diverse surse menționate în 

bibliografie; 

 Etapa de investigație pe teren: 

- Observații periodice  în zona luată în studiu: 

* înainte de începerea lucrărilor de reamenajare a zonei; 

* pe parcurs  - ce au avut drept scop realizarea de comparații cu datele culese 

anterior precum și identificarea noilor  probleme de mediu ce pot  apărea pe 

parcursul desfășurării lucrărilor din proiect; 

* după finalizarea lucrării. 

- Fotografierea unor aspecte relevante în ceea ce privește influenței antropice asupra  

zonei teritoriale/corelarea acestora cu alți factori cum ar fi efectul asupra vegetației, 

faunei, calității aerului, apelor sau solului; 

- Monitorizarea aparițiilor în mass - media locală și regională care vizează aspectele 

legate de mediu, în diverse etape de derulare a proiectului;  
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- Intervievarea unor persoane direct implicate în procesele de amenajare, a persoane care 

locuiesc în zone riverane celei luate în studiu, intervievarea unor turiști, a 

reprezentanților agenților economici din zonă. 

3. Rezultatele investigațiilor efectuate privind  amenajarea zonei de agrement Ciric – 

Veneția 

Majoritatea dereglărilor aduse mediului se leagă de activitatea umană, care poate duce la 

degradarea și distrugerea ecosistemelor sau a peisajului. Pentru Iaşi, influența antropică este evidentă în 

toată zona de est a orașului dar mai ales în zona Ciric, zonă de agrement importantă pentru locuitorii 

orașului. 

Înainte de demararea proiectului de reamenajare, lipsa infrastructurii de agrement din zona 

Ciric, foarte căutată de ieșeni, limita posibilitățile de destindere și de petrecere a timpului liber. 

Activitățile din zonă, aflate la limita dintre turism-agrement-divertisment ar putea fi caracterizate ca 

fiind : 

- insalubre - datorită clădirilor vechi, spațiilor administrative aflate în ruină,  construcțiilor fără 

autorizație și avize de mediu, spațiilor de agrement neîntreținute, întinderilor de apă cu miros 

neplăcut și încărcătură microbiană mare, gunoaielor aruncate la întâmplare sau depozitate 

necorespunzător; 

- riscante –  din cauza terenurilor defrișate la întâmplare, porțiunilor degradate și neconsolidate 

ale malurilor lacului, inexistenței unor reglementări  sau a unei supravegheri autorizate privind 

scăldatul în zonă;  

- neatractive -  datorită ofertei reduse privind modalitățile de petrecere a timpului liber. 

Problemele de mediu din zona Ciric – Veneția, identificate în urma investigațiilor efectuate pot 

fi sintetizate astfel: 

o poluarea apei lacului Ciric datorită evacuărilor de ape menajere neepurate; 

o degradarea fondului forestier prin defrișări de arbori; 

o lipsa managementului coerent și eficient al arealului natural; 

o lipsa unei infrastructuri de utilități – rețea de canalizare; 

o intensificarea fenomenului de eroziune și degradare a terenurilor; 

o diminuarea și degradarea spațiilor verzi existente; 

o nerespectarea regulamentului de urbanism privind amplasarea spațiilor 

comerciale și a zonelor de agrement; 

o gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere şi exploatarea în condiţii de 

risc a depozitelor de deşeuri menajere; 
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o lipsa unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile; 

o poluarea atmosferei datorată emisiilor generate de activitățile economice din 

zonă; 

o poluarea atmosferei generată de praful provenit din construcții și de la traficul 

rutier; 

o poluarea vizuală (degradarea peisajului). 

4. Valorificarea potențialului turistic al zonei de agrement Ciric 

Începerea lucrările la proiectul de amenajare a lacurilor și a zonei Ciric. Proiectul a vizat 

modernizarea, reabilitarea și reorganizarea zonei de agrement Ciric, astfel încât să devină o zonă 

atractivă atât din punct de vedere turistic, cât și din punct de vedere peisager:  

 Circulații (carosabile, pietonale, piste de bicicliști, drumuri de halaj); 

 Împrejmuiri; Rețele exterioare; 

 Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, cișmele de  apă, bariere, bolarzi, panouri informative, 

corpuri de iluminat, împrejmuiri locale – gărdulețe, jardiniere, pergole, foișoare); 

 Platforme colectare deșeuri; 

 Amenajări plaje și piscine (piscina – adulți și copii, construcții anexe - vestiare, dușuri, toalete, 

spații depozitare, spații administrative, spații prim-ajutor, turn observație); 

 Activități agrement (joacă, relaxare, loasir, locuri de joacă copii, zid de escaladat, echipament 

de simulare și structuri gonflabile, plimbare în copaci, spații relaxare, zone de picnic); 

 Terenuri de sport (teren de minigolf, teren paintball, teren fotbal inierbat, teren multifuncțional 

(tenis/handbal/baschet), teren tenis de masă; construcții anexe  - vestiare, dușuri, toalete, 

depozite, spații administrative; gradene; împrejmuiri); Debarcadere și pontoane (garaj bărci + 

hidrobiciclete, amenajare rampă debarcare, spațiu administrativ); 

 Telescaun. 

5. Zona de agrement Ciric 

După terminarea proiectului am putut constata că o parte din problemele pe care le-am identificat în  

această zonă nu au fost rezolvate în totalitate. Astfel: 

- zona de agrement este doar parțial funcțională; 

- telescaunul nu este funcțional; 

- unele lucrări sunt neterminate sau prost efectuate, continua să existe materiale depozitate pe 

spațiile verzi; 
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- unele porțiuni de teren și de vegetație au fost degradate din cauza lucrărilor de reamenajare, 

cioate și mormane de pământ au rămas în urma defrișărilor de arbori; 

- aspectul peisajului oferă o imagine în care contrastul dintre nou și vechi (în ruină) este pregnant 

în unele zone; 

- se constată un management defectuos al bazei de agrement în zona de hidrobiciclete și bărci – 

nu toate persoanele sunt echipate cu veste de salvare, iar în ciuda avertismentului "scăldatul 

interzis", zeci de tineri se aruncă în apă; 

- coșurile și  containerele de gunoi insuficiente; 

- lipsa unui regulament strict al traficului rutier în zonă; 

6. Concluzii 

Sursele antropice cu posibilă influență negativă asupra zonei luată în studiu sunt: 

 lucrările de amenajare a Zonei de agrement Ciric; 

 activități desfășurate de unii agenți economici din vecinătatea zonei studiate; 

 managementul defectuos al deșeurilor solide și lichide; 

 transporturi (rutier, aerian); 

 activități de turism și agrement. 

Pentru diminuarea efectului antropic asupra mediului în această parte  a orașului Iași propunem 

următoarele măsuri: 

- un management cu adevărat funcțional al deșeurilor; 

- plantarea de specii lemnoase și ierboase în zona cuprinsă între lacul Veneția și Cartierul 

Green Park; 

- continuarea reabilitării infrastructurii de utilități – aspect rezolvat parțial în urma 

reamenajării; 

- dezafectarea unor depozite de deşeuri menajere, din construcții și demolări care afectează 

calitatea apelor de suprafaţă şi de adâncime - aspect rezolvat parțial în urma reamenajării; 

- realizarea unor lucrări hidroameliorative suplimentare precum: fixarea versanţilor cu valuri 

de pământ, bararea şi consolidarea văilor, agroterasare la care se adaugă organizarea 

antierozională a terenului prin plantări de arbori etc;  

- interzicerea circulaţiei pe anumite trasee ori la anumite ore, mai ales a maşinilor grele;  

- constituirea de perdele de vegetație (împăduriri) pentru absorbția undelor sonore și 

diminuarea poluării fonice; 

-  păstrarea biodiversităţii prin administrarea eficientă a zonelor cu vegetație și faună din 

zonă; 
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- reducerea turismului necontrolat în zonă; 

- constituirea unor perdele de vegetație pe marginea drumurilor de acces și la limitele zonei 

de agrement care ar contribui și la protejarea păsărilor care și-au stabilit aici habitatul; 

- gestionarea corespunzătoare a infrastructuri (drumuri, parcări, spații de agrement etc.) în 

vederea practicării unui turism modern și ecologic – aspect rezolvat parțial în urma 

reamenajării; 

- o mai bună informare și conștientizare a cetățenilor privind importanța educației ecologice, 

implicațiile acesteia în protecția mediului și implicit asupra unei vieți sănătoase, în deplină 

armonie cu natura. 
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DIGESTIA ȘI SĂNĂTATEA 

 

Prof. Cristina Lăcrămioara Lupan  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

  

 Sănătatea întregului organism se află în legătură 

cu sănătatea tractului digestiv, care depinde de tot ceea ce 

mâncăm, dar și de modul cum mâncăm. De cele mai multe ori, 

consumăm atât alimente, cât și băuturi pentru a satisface papilele 

gustative, fără să conștientizăm ce impact ar putea avea acestea 

asupra tractului digestiv și a modului în care se realizează 

digestia. 

Tractul digestiv este responsabil de asimilarea 

componentelor din alimente, integritatea acestui sistem fiind 

importantă pentru a asigura organismului nutrienții de care are nevoie. 

Sănătatea, echilibrul fizic și psihic se află în corelație directă cu modul de hrănire. De aceea, 

rolul sistemului digestiv este mult mai important și mai complex decât se consideră. Un sistem digestiv 

sănătos asigură o bună funcționare a întregului organism, eliminarea treptată a resturilor alimentare 

fiind esențială pentru sănătate. 

Rolul sistemului digestiv este de a ajuta organismul să digere alimentele consumate, iar 

bacteriile din tractul gastro-intestinal, numite floră intestinală sau microbiană, ajută digestia.  

Prin digestie alimentele sunt transformate în nutrienți pe care organismul îi folosește pentru 

energie, creștere, repararea celulelor. Orice dezechilibru care apare în buna funcționare a acestui sistem 

se manifestă prin diverse simptome, de la constipație, diaree, vomă, balonare etc. 

Pentru a-i asigura o bună funcționare el trebuie să fie ajutat din exterior, prin intermediul 

alimentelor consumate. 

Individul rotofei și pântecos, așezat la masă într-un restaurant, își agravează sarcina și așa 

dificilă: supă de cereale cu smântână, tartine de pâine albă bogat unse cu unt, o farfurie de spaghete 

peste care a adăugat brânză rasă și bucățele de carne, tartă cu mere, cafea însoțită cu frișcă. 

La masa alăturată un bărbat slab și zvelt și-a ales meniul: supă de legume, coastă de oaie la 

grătar, fasole verde, o uriașă salată asortată fără niciun condiment, măr copt, totul udat cu un pahar de 

lapte degresat. 
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Alimentele nu sunt produse complete, niciun produs alimentar nu poate îndeplini calitatea unui 

"aliment ideal". Din acest motiv, pentru satisfacerea 

organismului, este necesară asocierea mai multor produse 

alimentare care să asigure un set complet de principii 

nutritive.  

O alimentatie rațională trebuie să includă un consum 

moderat cantitativ și bogat calitativ în principii nutritive.  

Majoritatea persoanelor nu consuma suficienți 

nutrienti deoarece nu includ la mese o cantitate 

corespunzătoare din fiecare grup alimentar. În aceste cazuri, se pot administra suplimente alimentare, 

cum sunt cele pe bază de vitamina B6 și magneziu. 

Piramida alimentelor ajută la o mai bună înţelegere a grupelor de alimente şi la alegerea corectă 

a frecvenței lor în consum.  

De exemplu, trebuie cunoscut faptul că este necesar să fie consumate prioritar alimentele de la 

baza piramidei (cereale, făinoase, fructe și legume) și mai rar cele din vârf (dulciuri și grăsimi).  

Beneficiile legumelor și fructelor sunt explicate prin diversitatea de substanțe care intră în 

compoziția lor chimică. Acestea conțin vitamine, săruri minerale, fibre solubile și insolubile (fibrele 

solubile scad colesterolul, iar cele insolubile reglează tranzitul intestinal). 

În alimentația zilnică este recomandat consumul de pâine, făinoase, orez, cereale, cartofi, fructe, 

legume și lactate. 

 De câteva ori pe săptămână se recomandă consumul de pește care este foarte ușor de digerat și 

are un conținut mare de minerale (fosfor, iod, potasiu). Consumul de carne roșie este recomandat doar 

de câteva ori pe lună.  

Un regim alimentar echilibrat constă în a păstra anumite proporții între componentele 

alimentelor, și anume: 

 glucide: 50-60% ; 

 grăsimi: 20-25% (din care 30-55% sub formă de grăsimi polinesaturate); 

  proteine: 10-30% (din care 50% proteine vegetale)  

 biocatalizatori: 1-5%  

 apă sau alte lichide: 1-2 l/zi. 

Cum unele alimente sunt de evitat, deoarece îngreunează procesul digestiv, fiind răspunzătoare 

de apariția unor neplăceri digestive, altele sunt recomandate tocmai pentru că favorizează digestia, 
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previn apariția disconfortului abdominal și intestinal și contribuie la o starea generală bună a 

organismului. 

O dietă bogată în fibre este foarte importantă pentru buna funcționare a întregului sistem 

digestiv. Fibrele oferă organismului energie și îndepărtează senzația de oboseală pe durata întregii zile. 

Lipsa fibrelor alimentare poate provoca: boli ale colonului (constipație, colon iritabil, hemoroizi, 

cancer intestinal) și boli metabolice (obezitate, cardiopatie ischemică, litiază biliară etc). Organismul 

are nevoie de 20-30 grame de fibre pe zi, care trebuie introduse treptat în alimentație pentru a evita 

apariția durerilor intestinale, a balonării etc.. 

O altă categorie de alimente care ajută la stimularea digestiei sunt lactatele fermentate. Testele 

clinice efectuate de-a lungul anilor au scos în evidență faptul că probioticele determină efecte pozitive 

asupra sistemului digestiv și asupra stării de sănătate în general. Dintre acestea cele mai apreciate sunt 

iaurturile care previn apariția constipației și măresc gradul de eliminarea a toxinelor din organism. 

Condimentele prin stimularea cantității de salivă secretată ajută la stimularea digestiei. 

Coriandrul, usturoiul, scorțișoara, cuișoarele, ardeiul iute și piperul sunt condimente indicate a fi 

consumate pentru stimularea digestiei. 

O mare parte a problemelor digestive pot fi evitate prin consumul de 

hrană sănătoasă și echilibrată, dar și prin practicarea unui sport în mod 

regulat. 

  Atunci când materia digerată este pe punctul de a fi absorbită, se pun 

două probleme importante: cea a cantității și cea a calității. 

 Dacă a fost înghițită o cantitate prea mare de hrană înseamnă că va fi 

asimilată prea multă materie digerată, și asta deoarece intestinul nu dispune 

de un mecanism de reglare care să îi indice cât trebuie să absoarbă.  

Rezultatul? Individul devine fie obez, fie bolnav. 

Boala poate fi acută sau cronică, în funcție de reacția glandelor cu secreție internă. 

Încă din Roma Antică sunt cunoscute pericolele supraalimentării. Romanii erau fini cunoscători 

într-ale mâncării și știau că era necasar să elimine prin vomă o mare parte din alimentele pe care le 

îngurgitau în timpul banchetelor dacă doreau să își păstreze starea de sănătate. 

În ceea ce privește calitatea hranei, s-a observat faptul că ”mono dieta” sau regimul cu hrană 

unică la fiecare masă ușurează considerabil digestia, în special în cazul persoanelor slăbite sau bolnave. 

În ciuda faptului că în prezent se apreciază faptul că un meniu variat este foarte bun, mono dieta 

a fost practicată dintotdeauna cu bune rezultate. Hipocrate recomanda numai lapte în cazul persoanelor 

care sufereau de tuberculoză. 
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 Problemele digestive sunt frecvente atunci când obiceiurile alimentare sunt nesănătoase. 

Balonarea, flatulența, disconfortul abdominal sunt simptomele unui tranzit intestinal lent. Sistemul 

digestiv dispune de procese complexe prin care descompune nutrienții și prin care îi absoarbe în 

organism. De asemenea, acesta are capacitatea de a înlătura substanțele nefolositoare. Totuși, acest 

lucru nu înseamnă că putem mânca orice, iar digestia noastră va funcționa perfect. Un regim 

dezechilibrat pe termen lung afectează microbiota intestinală (bacteriile bune din intestin) și produce 

modificări în ceea ce privește digestia și metabolismul. 

 Un sistem digestiv sănătos este cel care asigură buna funcționare a întregului organism, iar 

eliminarea treptată a resturilor alimentare este deosebit de importantă pentru sănătate. 

Pentru a avea o digestie corectă, alimentele trebuie asociate la aceeaşi masă în funcţie de 

compoziţia lor în nutrienţi, proteine, grăsimi, glucide, aciditate.  

Modul în care combinăm corect alimentele trebuie să se bazeze pe câteva principii de bază. 

 legumele bogate în vitamine, minerale, antioxidanţi precum salata verde, varza, fasolea 

verde, morcovul, ceapa, usturoiul se asociază bine cu alimente proteice (carne, ouă, 

peşte). Excepţie fac legumele bogate în amidon, de exemplu cartoful, care nu vor fi 

combinate cu proteine de origine animală; 

 leguminoasele (mazăre, fasole uscată, soia, mazăre, năut, linte) pot fi combinate cu 

amidonoase (făină, pâine, orez, paste făinoase, cartofi, porumb), împreună crescând 

valoarea biologică a proteinelor; 

 o altă combinare corectă a alimentelor este cea a grăsimilor cu verdeţuri, deoarece 

sărurile minerale uşurează descompunerea grăsimilor; 

 laptele având o compoziţie particulară este greu de asociat cu alte alimente. Laptele nu 

ar trebui adăugat în cafea, pentru că prelungeşte durata de digestie a acesteia. 

În  rândurile următoare doresc să vă prezint câteva reguli care consider că vor feri pe o parte 

dintre dumneavoastră de o serie de probleme digestive:  

 pepenele nu trebuie combinat cu niciun alt tip de aliment; 

 nu trebuie consumate lichide cu mai puțin de o jumătate de oră înainte sau imediat după 

mese; 

 nu este indicat a se combina proteinele complexe, cum ar fi carne, pește, ouă, cu 

carbohidrați sau vegetale amidonoase la aceeași masă. Ele trebuie consumate separat. 

 nu este indicat a se consuma carnea, ouăle, brânzeturile la aceeași masă; 

 nu trebuie combinate nucile și bananele la aceeași masă; 

 nu se amestecă fructele dulci cu citricele; 
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 nu se consumă alimentele foarte reci, deoarece acest lucru încetinește digestia; 

 în cazul alimentelor care au un timp de digestie mai mare de 4 ore, trebuie lăsat un 

interval mai mare între mesele care le conțin. 

Pentru a avea o digestie corectă trebuie să avem în vedere și timpii de digestie a diferitelor tipuri 

de alimente. 

Aceștia sunt următorii: 

 carne, peşte, crustacee, lactate procesate (între patru – șapte ore); 

 seminţe crude, nuci, alune (două – patru ore); 

 cereale, fasole, năut, linte, cartofi, legume amidonoase, ulei (între o oră şi jumătate şi 

patru ore); 

 legumele crude, verdeţuri, germeni şi vlăstari în stare crudă, avocado, legume gătite 

(între treizeci minute şi două ore); 

 sucuri din legume şi fructe crude (cincisprezece-treizeci minute). 

Suntem ceea ce mâncăm, iar acest fapt este cât se poate de evident ! 

Așa se explică faptul că unele persoane au o energie debordantă, pe când altele se îngrămădesc 

în fața cebinetelor medicale. 

A venit timpul ca toți 

oamenii să dea importanța 

cuvenită alimentației și implicit 

digestiei sănătoase. 
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DUȘMANUL NEVĂZUT 

 

Prof. Valentina Mazăre  

Școala Gimnazială ”Gala Galaction” Mangalia, jud. Constanța 

       

             Profesia şi locul de muncă reprezintă un aspect important în viaţa fiecăruia dintre noi. În afară 

de aspectul evident de a fi principala sursă de venituri, locul de muncă contează şi din multe alte puncte 

de vedere, ca imagine de sine, ca viaţă socială etc. Din toate aceste motive un loc de muncă constituie 

adeseori o importantă sursă de stres. 

            În Uniunea Europeană, stresul în muncă reprezintă a doua problemă de sănătate legată de 

activitatea profesională, după afecţiunile dorsale, printre cele mai des întâlnite probleme de sănătate de 

la locul de muncă. Stresul afectează 28% dintre angajaţii UE. 

           Presiunea psihică uriaşă exercitată de nesiguranţa zilei de mâine, viaţa dinamică, de cele mai 

multe ori tulburătoare, condiţiile tot mai dificile de a ne duce existenţa, precum şi multă muncă, fără o 

răsplată pe măsură, sunt doar câțiva dintre factorii care duc la tulburarea secolului, sindromul de 

burnout (o afecţiune care consumă omul pe interior). Experții din domeniul sănătăţii apreciază că, la 

nivel mondial, sunt milioane de oameni care suferă de această afecţiune, iar OMS apreciază că va 

deveni o pandemie în următorul deceniu. Cele mai afectate categorii de persoane sunt cele care 

lucrează sub presiune, stres şi cu termene limită. 

           Burnout-ul este un fenomen al societăţii moderne şi se estimează că manifestările sindromului 

burnout se regăsesc, probabil, la peste jumătate din populaţia activă profesional a planetei. Denumirea 

acestei tulburări vine din limba engleză și înseamnă complet consumat/ars – după felul în care se simt 

cei afectați. În prezent, specialiştii spun că cei mai afectaţi de „sindromul secolului” sunt oamenii 

inteligenţi, foarte motivați și ambițioși, care se implică foarte mult la locul de muncă. Din dorinţa de a 

se afirma sau din pasiune pentru ceea ce fac, aceştia depun eforturi mari, lucrează mult peste program, 

iar acest comportament le afectează şi viaţa personală. Primele simptome ale epuizării profesionale sunt 

scăderea entuziasmului la locul de muncă, senzaţia că sarcinile de serviciu devin imposibil de 

îndeplinit, scăderea puterii de concentrare şi a randamentului profesional. Treptat, se instalează 

insatisfacţia şi deziluzia, iar, în scurt timp, sindromul suprasolicitare se manifestă şi la nivel fizic, prin 

oboseală cronică, dureri de cap, dureri musculare, tulburări de vedere, insomnii, dificultatea de a se 

trezi dimineaţa. Cei mai mulţi oameni percep aceste simptome ca stres sau oboseală extremă, însă 
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suprasolicitarea nu este nici una, nici alta, ci o afecţiune care consumă, încet-încet, toate resursele 

energetice ale organismului, caracterizată prin epuizare emoţională şi depersonalizare. 

   Stresul se regăseşte în viaţa fiecăruia şi cei mai mulţi dintre noi învăţăm să trăim cu acest lucru, 

însă există o diferenţiere între stres şi suprasolicitare. A fi stresat înseamnă a te confrunta cu prea mult: 

prea multă presiune, prea multe responsabilităţi, o solicitare permanentă care depăşeşte puterile fizice şi 

psihice ale individului. Cu toate acestea, o persoană stresată are convingerea că, dacă ar dispune de mai 

mult timp şi de mai multă energie, ar putea face faţă situaţiei. Oboseala cronică, însă, se caracterizează 

mai ales prin insuficienţă: senzaţia că nimic nu este suficient de bun, că nu se mai poate face nimic, că 

orice gest este în zadar. Pe scurt, o persoană stresată caută soluţii, pe când cineva ajuns la stadiul de 

burnout abandonează lupta, fiind total lipsit de motivaţie şi deprimat. 

         Iată o listă cu câteva idei utile pentru a preveni suprasolicitarea: 

 Ia o pauză zilnică de la tehnologie. Deconectează-te complet de tehnologie pentru a te conecta 

puţin la gândurile tale. Altfel, vei pierde controlul şi vei fi surprins sau copleşit atunci când gândurile 

respective se vor manifesta într-un mod şi la un moment nepotrivit. 

 Diminuaţi aşteptările pe care le aveţi de la ceilalţi. Un factor suplimentar de stres vine din 

partea aşteptărilor ridicate pe care le avem de la colegi sau subaltern, soţ, soţie, prieteni. De câte ori 

aceştia nu produc rezultatele pe care le vrem, ne enervăm inutil. 

 Nu amânaţi sarcinile. Sentimentul de amânare ne urmăreşte ca o umbră apăsătoare. În plus, 

sarcinile amânate se strâng şi ne doboară. 

 Respectaţi pauzele. Mintea are nevoie de relaxare periodică. Eficienţa scade dacă munceşti 

fără întrerupere. 

 Nu vă luaţi de lucru acasă. Viaţa personală trebuie separată clar de viaţa de serviciu, presiunea 

de la job trebuie să rămână la birou. 

 Spuneţi “nu pot, nu ştiu, am nevoie de ajutor”. Unii oameni nu pot spune “nu”, dintr-un anumit 

blocaj psihologic. Acesta este necesar să fie depăşit: ai nevoie să-ţi evaluezi corect resursele şi să ceri 

ajutor atunci când simţi că nu poţi face faţă sarcinilor. 

 Mănâncă regulat şi fă-ţi un program de somn. Consumă multă apă în timpul zilei, nu lichide, ci 

apă. Apa ne păstrează un tonus bun şi reuşeste să ne diminueze stresul. 
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CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ: STRESUL ŞI FURIA 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Hans Selye: „Stresul este răspunsul nespecific pe care îl dă corpul la orice solicitare la care 

este supus”.  

 Orice informaţie, orice stimul declanşează în fiecare dintre noi o reacţie. Ansamblul acestor 

reacţii constituie un răspuns de adaptare, al cărui scop este să ne menţină echilibrul vital în funcţie de 

evenimentele trăite.  

 O bună utilizare a stresului înseamnă a avea reacţia fiziologică, emoţională şi psihologică 

necesară acţiunii, urmată de suficienta recuperare pentru a dispune de această cantitate de energie în 

caz de nevoie sau când e de dorit. 

 După ce devenim conştienţi de “cum mă simt când sunt stresat”, vom fi mai deschişi să învăţăm 

cum să ne modificăm sau să ne reducem nivelul de stres. Putem învăţa să reducem şi să tratăm stresul 

din viaţa noastră recunoscându-i simptomele. Putem să fim supuşi unui stres semnificativ fără a ne da 

măcar seama, deşi corpul, gândurile sau sentimentele noastre ne dau semnale puternice. Stresul ne 

afectează fizic, mental şi emoţional. 

 Pentru a recunoaşte simptomele stresului putem face următorul exerciţiu: “Ştiu că sunt stresat 
atunci când...” Răspunsuri obişnuite la acest exerciţiu sunt: 

- Fălcile încleştate  - Tremur  - Sentimentul de urgenţă, panică  

- Nervos  - Coşmaruri  - Mă retrag la televizor  

- Nu pot gândi normal  - Plâng  - Mănânc prea mult  

- Urlu  - Încordare generală  - Îmi rod unghiile  

- Probleme cu vederea  - Greutăţi în luarea deciziilor  - Mă simt pierdut  

- Mă simt extenuat - Mă simt presat  - Mă simt neajutorat  

- Durere de stomac  - Deprimat  - Insomnie  

- Durere de cap - Vreau să fug  - Mă neglijez 

 Alte simptome pot fi: 

 Panică, grabă, lipsa timpului pentru relaxare  

 Tensiune în toate relaţiile, certuri, neînţelegeri, jigniri etc.  

 Nevoia “evadării” (în camera personală, parc etc.)  

 Senzaţia că timpul curge prea repede, copiii cresc prea repede etc.  
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 Dorinţa constantă de a avea o viaţă mai simplă şi mai liniştită 

 Prea puţin timp pentru propria persoană sau pentru familie 

 Sentiment de vinovăţie determinat de ideea că nu am reuşit să fac tot ce aş fi putut pentru cei 

dragi  

 Această stare este normală şi primul pas este să recunoaştem simptomele stresului. 

 Cum influenţează modul nostru de gândire reacţiile faţă de stres. Auto-adresarea 

 Cele de mai sus sunt exemple de vorbire negativă cu tine însuţi. Învăţând să examinăm ce 

anume ne spunem nouă înşine poate să ne ajute să luptăm contra stresului. Dacă tiparul nostru de auto-

adresare este negativ, avem tendinţa să ne simţim şi mai rău, tensionaţi, anxioşi şi stresaţi. Dacă tiparul 

nostru de auto-adresare este pozitiv, atunci avem tendinţa de a ne simţi mai optimişti, mai fericiţi, mai 

puţin îngrijoraţi şi mai puţin tensionaţi.  

 Un exemplu de stres şi auto-adresare în următoarea situaţie: ne imaginăm că un părinte se află 

la market împreună cu copilul. Copilul în vârstă de trei ani doreşte să i se cumpere ceva, urlă şi loveşte 

cu picioarele când este refuzat. Ce gânduri îi pot trece prin minte părintelui? Ce auto-adresare poate 

folosi? 

AUTOADRESAREA NEGATIVĂ AUTOADRESAREA POZITIVĂ 

Am un copil obraznic! Copilul meu se poartă ca un copil de trei ani. 

Oamenii cred că sunt un părinte groaznic! Sunt un părinte bun care face tot ce poate. 

Nu ştiu ce să fac! Cumpăr ce îmi trebuie şi mergem acasă ca să 

culc copilul. 

 

 Tehnici de reducere a stresului 

 Stresul apare sub multe forme. Uneori este deghizat în presiunea unui moment, alteori este 

ascuns în responsabilităţile de o viaţă. Există tehnici pentru managementul stresului care reduc genul de 

stres de moment. Ele sunt tehnici rapide care vor fi folosite în cursul momentelor de presiune când 

încercăm să ne păstrăm calmul. 

 Metodele pentru combaterea stresului sunt tehnici rapide, uşor de implementat, care pot să fie 

de ajutor în momentele de stres. Ele combat stresul şi ne dau posibilitatea de a pune o oarecare distanţă 

între noi şi stresori. Metodele pentru combaterea stresului nu sunt menite să trateze stresorii majori. 

 Respiraţi adânc de trei ori şi număraţi până la 10. Inspiraţi şi expiraţi rar şi controlat. 

Respiraţia profundă vă “limpezeşte” mintea. Poate să ajute la reducerea sentimentelor şi emoţiilor 

negative. După aceea avem mai multe şanse să tratăm problemele în mod constructiv. Acest exerciţiu 
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ne oferă câteva secunde preţioase; de asemenea, ne ajută să ne revenim şi să ne putem redirecţiona 

atenţia asupra unei alte chestiuni anume care se află la îndemână. 

 Faceţi câţiva paşi înapoi. Prin simpla mişcare înapoi, noi ne depărtăm şi emoţional de situaţie, 

suficient cât să câştigăm puţină perspectivă. Aceasta ne acordă, de asemenea, posibilitatea de a înţelege 

că avem alegeri în ceea ce priveşte modul cum reacţionăm faţă de situaţiile stresante. 

 Folosiţi-vă simţul umorului. Uneori, situaţiile stresante au un element de umor. Important este 

cum să ştim să râdem de noi înşine şi de situaţii. Râsul este un dar pe care îl putem oferi celor din jur. 

El diminuează sentimentele tensionate, reduce stresul şi ne ajută să ne relaxăm. Este imposibil să fii 

relaxat şi stresat în acelaşi timp. 

 Mişcaţi-vă. Ridicaţi mâinile, râdeţi şi spuneţi: „Hai să facem puţină mişcare!” Puteţi să alergaţi 

în jurul mesei de bucătărie sau să faceţi 20 de sărituri pe loc. Până când veţi termina toţi veţi avea 

răsuflarea tăiată şi veţi râde. 

 Faceţi o pauză. Duceţi-vă în altă cameră şi închideţi uşa. Staţi câteva minute ca să vă reveniţi. 

 Înţelegerea şi controlul furiei 
 O metodă de a reacţiona în situaţiile de stres este exprimarea sentimentului de furie. Furia este 

sentimentul nostru de “luptă”. Partea sa fizică produce adrenalina în corpul nostru. Scopul acestei 

reacţii este de a crea energie pentru a ne proteja. Furia este un sentiment normal. Este normal să simţi 

furie şi este normal s-o exprimi. Dar furia, când este necontrolată şi este exprimată inadecvat, poate să 

ne distrugă sănătatea şi binele celor din jurul nostru. Este important să ne recunoaştem furia şi să 

învăţăm metode sănătoase de a o direcţiona şi exprima. Există multe feluri în care ne exprimăm furia, 

dar ele sunt în general grupate în două categorii principale: 

 în exterior sub forma violenţei şi agresiunii;  

 în interior sub forma depresiei.  

 Metodele pe care le alegem pentru a ne exprima furia sunt, în general, învăţate în timpul 

copilăriei, de la oamenii pe care-i observăm şi lângă care trăim. Unii oameni cred că ar trebui să nu ne 

exprimăm niciodată furia, că ar trebui să o ţinem în noi şi să o trăim în tăcere. Putem să ne retragem în 

noi înşine, să ne supărăm sau să ne purtăm rece faţă de persoana pe care suntem furioşi. Alţii cred că 

este mai sănătos să ne exprimăm furia, să o eliberăm şi apoi să încercăm să reparăm pagubele după ce 

ne-am calmat. Limbajul nostru întăreşte această metodă de gândire faţă de furie. De obicei spunem: 

“Era furios la culme”, “A erupt ca un vulcan”, “E negru de furie”, “S-a umflat orezul/orzul în el”. 

 Există semne timpurii de alarmă atunci când ne înfuriem şi este bine să observăm ce se întâmplă 

fizic, emoţional sau cu auto-adresarea în această situaţie.  

 Exemple de reacţii: 
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 Fizică – mi se încleştează fălcile;  

 Emoţională – devin sarcastic;  

 Auto-adresarea – îmi spun că celălalt este un ticălos.  

 Sau în cadrul furiei direcţionate spre interior: 

 Fizică – sunt extenuat;  

 Emoţională – mă simt deprimat; plâng;  

 Auto-adresarea – îmi spun că sunt slab.  

 Cele trei acţiuni pentru abordarea şi tratarea furiei 
 Managementul furiei este una dintre problemele cele mai profunde pe care le avem în viaţă şi 

este de dorit să învăţăm metode sănătoase de a ne exprima furia. Trebuie să deprindem abilităţi care ne 

ajută să ne exprimăm emoţiile, dar ne ajută şi să nu ne lăsăm copleşiţi sau controlaţi de ele. Trebuie să 

fim siguri că furia noastră nu va face rău nimănui, nimeni nu va suferi, toţi vor fi respectaţi. 

 1. Observă. Prima şi cea mai folositoare abilitate pentru managementul furiei este să observi 

când începi să te înfurii. Fiecare dintre noi are semne timpurii de alarmă. Ele pot fi: 

 fizice (observaţi cum reacţionează corpul nostru, de ex. noduri în stomac, încordare, durere de 

cap).  

 emoţionale (plâns, sentimentul că eşti copleşit).  

 de auto-adresare (observaţi ce ne spunem nouă înşine. Folosim o auto-adresare negativă, ca de 

exemplu “Sunt un copil groaznic”, “E un ticălos”, “Aşa ceva este imposibil”?)  

 2. Respiră. Am învăţat cum să respirăm profund pentru a lupta contra stresului. Am învăţat de 

asemenea să respirăm profund de trei ori şi să numărăm până la 10. Cu cât suntem mai furioşi, cu atât 

mai de folos poate să ne fie respiraţia profundă. Ţineţi minte să respiraţi rar şi controlat. 

 3. Acţionează. Metodele de combatere a stresului sunt abilităţi de luptă pe care le putem folosi 

şi împotriva furiei. Iată ce puteţi să faceţi: 

 Faceţi o pauză. Faceţi o plimbare. Duceţi-vă în baie şi închideţi uşa. Faceţi un duş. Dacă veţi 

folosi această tehnică şi sunteţi furioşi pe o altă persoană, comunicaţi-i acesteia că veţi lua o pauză şi că 

vă veţi întoarce după ce vă liniştiţi. Comunicaţi-i când sunteţi pregătit să staţi de vorbă. Puteţi spune: 

“Sunt furios. Nu pot să discut acum. Voi lua o pauză. Putem discuta când mă întorc”;  

 Discută cu cineva. Vorbeşte la telefon cu cineva în care ai încredere. Poate fi un prieten, un 

consilier, un preot etc. Discuţia cu o altă persoană ne ajută să ne eliberăm furia fără ca cineva să fie 

lezat. Aceasta ne ajută să ne revenim pentru a ne recâştiga echilibrul. Ne ajută de asemenea să ne ţinem 

în frâu sentimentele fără a le reprima;  
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 Eliberează-ţi furia – într-o manieră sigură! Uneori activitatea fizică este de ajutor. Mişcaţi-vă! 

Ieşiţi afară să alergaţi sau să plângeţi şi ţipaţi când altcineva nu vă poate auzi! Duceţi-vă în dormitor şi 

loviţi o pernă, mutaţi mobila, frecaţi podeaua! Nu vă eliberaţi furia verbal sau fizic asupra celor pe 

care-i iubiţi;  

 Schimbă auto-adresarea negativă într-una pozitivă. Chiar şi o declaraţie simplă precum “Pot să 

fac faţă” este de ajutor.  

După cum am văzut, modul în care învăţăm să ne exprimăm furia se învaţă din experienţele pe 

care le-am avut în trecut. Noi învăţăm din cultura noastră şi de la părinţii noştri şi transmitem aceste 

cunoştinţe copiilor noştri. Este un ciclu. Dacă dorim să schimbăm acest ciclu trebuie să ne dezvoltăm 

abilităţi şi strategii pentru tratarea eficace a furiei noastre. Cele trei acţiuni pentru abordarea şi tratarea 

furiei ne vor ajuta să luptăm cu succes contra furiei. Este o luptă dificilă şi care solicită foarte multă 

practică. Şi copiii noştri vor învăţa cum să-şi trateze propria lor furie observându-ne pe noi. 

Cele trei acţiuni pentru abordarea şi tratarea furiei sunt foarte importante pentru că atunci când 

le folosim: 

 Relaţiile noastre cu cei din jur, părinţii, prietenii şi colegii noştri se îmbunătăţesc;  

 Vieţile noastre se vor îmbunătăţi confruntându-ne cu mai puţin stres şi mai puţine probleme de 

sănătate;  

 Copiii noştri vor avea un model pozitiv pentru a-şi exprima furia. Când ne exprimăm furia faţă 

de copiii noştri prin metode care rănesc fizic sau emoţional, relaţia noastră cu ei suferă. Ei se pot 

retrage în ei înşişi sau pot reflecta furia lor împreună cu a noastră spre noi sau spre un frate, soră, 

prieten mai tânăr sau animal;  

 Dacă folosim metode pozitive de exprimare a furiei, copiii noştri vor învăţa metode pozitive 

prin care să-şi exprime şi ei furia. Aceasta îi va ajuta în relaţiile lor cu noi, cu prietenii lor, profesorii şi 

ceilalţi.  
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AVANTAJELE ALIMENTAŢIEI VEGETARIENE 

 

Prof. Ovidiu Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Deşi în lume există încă mulţi oameni care se îndoiesc de posibilitatea de a trăi fără carne, 

specialiştii în nutriţie, studiind alimentaţia omului pe baza probelor ştiinţifice, sunt de acord asupra 

superiorităţii regimului vegetarian, recunoscând multiplele sale avantaje. Astfel, cercetările numeroase 

făcute pe diferite grupuri de vegetarieni au demonstrat faptul că aceştia au un risc mai mic pentru cele 

mai frecvente boli care afectează societatea. 

 Alimentaţia vegetariană are o influenţă benefică în bolile cardiovasculare, datorită aportului 

crescut de acid linoleic, cel mai des întâlnit în uleiurile vegetale. Uleiul de măsline, uleiul de rapiţă, 

alunele, nucile, seminţele de susan, de migdal, de fistic reduc colesterolul sanguin, având efecte 

benefice asupra valorilor tensiunii arteriale şi, uneori, chiar asupra glicemiei. Aceleaşi efecte s-au 

observat şi în cazul usturoiului care, în plus, inhibă agregarea trombocitelor. 

 Fibrele alimentare de tip hidrosolubil au, de asemenea, rolul de scădere a colesterolului sanguin 

şi se găsesc în tărâţa de ovăz, fasole, soia şi alte leguminoase. Proteinele din plante au proprietăţi care 

le fac preferabile celor de origine animală, ducând la o scădere considerabilă a colesterolului sanguin, 

fapt demonstrat de studiile efectuate la populaţiile de vegani. 

 Regimul vegetarian este un factor de protecţie şi faţă de hipertensiunea arterială, datorită 

acizilor graşi polinesaturaţi şi mononesaturaţi, aportului redus de sodiu, aportului crescut de potasiu şi 

abundenţei de fibre alimentare. O alimentaţie cu acizi graşi polinesaturaţi, cu un conţinut moderat de 

sodiu şi bogată în potasiu (fructe şi legume, foarte bogate în potasiu şi relativ sărace în sodiu) este 

însoţită de valori mai reduse ale tensiunii arteriale şi protejează individul faţă de mortalitatea prin atac 

vascular cerebral.  

 Totodată, numeroase dovezi ştiinţifice susţin influenţa pozitivă a alimentaţiei vegetariene 

asupra bolilor canceroase. Fibrele sunt un factor protector faţă de cancerul de colon, deoarece măresc 

volumul conţinutului intestinal, accelerează tranzitul, reduc timpul de contact al potenţialilor 

carcinogeni cu mucoasa intestinului, modifică flora bacteriană şi pH-ul conţinutului intestinal. Pe lângă 

efectele benefice ale fibrelor, vitaminei A şi vitaminei C, multiple cercetări au scos la iveală date cu 

privire la prezenţa în plante a unor substanţe cu efect protector faţă de cancer: varză, conopidă, 

broccoli, varză de Bruxelles, fructe de toate felurile, diverse legume, cerealele. 
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 Alimentele de origine vegetală au un conţinut mare de glucide complexe care se digeră mai lent, 

de aceea solicită mai puţin secreţia hormonală a organismului şi sunt recomandate în cazurile de diabet 

zaharat. O dietă bogată în glucide complexe îmbunătăţeşte toleranţa la glucoză şi sensibilitatea la 

insulină, fiind sărac în lipide şi scăzând, astfel, şi riscul faţă de bolile cardiovasculare.  

 Regimul vegetarian previne obezitatea, o boală gravă, cu care se confruntă multe state 

dezvoltate, pentru că duce la complicaţii şi la alte boli severe. Comparând frecvenţa obezităţii la 

vegetarieni şi la restul populaţiei, s-a constatat că procentul de obezitate este la jumătate la vegetarieni 

faţă de omnivori. Glucidele complexe, fibrele din regimul vegetarian pretind un timp de masticaţie mai 

îndelungat, prelungind senzaţia de saţietate prin întârzierea evacuării stomacului, având astfel un 

control mai bun asupra caloriilor ingerate. 

 Datorită proteinelor de origine vegetală, uleiurilor vegetale, fibrelor alimentaţia vegetariană 

devine un remediu şi în combaterea altor boli şi disfuncţionalităţi ale organismului: osteoporoză, 

constipaţie, diverticuloză, litiază renală etc. 

 În urma numeroaselor studii ştiinţifice făcute pe diferite segmente de populaţie, se pot face 

recomandări pentru o alimentaţie sănătoasă care poate fi unul dintre factorii unui stil de viaţă sănătos, 

reducând riscul pentru majoritatea bolilor şi prelungind durata de viaţă. Alimentaţia ideală este aceea 

bazată, în primul rând, pe produsele de origine vegetală, cereale integrale, legume, fructe, nuci şi alte 

seminţe, evitarea consumului de carne, limitarea grăsimilor totale, reducerea substanţială a grăsimilor 

animale. 
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PLEDOARIE PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ 

                                                           

Prof. Ghiuler Mîrzali, Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

Prof. Ongen Mârzali, Liceul Teoretic Murfatlar, jud. Constanţa 

 

    Alimentele sunt substanțe sau produse care servesc ca hrană oamenilor. Sursa naturală o 

constituie atȃt  scoarța Pământului, cȃt şi organismele vii, plantele şi animalele. 

 Alimentele consumate sunt descompuse în substanțe simple prin procesul de digestie şi îşi 

îndeplinesc rolul în organism prin două acțiuni specifice: 

 asigură creşterea şi refacerea organismului – rol plastic; 

 produc energia necesară funcționării organismului- rol energetic. 

      Aceste funcții sunt îndeplinite prin conținutul alimentelor de apă, substanțe nutritive, fibre şi 

enzime. Alimentele pot fi consumte în stare naturală sau prelucrată. Consumul de alimente în stare 

naturală prezintă trei avantaje; 

 mai bună nutriție – consumate împreună cu toate substanțele pe care le conțin, oferă 

organismului o mare cantitate de substanțe hrănitoare; 

 întărirea sistemului imunitar şi protecție împotriva diverselor afecțiuni; 

 protejarea organismului, prin conținutul de antioxidanți şi alte substanțe benefice acestuia. 

    Prin prelucrare se pierd unele componente sănătoase din alimente. Un aliment trebuie să 

îndeplinească anumite condiții: 

 să acopere necesitățile fiziologice ale organismului – orice aliment, pentru a fi inclus în 

alimentație, trebuie să asigure un anumit aport de substanțe nutrititive, care să pemită funcționarea 

organismului în condiții optime; 

 să satisfacă o plăcere – pentru a fi acceptat de consummator, alimental trebuie să fie apetisant. 

 

 

                    

                       +                        

                 + 
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 Un factor esențial în menținerea unei stări de sănătate optime îl reprezintă o alimentație 

echililibrată. Alimentația zilnică trebuie să fie rezultatul unei selecții între diferitele tipuri de produse 

alimentare care să stea la baza alcătuirii unui meniu adecvat. A mȃnca echilibrat înseamnă a mȃnca 

variat, din toate tipurile de alimente: carne, legume, grăsimi, ouă, lactate, fructe, cereale, dulciuri, 

asociind preparatele culinare cu produse proaspete. Cantitatea de alimente trebuie să satisfacă nevoile 

organismului, în caz contrar pot să apară supraalimentația sau subalimentația. 

 Piramida alimentației sănătoase indică tipurile de alimente şi ce cantități ar trebui consummate 

zilnic pentru a ne menține starea de sănătate: 

 pȃine, cereale, orez şi paste (6-11porții pe zi); 

 legume (3-5 porții pe zi); 

 fructe (2-4  porții pe zi); 

 lapte şi derivate (2-3 porții pe zi); 

 carne, peşte,ouȃ, leguminoase (2-3 porții pe zi); 

 grăsimi alimentare, dulciuri (1 porție). 

 Un semnal de alarmă îl reprezintă consumul de alimente modificate genetic. 
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 Organismul şcolarului se află într-o etapă de creştere şi dezvoltare, iar alimentația trebuie să 

satisfacă, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, echilibrul dintre protein, lipide şi glucide, vitamine 

şi minerale. Alimentația şcolarului trebuie să fie cȃt mai variabilă: multe fructe şi legume, lapte şi 

derivate, peşte şi carne slabă, grăsimi animale şi vegetale, carbohidrați. Normele de consum energetic 

sunt diferite de la copii şi adolescenți între 1800-2900 kcal/zi. 

 Majoritatea copiilor nu doresc să mănȃnce legume, preferȃnd alimente de culori vii şi texturi 

fine sau crocante. Tendința elevilor este de a-şi satisface necesarul energetic şi de substanțe nutritive cu 

gustări rapide în loc de a se aşeza  la masă pentru micul dejun, prȃnz şi cină. 

 Repartiția caloriilor zilnice poate fi făcută astfel: 

 micul dejun - 30% 

 prȃnzul - 35%  

 cina - 20% 

 gustări - 15% 

 Părinții sunt cei care pot impune stilul de viață al copilului şi pot schimba obiceiurile alimentare 

greşite. Școala încearcă, relativ timid, să schimbe aceste obiceiuri prin programe de alimentaţie  

(exemplu: Cornul şi laptele, fructul). Este necesar să se întreprindă mai multe programe de educaţie 

alimentară; un ajutor bun se aşteaptă şi din partea mass media, dar care se luptă între profiful obţinut 

din reclamele firmelor ce ne oferă mult fast şi junk food şi opţiunea pentru o alimentaţie sănătoasă.  

 Mişcarea, sportul, sub toate formele sale, contribuie la o viaţa sănătoasă. Stă în puterea noastră 

să îndreptăm copiii spre sport într-o lume dominată de instrumente digitale. 
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REGULI PENTRU O VIAŢĂ ȘI O ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Vasilica Moraru, Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanța 

Prof. Raluca-Simona Ciobănel, Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanța 

 

O alimentaţie sănătoasă nu are în vedere reguli stricte, care îţi impun să nu mănânci anumite 

grupuri de alimente, să ai o siluetă nerealist de subţire. Alimentaţia sănătoasă înseamnă să te simţi bine 

în propria piele, să ai mai multă energie şi să îţi îmbunătăţeşti starea generală de sănătate, iar în acelaşi 

timp să ai de beneficiat şi la capitolul stare de spirit. 

S-a dovedit ştiinţific că o alimentaţie sănătoasă ne oferă numeroase beneficii pentru sănătate, 

cum ar fi reducerea riscului unor boli cronice şi menţinerea unui corp sănătos. Dacă ţi se pare foarte 

copleşitor, reţine că este important să faci mici schimbări, iar treptat, vei avea o alimentaţie mai 

sănătoasă. 

Reguli de care să ţii cont pentru a avea o sănătate și viaţă mai bună. 

1. Alegerea pâinii preparate din cereale integrale 

Se poate transforma alimentaţia, făcând-o mai sănătoasă, alegând pâine din cereale integrale în 

locul clasicelor tipuri de pâine albă, ce conţin făină rafinată. Cerealele integrale sunt asociate cu 

numeroase beneficii pentru sănătate, inclusiv cu un risc redus de diabet de tip 2, de afecțiuni 

cardiovasculare şi de cancer. 

În plus, să nu uităm că cerealele care îşi păstrează bobul integral sunt o sursă bună de vitamine 

din grupul B şi de mai multe minerale, precum zincul, fierul, magneziul şi manganul. 

2. Ouă la micul dejun 

Ouăle sunt alimente sănătoase, mai ales la prima masă a zilei, dimineaţa. Sunt bogate în 

proteine de bună calitate şi conţin mulţi nutrienţi esenţiali, de care mulţi dintre noi duc lipsă. De ce este 

bine să le mănânci dimineaţa? Consumul de ouă la micul dejun sporeşte senzaţia de saţietate, iar astfel 

vom consuma mai puţine calorii în următoarele 36 de ore. Iată, deci, un avantaj important, mai ales 

dacă ne dorim să slăbim. 

3. Nu mânca în grabă 

Ritmul în care mănânci influenţează cât de mult vei mânca, spun experţii. Apetitul, cantitatea de 

alimente pe care o mănânci şi cât de sătul te simţi după o masă sunt procese controlate de hormoni, iar 

aceşti hormoni transmit un semnal către creier, spunându-i dacă îţi este foame sau dacă s-a instalat 

senzaţia de saţietate. Sunt necesare 20 de minute pentru ca creierul să primească aceste semnale 
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transmise de hormoni, aşa că dacă vei mânca mai încet, îi vei da creierului tău timpul de care are 

nevoie pentru a percepe că stomacul tău este plin. 

Există chiar şi studii care au confirmat că este bine să mâncăm într-un ritm lent: consumul lent 

al alimentelor poate reduce numărul caloriilor pe care le consumăm la o masă şi ne ajută să slăbim. 

4. Umple-ţi farfuria cu legume 

Legumele se află pe un loc important în piramida alimentelor sănătoase, aşa că nutriţioniştii ne 

recomandă să mâncăm cât mai des legume. Cea mai simplă măsură pentru o alimentaţie sănătoasă este 

să îţi pui pe jumătate din farfurie legume - atenţie: cartofii prăjiţi nu se pun. Alege legume sănătoase, 

precum broccoli, fasole verde, varză de Bruxelles, legume frunzoase şi salate diverse. Dacă vrei să 

respecţi diagrama unei farfurii ce defineşte alimentaţia sănătoasă, ţine cont de următoarele reguli: dacă 

jumătate de farfurie este ocupată de legume, un sfert al farfuriei trebuie să fie reprezentat de cereale 

integrale ori de leguminoase, iar un sfert trebuie să conţină o porţie de proteine slabe. 

5. Mănâncă mai puţină carne 

Principalii aliaţi care fac parte dintr-o alimentaţie sănătoasă sunt grânele (cerealele integrale), 

nucile şi seminţele, legumele fără amidon şi fructele. Pe lista aceasta nu intră carnea, pentru că ea 

trebuie consumată cât mai rar. Într-adevăr, carnea este o sursă de proteine, însă o poţi înlocui cu 

leguminoase (fasole boabe, soia, linte etc.), pentru că şi ele sunt bogate in proteine. Aceasta este o 

strategie bună prin care poţi reduce aportul de grăsimi rele din carne. 

6. Include în alimentaţie iaurtul grecesc 

Iaurtul grecesc este mai consistent şi mai cremos decât iaurtul obişnuit. Este un tip de iaurt cu 

un conținut mai mare de grăsimi şi de proteine. De fapt, iaurtul grecesc conţine până la de trei ori mai 

multe proteine decât cele care se găsesc în aceeaşi cantitate de iaurt obişnuit. Unii experţi spun că 

iaurtul grecesc ar avea până la aproape 9 grame de proteine la 100 de grame. 

De ce sunt importante sursele de proteine? Pentru că proteinele te ajută să îţi menţii senzaţia de 

saţietate mai mult timp, te ajută să ţii apetitul sub control şi, în general, să mănânci mai puţine calorii. 

7. Optează pentru un mic dejun echilibrat 

Aşa cum probabil ştii, micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Este absolut esenţial să 

ai un mic dejun sănătos pentru a-ţi pune în mişcare metabolismul şi pentru a face alegeri alimentare 

mai bune pe parcursul zilei. La modul ideal, prima masă a zilei ar trebui să includă: surse de proteine, 

grăsimi sănătoase şi o parte de carbohidraţi complecşi. 

8. Alege grăsimile bune 

Poate până nu demult credeai că, de fapt, consumul de grăsimi este un lucru rău. Depinde, însă, 

despre ce grăsimi vorbim. Este adevărat că, atunci când sunt consumate în exces, grăsimile de tip trans 
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şi grăsimile saturate pot avea un efect devastator asupra organismului. Din fericire, acizii graşi 

polinesaturaţi (aşa-numitele grăsimi nesaturate) sunt grăsimi bune, esenţiale pentru organism, exemple: 

Omega 3 şi Omega 6. Uleiurile vegetale, nucile şi seminţele, avocado, somonul, păstrăvul, macroul, 

sardinele şi heringul - toate acestea sunt exemple de alimente bogate în grăsimi nesaturate (bune) pe 

care trebuie să le consumi în cantităţile adecvate, pentru a te asigura că ai o alimentaţie echilibrată. 

Când în organism există un deficit de grăsimi bune, medicul poate recomanda suplimente cu Omega 3, 

de exemplu, ori adoptarea unei alimentaţii bogate în grăsimi polinesaturate. 

9. Mănâncă fructe şi legume cât mai colorate 

O altă regulă importantă a nutriţioniştilor este să mâncăm alimente în culori cât mai diverse. De 

ce? Pentru că pigmentul multor legume şi fructe reflectă diferiţii antioxidanţi pe care acestea îi au în 

compoziţie. Multe dintre aceste substanţe chimice ne ajută, protejând corpul împotriva afecţiunilor 

cronice, însă fiecare antioxidant şi fitonutrient ne protejează în mod diferit, tocmai de aceea, pentru o 

protecţie optimă, este bine să avem o alimentaţie ce conţine cât mai multe fructe şi legume de culori 

diferite. 

10. Creşte aportul de proteine 

Proteinele sunt considerate adevăraţi aliaţi atunci când ne dorim să adoptăm o alimentaţie 

sănătoasă. Datorită faptului că afectează hormonii responsabili de senzaţia de foame şi de cea de 

saţietate, proteinele sunt nutrienţii care ne oferă cel mai mare grad de saţietate. Un studiu a arătat că 

dacă reuşim să ne creştem aportul de proteine până la aproape o treime din totalul de calorii, vom 

mânca mai puţine calorii pe zi. În plus, proteinele ne ajută să reţinem masă musculară. Cele mai bune 

surse de proteine sunt: produsele lactate, nucile, untul de arahide, ouăle, fasolea boabe şi carnea slabă. 

11. Fii atent la senzaţia de foame 

Medicii nutriţionişti ne îndeamnă să nu ignorăm foamea. Mai mult, ei ne îndeamnă să mâncăm 

atunci când corpul nostru are nevoie de "combustibil" şi ne îndeamnă să ne oprim atunci când ne 

simţim stomacul plin. 

12. Bea ceai neîndulcit, înlocuind ceaiurile îmbuteliate din comerţ sau sucurile carbogazoase 

Este important să reduci consumul de zahăr, iar o măsură care te poate ajuta în acest sens este să 

înlocuieşti variantele de băuturi nesănătoase din comerţ cu unele mai sănătoase. De exemplu, îţi poţi 

prepara acasă un ceai verde sau negru ori un ceai din plante medicinale, pe care să îl bei neîndulcit. Cu 

acesta vei înlocui ceaiurile cu gheaţă ori ceaiurile îmbuteliate sau sucurile din comerţ, care conţin multe 

calorii şi zeci de grame de zahăr. 

Este o altă regulă de bază pe care o subliniază medicii nutriţionişti. Un mic dejun sănătos şi 

echilibrat - mai ales că este principala masă a zilei - este cel care apasă "butonul" şi care porneşte  
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13. Nu te înfometa 

Această strategie este total greşită: nu doar că este o alegere nesănătoasă, ci poate avea 

întotdeauna efecte neplăcute. Dacă nu mănânci suficiente calorii pe parcursul zilei, vei avea un risc mai 

mare să faci excese alimentare seara sau noaptea. Atunci când faci eforturi toată ziua pentru a nu mânca 

deloc, nu faci decât să pregăteşti terenul pentru a mânca în exces mai târziu, când pur şi simplu vei 

devora ce găseşti prin frigider. Cel mai bine este să iei mese regulate şi să nu sari peste ultima masă a 

zilei, care trebuie să conţină alimente uşoare şi sănătoase. 

14. Limitează cantitatea de alimente pe care le cumperi de la restaurantele fast food 

Oricât ar fi de tentant, uneori chiar şi opţiunile aşa-zis sănătoase de la restaurantele fast food 

sunt adevărate bombe calorice: salatele conţin sosuri, maioneză, multă sare etc. Aşa că, în ciuda 

faptului că ai unele opţiuni "sănătoase", multe restaurante de acest tip oferă porţii foarte mari, iar 

alimentele nu sunt tocmai sănătoase (vorbim despre prăjeli, carne tocată, cantităţi mari de sare şi de 

sosuri). Aşa că cel mai bine este să încerci să îţi prepari acasă o variantă mai sănătoasă de pui sau de 

burger. 

15. Carbohidraţii simpli nu au ce să caute într-o alimentaţie sănătoasă 

Îi recunoşti foarte simplu: este vorba de carbohidraţii albi sau simpli: cei pe care organismul 

nostru îi digeră foarte repede, adică pâinea albă, pastele, cartofii, orezul alb, prăjiturile ori produsele de 

patiserie, clătitele etc. Dacă îţi plac aceste alimente, optează pentru versiunile lor făcute din cereale 

integrale. Aşadar, poţi prepara clătite sau deserturi ori prăjituri chiar şi din făină integrală. La 

supermarket găseşti cu uşurinţă paste din grâu integral şi pâine din făină integrală ori secară. Iar dacă 

vrei să treci la următorul nivel, îţi poţi prepara acasă prăjituri mai sănătoase ori batoane de cereale, în 

care vei folosi fulgi de ovăz, mai puţin zahăr şi mai puţine grăsimi nesănătoase. 

16. Alege gustări sănătoase 

Renunţă la alimentele rafinate şi procesate - chiar dacă ţi se par a fi gustări sănătoase - şi mergi 

direct la sursă dacă vrei să ai o alimentaţie sănătoasă. De exemplu, evită punguţele cu seminţe sau 

cereale deja ambalate şi gata de a fi puse în bolul cu cereale şi prepară-ţi chiar tu un astfel de amestec: 

nuci, câteva fructe deshidratate (fără adaos de zahăr!) şi poate chiar un bol mic cu floricele de porumb 

(făcute fără unt şi fără sare). Medicii nutriţionişti subliniază că este mai bine să mănânci alimentele 

integrale în acest mod, făcând combinaţiile care îţi plac, decât să mănânci o pungă de chips-uri care au 

zero nutrienţi. 

17. Bea o cantitate suficientă de apă 

Hidratarea este şi ea o parte importantă a unei alimentaţii sănătoase. Atunci când simţi că îţi 

este sete, corpul tău este deja deshidratat şi insistă să bei lichide. O regulă fundamentală este să bei 
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suficientă apă pe zi - unii experţi spun că ar trebui să consumăm cel puţin 2 litri de apă, pentru a ne 

menţine starea optimă de sănătate. Apa are multe roluri în organism, cum ar fi faptul că transportă 

substanţele care sunt indispensabile pentru celulele noastre, elimină produşii reziduali metabolici, 

menține temperatura internă constantă etc. 

18. Nu sări peste mesele principale ale zilei 

Dacă nu iei mesele aşa cum ar trebui, nu faci decât să îţi dai organismul peste cap şi să îţi 

încetineşti metabolismul, iar din această cauză, mai târziu te vei simţi înfometat/ă. Acest lucru poate 

duce, în cele din urmă, la excese culinare sau la faptul că vei face alegeri alimentare nu foarte inspirate, 

alegând preparate pe care în mod normal poate nu le-ai fi mâncat. 

19. Fii mai activ 

O alimentaţie sănătoasă şi mişcarea sunt aliaţii care te ajută să fii în formă. Studiile au arătat că 

exerciţiile fizice ameliorează dispoziţia, reduc stările de depresie, de anxietate şi stresul. Să nu uităm că 

acestea sunt exact stările care au risc mare de a contribui la mâncatul compulsiv şi la mâncatul pe fond 

emoţional. 

Activitatea fizică are şi alte beneficii: îţi întăreşte musculatura, te ajută să slăbeşti, îţi dă mai 

multă energie, îţi reduce riscul de boli cronice şi îmbunătăţeşte calitatea somnului. 

20. Consumă fructele întregi, nu sub formă de sucuri 

Multe sucuri nu sunt preparate din fructul real, ci conţin zahăr şi concentrat din fructe. În multe 

cazuri, ele conţin aproape la fel de mult zahăr ca o băutură carbogazoasă din comerţ. 

Sucurilor făcute din fructele adevărate le lipsesc fibrele şi acele calorii pe care le "ardem" atunci 

când le mestecăm, aşa cum se întâmplă când consumăm fructele întregi. Aşa că cel mai bine este să 

consumi fructul ca atare, spălat bine înainte, şi să eviţi sucurile, pentru că în cazul lor, este foarte uşor 

să consumi o cantitate prea mare. 
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UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof.  Tamara Roxana Negrea  

Liceul Tehnologic ”General Magheru” Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

Auzim frecvent în jurul nostru expresia „un stil de viață sănătos”. Ce înseamnă oare un stil de 

viață sănătos? Acesta reprezintă un mod eficient de menținere a stării noastre de sănătate și reducere a 

riscurilor îmbolnăvirii prin: alimentație sănătoasă și bogată în nutrienți, exerciții fizice efectuate cu 

regularitate, renunțare la fumat, alcool, iar toate acestea corelate cu momente de somn și odihnă. 

Alimentație sănătoasă înseamnă, în primul rând, echilibru între alimentele consumate la fiecare 

masă, dar și diversitate a acestora. Astfel, organismul nostru beneficiază de toate substanțele nutritive 

necesare funcționării în condiții optime, pe perioadă îndelungată. Ceea ce punem în farfurie reprezintă 

alegerea personală a fiecăruia dintre noi, de aceea sfatul meu este acela de a ține seama de câteva 

aspecte care ne pot ajuta în păstrarea unui stil de viață sănătos: 
 respectarea celor trei mese principale ale zilei, fără a exclude micul dejun; 
 reducerea consumului de grăsimi: lactate, mezeluri, foietaje, dar și a consumului de dulciuri, 

sucuri, alimente cu conținut mare de zahăr; 
 evitarea alimentelor prăjite, în favoarea celor gătite la cuptor, fierte sau înăbușite; 
 consumul moderat de sare și condimente picante; 
 includerea în alimentația zilnică a fructelor și legumelor de sezon. 

Și pentru că sedentarismul este o problemă a societății contemporane, este indicat să ne 

rezervăm câteva minute din timpul nostru pentru sport sau mișcare în aer liber. Exerciţiile fizice 

regulate sunt vitale pentru sănătate, acestea ajutând la controlul greutăţii. Este indicat să alergăm în 

parc, să mergem la sala de fitness, să urcăm scările, să mergem pe jos cât mai mult sau să avem grijă de 

grădină. Sunt nenumărate moduri în care putem evita sedentarismul.  

Să nu uităm că un stil de viață sănătos poate fi ghidat de o minte sănătoasă și concentrată pe 

echilibru în tot ceea ce întreprindem. Orele de somn, de asemenea, trebuie respectate. În funcţie de 

organismul fiecăruia, 6-8 ore de somn pe noapte sunt suficiente pentru ca dimineaţa să ne simţim 

odihniţi. S-a mai descoperit că orele de odihnă pierdute noaptea nu pot fi substituite de cele din timpul 

dimineţii sau al zilei. Somnul este foarte important, deoarece dacă nu ne odihnim suficient, organismul 

nu va rezista stresului din ziua următoare, iar efectele nu vor întârzia să apară. Pe termen lung, lipsa 

odihnei poate duce la apariţia unor boli foarte grave. 
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Oamenii care zâmbesc sunt mai frumoşi, îmbătrânesc mai încet şi sunt o companie plăcută 

pentru cei din jur. Totodată, cei care zâmbesc sunt şi mai relaxaţi şi mai puţin stresaţi. Pe principiul că 

în viaţă nimic nu este de nerezolvat, oricât de grave sau multe sunt problemele de care ne lovim, o 

atitudine pozitivă ne va ajuta să trecem mai uşor peste momentele dificile. Este bine să eliminăm pe cât 

posibil stresul din viața nostră. 

Pentru un stil de viaţă sănătos, oamenii trebuie să consume alcool moderat. Consumat în exces, 

alcoolul încetinește funcţionalitatea sistemului nervos central, blochează o parte din mesajele care ar 

trebui să ajungă la creier alterând astfel perceptiile, emoţiile, mişcare, vederea şi auzul persoanei. 

Totodată, fumatul este interzis cu desăvârşire când ne gândim la un stil de viaţă sănătos. Alt 

factor care contribuie la o viaţă frumoasă şi sănătoasă este educaţia. Prin autoeducare ne putem 

îmbunătăţi viaţa. Este indicat să urmărim filme documentare, să mergem la teatru, la concerte, la operă, 

să citim cât mai mult. Astfel, vom fi mai încrezători în forţele proprii, iar asta induce starea de fericire. 

Beneficiile unui stil de viață sănătos sunt aproape nelimitate. A avea obiceiuri și rutine 

sănătoase ne va permite să rămânem activi și să ne atingem obiectivele. În acest sens, satisfacția noastră 

internă va crește și va rămâne la cel mai înalt nivel. Nu trebuie să uităm că, dacă nu suntem sănătoși, 

șansele noastre de a face activități care ne plac sunt reduse drastic. Cu obiceiuri sănătoase, vom vedea 

doar beneficii, atât pentru noi înșine, cât și pentru societatea care ne înconjoară. 

Când ne vom simți bine cu noi înșine, o vom exprima pe dinafară, iar cei apropiați o vor simți și 

ei. În acest sens, relațiile sociale se vor îmbunătăți. Ne vom odihni corect, ceea ce ne va face plini de 

energie în fiecare dimineață. Vom lua decizii corecte datorită echilibrului mental pe care îl avem. Vom 

fi activi, reducând la minimum riscul de îmbolnăvire. Vom avea o dietă variată și echilibrată care ne va 

face corpul și mintea să rămână puternice și sănătoase. 

În concluzie, suma obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătăţii pe care o avem. Starea de 

spirit este tot rezultatul propriului stil de viaţă. Atât sănătatea fizăcă, cât şi cea psihică depinde, în mare 

măsură, de obiceiurile zilnice pe care le avem şi de modul în care trăim. Contează ce mâncăm, dacă 

facem mişcare, dacă consumăm alcool sau dacă fumăm. Şi calitatea relaţiilor noastre sociale contribuie 

la starea de bine. 
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ELEMENTE NUTRITIVE PENTRU UN ORGANISM SĂNĂTOS 

 

Prof. Gabriela-Lăcrămioara Nițu  

       Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, jud. Vrancea 

 

 Alimentele sunt substanțe sau produse care servesc pentru hrana oamenilor. Unele sunt 

consumate în stare naturală, altele necesită o pregătire termică sau amestec cu alte ingrediente. În 

funcție de proveniența lor, există alimente de origine minerală (apa și sarea), alimente de origine 

vegetală (legume, fructe, cereale) și alimente de origine animală (carne, lapte, ouă). 

 Alimentele reprezintă principalul furnizor de elemente chimice simple și complexe, care 

participă la formarea țesuturilor asigurând substanțele necesare funcționării normale a organismului 

uman. Cunoașterea și aprecierea alimentelor din punct de vedere nutritiv, dar și din punct de vedere 

biologic permite selectarea acestora în funcție de satisfacerea cerințelor organismului. 

 În corpul uman sunt întâlnite ca principale elemente nutritive: proteine, lipide, glucide, 

minerale, apă. 

 Proteinele sunt grupuri complexe de molecule, care îndeplinesc o mulțime de funcții în 

organism: 

- constituie o sursă suplimentară de energie; 

- contribuie la dezvoltarea masei musculare; 

- oferă suport pentru întărirea sistemului osos; 

- reglează nivelul pH-ului; 

- stimulează sistemul imunitar; 

- susțin arderile depozitelor de grăsime; 

- contribuie la o recuperare eficientă după traume fizice; 

- transportă substanțele nutritive în organism. 
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 Lipidele, cunoscute și sub numele de grăsimi, reprezintă principala sursă de energie pentru 

corpul uman. Deși in cazul unui stil de viață sănătos, grăsimile în exces sunt dăunătoare, rolul lor 

pentru organism este foarte important și esențial pentru menținerea sănătății. Lipidele sunt prezente în 

membranele celulare și acționează ca solvent pentru multe substanțe esențiale.  

   

După structura chimică 

 saturate - nu sunt sănătoase deoarece contribuie la apariția bolilor cardiovasculare. 

 nesaturate - au impact benefic asupra metabolismului și a colesterolului din sânge. 

După origine 

 vegetale - sunt obținute din semințe de floarea soarelui, măsline sau porumb. 

 animale - sunt obținute din țesuturile subcutanate ale animalelor, de exemplu ulei de pește sau 

untură de porc. 

După starea de agregare 

 solide - sunt de origine animală. 

 lichide - sunt de origine vegetală. 

 Glucidele sunt utilizate pentru menţinerea temperaturii corporale şi întreţinerea funcţiilor vitale 

şi asigură energia pentru eforturile musculare. Sistemul nervos, creierul şi alte organe cum ar fi inima, 

plămânii, rinichii, intestinul şi celulele sanguine au în mod special nevoie de glucide şi nu pot funcţiona 

normal fără acestea. Pe lângă rolul de combustibil pentru toate celulele, glucidele participă şi la 

alcătuirea membranelor celulare, a ţesutului conjunctiv şi de susţinere, a ţesutului nervos, precum şi a 

unor componente cu rol funcţional de bază, cum sunt hormonii, enzimele şi anticorpii. 
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 Vitaminele și substanțele minerale îndeplinesc un rol esențial în funcționarea normală a 

organismului. Absenţa unor vitamine sau substanţe minerale din corp afectează procesele 

biochimice ale acestuia.  

   

 Apa intervine în procesul de digestie, în transportul substanţelor nutritive, sănătatea 

articulaţiilor, respiraţie, eliminarea substanţelor toxice din organism, termoreglare, menține buna 

funcţionare a tuturor organelor şi sistemelor din corp. 
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 Fibrele reglează tranzitul intestinal prevenind apariția constipației sau a bolilor inflamatorii 

intestinale. 

Surse de fibre  

- plante; 

- legume și fructe; 

- cereale. 
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UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS - DEFINIŢIE, BENEFICII 

 

Prof. Gabriela Mădălina Niţulescu  

Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Pitești, jud. Argeş 

 

 Un stil de viață sănătos nu înseamnă doar dietă și exerciții fizice. Deci, ce este un stil de viață 

sănătos? 

 În general, majoritatea ar fi de acord că o persoană sănătoasă nu fumează, are o greutate 

sănătoasă, mănâncă o dietă sănătoasă echilibrată, gândește pozitiv, se simte relaxată, face exerciții 

fizice în mod regulat, are relații bune și are un echilibru între viața personală și profesională. 

 Definiția unui stil de viață sănătos 

 Organizația Mondială a Sănătății în 1946 a definit sănătatea drept „O stare completă de 

bunăstare mentală, fizică și socială nu doar absența bolii”. 

 Wikipedia definește un stil de viață ca modul în care trăiește o persoană. Aceasta include 

modele de relații sociale, consum, divertisment și îmbrăcăminte. De obicei, un stil de viață reflectă 

atitudinile, valorile sau viziunea despre lume a individului. Un stil de viață sănătos este, în general, 

caracterizat ca o „viață echilibrată” în care cineva face „alegeri înțelepte”. 

 Care este definiția vieții sănătoase? 

 Definiția propriu-zisă a vieții sănătoase reprezintă pașii, acțiunile și strategiile pe care o 

persoană le pune în aplicare pentru a obține o sănătate optimă. 

 O viață sănătoasă înseamnă să îți asumi responsabilitatea pentru deciziile tale și să faci alegeri 

inteligente pentru astăzi și pentru viitor. Deci, un trai sănătos ar fi format din: 

 Alimentație bună, mâncare corectă 

 Pregătire fizică, exercițiu benefic 

 Odihna adecvată 

 Managementul corect al stresului 

 De asemenea, trebuie să dai și să primești: 

 Iertare 

 Iubire și compasiune 

 Trebuie să râzi și să experimentezi fericirea 

 Ai nevoie de relații vesele cu tine și cu alții 

 Wellness emoțional (pentru minte) 
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 Atitudini autoportabile 

 Gânduri și puncte de vedere pozitive 

 Imagine de sine pozitivă 

 Wellness spiritual 

 Calmitate interioară 

 Deschiderea spre creativitatea ta 

 Încredere în cunoașterea ta interioară 

 Și toate aspectele despre sine, trebuie să funcționeze în armonie pentru a atinge starea de bine, 

deci trebuie să creezi o viață echilibrată. 

 De ce este important? 

 Un stil de viață sănătos este o resursă valoroasă pentru reducerea incidenței și impactului 

problemelor de sănătate, pentru recuperare, pentru a face față stresorilor de viață și pentru 

îmbunătățirea calității vieții. 

 Există un număr tot mai mare de dovezi științifice care arată că stilul nostru de viață joacă un 

rol imens în cât de sănătoși suntem. De la ceea ce mâncăm și bem, până la cât de mult facem exerciții 

fizice și dacă fumăm sau luăm droguri, toate ne vor afecta sănătatea, nu numai în ceea ce privește 

speranța de viață, dar cât timp ne putem aștepta să trăim fără să experimentăm boli cronice. 

 Afecțiuni precum boli de inimă, cancer, diabet, boli articulare și boli mintale sunt responsabile 

pentru un număr mare de decese și dizabilități. În prezent, ne bazăm aproape exclusiv pe furnizarea de 

îngrijiri clinice de către specialiști în domeniul sănătății foarte bine pregătiți, ca strategie principală 

pentru a face față acestor afecțiuni. Multe probleme de sănătate pot fi prevenite sau cel puțin apariția 

lor este amânată prin faptul că ai un stil de viață sănătos. 

 De ce nu ai un stil de viață sănătos? 

 Viața este una aglomerată pentru majoritatea dintre noi. Și să ne menținem sănătoși este prea rar 

aproape de topul listei noastre de „lucruri de făcut”. Obișnuința și comoditatea câștigă adesea – toți 

suntem atât de ocupați încât comoditatea este la un nivel premium. 

 O sănătate bună este „simplă – dar nu este ușoară”. 

 Este atât de important să facem „menținerea stilului de viață sănătos” o parte din obiceiurile 

noastre de zi cu zi. Sănătatea ta depinde de ceea ce faci pe parcursul zilei, de zi cu zi. Un stil de viață 

sănătos este absolut vital. Iată o adevărată soluție simplă – îmbunătățește-ți încet stilul de viață, pas cu 

pas. Dacă faci un nou pas către o sănătate mai bună la fiecare două luni, de exemplu, în doi-trei ani veți 

fi printre cei mai sănătoși zece la sută dintre oamenii din lumea occidentală. Iar copiii tăi vor vedea și 

simți beneficiile. 
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 Îmbunătățirile nu trebuie să fie pași mari; fă un mic pas pentru sănătatea ta astăzi, și în timp ce 

continui să-l faci pe acesta, mai adăugi unul la fiecare două luni. Acum ai un plan – poate introduci 6 

îmbunătățiri pe parcursul unui an. 

 Poți adopta un stil de viață sănătos? 

 Indiferent de vârsta ta, nivelul de fitness sau forma corpului, nu este niciodată prea devreme sau 

prea târziu pentru a începe să te gândești să trăiești sănătos. Poți face un pas către o viață sănătoasă 

făcând acum o schimbare în viața de zi cu zi. Nu poate fi atât de greu, nu? 

 Trăiești un stil de viață sănătos? 

 Te trezești cu entuziasm pentru ziua următoare? Ai energia mare de care ai nevoie pentru a face 

ceea ce îți dorești? Râzi ușor și des, în special pentru tine? Găsești cu încredere soluții pentru 

provocările din viața ta? Te simți apreciat? Îi apreciezi pe ceilalți și le spui asta? Ai un cerc de prieteni 

calzi, grijulii? Alegerile pe care le faci în fiecare zi îți aduc ceea ce îți dorești? 

 Componentele unui stil de viață sănătos 

 Mănâncă sănătos. Alimentația potrivită este necesară pentru a trăi un stil de viață sănătos. 

Corpul tău necesită o dietă bine echilibrată în fiecare zi pentru a menține cantitățile adecvate de 

vitamine, nutrienți și minerale necesare pentru menținerea unui corp sănătos. 

 Un stil de viață activ. Va trebui să incluzi fitness-ul ca parte a vieții tale. Starea fizică îți 

menține greutatea în control, te ajută să dormi mai bine noaptea, previne atacurile de cord și alte 

probleme de sănătate și, în general, îți prelungește viața. Practic, există atât de multe avantaje ale 

exercițiului fizic, încât nu poți trăi o viață deplină fără ea. 

 Managementul stresului. Stresul emoțional joacă un rol important în multe boli, atât direct, cât 

și indirect. Oamenii au, de asemenea, mai multe șanse să fumeze, să consume prea mult, să bea prea 

mult, să muncească prea mult, să se certe cu ceilalți și așa mai departe, când se simt stresați. Astfel, 

managementul stresului este o parte importantă a noului tău stil de viață, iar tehnicile de meditație și 

relaxare sunt cu adevărat o parte cheie a trăirii unui stil de viață sănătos. 

 Împrietenește-te cu tine însuți. A te iubi este o cheie pentru un stil de viață sănătos și fericit. 

Stima de sine se referă la cât de mult se prețuiesc oamenii în sine; mândria pe care o simt în ei înșiși și 

cât de demni se simt. Stima de sine este importantă deoarece aceasta poate afecta modul în care 

acționezi. 

 Activează-ți mintea și corpul. Programează-ți mintea pentru un succes total. Dezvoltă-ți o 

viziune, un viitor convingător care te emoționează și te inspiră și concentrează-te zilnic pe ea. Nu lăsa 

nimic să pui la îndoială posibilitatea viziunii. 
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 Balanţa vieţii. Dacă dorești să atingi un stil de viață sănătos, trebuie să iei măsuri pentru a te 

asigura că menții un anumit nivel de echilibru … spiritual, fizic, emoțional, social, mental și financiar. 

Trebuie să echilibrezi munca și familia și toate celelalte domenii ale vieții tale. Toate domeniile-cheie 

ale vieții noastre se suprapun și se conectează, realizându-se reciproc. Dacă nu ne vom crea satisfacții 

în fiecare parte din viața noastră, nu vom putea fi niciodată cu adevărat împliniți, sau să trăim o viață 

mulțumită, fericită și sănătoasă. 

 Importanța stilului de viață sănătos 

 A fi sănătos este atât de important. Doar schimbă un lucru în viața ta astăzi. Să ai o viață 

sănătoasă începe acum. Să trăiești un stil de viață sănătos îți va aduce fericirea, sănătatea și viața 

visurilor tale. 
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PLEDOARIE PENTRU MIȘCARE ÎN VREME DE PANDEMIE 

 

Prof. Dorina Mariana Olteanu 

Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

 

Motto: “Să te cunoști, să te stăpânești, să te învingi, iată frumusețea eternă a sportului, aspirațiile 

adevăratului sportiv și condițiile succesului tău“. Pierre de Coubertin (Părintele Jocurilor 

Olimpice Moderne).    

Activitatea fizică include toate formele de recreere activă, participarea la activități sportive, 

ciclismul, mersul pe jos, precum și activitățile pe care le facem la locul de muncă și în jurul casei și 

grădinii. Dar nu trebuie sa fie neapărat exerciții fizice sau sport - jocul, dansul, gradinăritul și chiar 

curățenia casei și efectuarea de cumpărături grele fac parte din activitatea fizică.  

În timpul pandemiei COVID-19, când mulți dintre noi suntem foarte restrânși în mișcările 

noastre, este și mai important pentru persoanele de toate vârstele și abilitățile, să fie cât mai active. 

Chiar și o scurtă pauză la locul de muncă, făcând 35 minute de mișcare fizică, cum ar fi mersul sau 

întinderi (stretching), vă ajută la ușurarea încordării musculare, ameliorarea tensiunii mentale și 

îmbunătățirea circulației sângelui și a activității musculare. Activitatea fizică regulată poate fi, de 

asemenea, un mod de a rămâne în contact cu familia și prietenii. 

Prin activitate fizică regulată beneficiază atât corpul, cât și mintea, aceasta reducând tensiunea 

arterială ridicată, ajutând la gestionarea greutății și reducând riscul de boli de inimă, accident vascular 

cerebral, diabet zaharat de tip 2 și diverse tipuri de cancer. De asemenea, activitatea fizică 

îmbunătățește forța osoasă și musculară și crește echilibrul, flexibilitatea și starea de bine. Pentru 

persoanele în vârstă, activitățile care îmbunătățesc echilibrul ajută la prevenirea căderilor (și rănirilor). 

Pentru copii, activitatea fizică regulată ajută la susținerea creșterii și dezvoltării sănătoase și la 

reducerea riscului de apariție a bolilor în viitor, iar prin activitate regulată, copiii pot dezvolta abilități 

fundamentale. 

În România, unul din 4 copii cu vârsta de 8 ani are probleme cu greutatea, iar unul din 10 suferă 

de obezitate – arată datele statistice COSI, iar acest lucru se întâmplă dintr-un cumul de factori: 

alimentație greșită, lipsa celor trei mese pe zi, lipsa de activitate fizică, lipsa de somn și chiar faptul că 

putem fi predispuși genetic la obezitate. 

Activităţile motrice cu caracter formativ-educativ se confruntă cu pericole şi provocări nou 

apărute, care au impus acest gen de acţiune: 
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1. statisticile asupra stării de sănătate a populaţiei, cu deosebire a populaţiei tinere, evidenţiază 

creşteri îngrijorătoare ale ratei morbidităţii, sedentarismului şi obezității, în special, constituindu-se 

drept factori favorizanți în apariția diferitelor afecţiuni fizice şi psihice;  

2. perspectivele unei sănătăţi precare şi diminuarea capacităţii motrice a populaţiei pun în pericol 

dezvoltarea economică durabilă şi siguranţa naţională; 

3. diminuarea percepţiei asupra rolului formativ al educaţiei fizice şi sportului, reflectată în 

reducerea numărului de lecţii de educaţie fizică din curriculum nucleu, pentru anumite categorii de 

elevi, şi a timpului alocat practicării sportului; 

4. reducerea alarmantă a numărului de copii şi tineri care practică sportul, sub diferite forme; 

5. scăderea performanţelor sportive ale României pe plan internaţional, mai ales în competiţiile 

majore - Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene; 

6. lipsa de consecvenţă în aplicarea legislaţiei în vigoare privind educaţia fizică şi sportul, precum 

şi dizarmonia punctelor de vedere ale factorilor de decizie (ministere, agenţii etc.). 

Exerciţiul reprezintă principala grupă de instrumente didactice. Exerciţiile sunt "modele" 

consacrate şi standardizate. La greci, termenul general pentru exerciţii era "ascesis". Un ascet era acea 

persoană care practica exerciţii fizice şi mentale, considerate ca inseparabile. Cea mai mare parte a 

exerciţiilor fizice erau practicate fără veşminte. Cuvântul grecesc pentru nud este "gymnos". De aici şi 

denumirea acestor exerciţii astfel practicate: gimnastică. 

Un corp armonios dezvoltat asigura suportul material optim pentru evoluția si manifestarea 

eficientă a tuturor funcțiilor organismului și dă persoanei un aspect estetic, care oferă numeroase 

avantaje (și aprecieri) în relaționarea socială. Societatea contemporană, caracterizată de o dezvoltare 

tehnologică fără precedent, care a diminuat ponderea efortului fizic în activitățile cotidiene, a condus 

omul spre sedentarism care, cuplat cu stresul si supraalimentația (definite pe plan mondial ca „pericolul 

celor trei S"), atentează la evoluția biologică și psihică a ființei umane. De aceea, educația fizică, încă 

de la cea mai fragedă vârsta, pe lângă „modelarea" dezvoltării fizice a copiilor, trebuie să-i capaciteze 

cu mijloace, cunoștințe și tehnici de acționare independentă asupra propriului corp, formându-le treptat, 

absolut necesara „atitudine de responsabilitate față de propria sănătate si dezvoltare", care este, de 

altfel, una din finalitățile învățământului actual din România (Dragomir, 2000). 

Noţiunea de dezvoltare fizică, corectă şi armonioasă include:  

 favorizarea proceselor naturale de creştere şi dezvoltare a organismului copiilor, care să 

conducă la evoluţia normală a indicilor morfologici şi funcţionali; 

 dezvoltarea armonioasă a tonicităţii şi troficităţii tuturor grupelor şi lanţurilor musculare;  
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 creşterea stabilităţii şi mobilităţii articulaţiilor în scopul asigurării funcţiei lor complete;  

 educarea reflexului de atitudine corectă a corpului (globală şi segmentară), în poziţii statice cât 

şi în mişcare; 

 prevenirea instalării unor atitudini deficiente sau a unor deficienţe fizice; 

 corectarea atitudinilor deficiente şi a deficienţelor fizice de grad uşor. 

Practicarea sportului: 

 asigură păstrarea şi întreţinerea stării de sănătate prin folosirea exerciţiului fizic în combinaţie 

cu factorii naturali de călire (aerul, apa, soarele etc.), în scopul creşterii potenţialului de muncă fizică şi 

intelectuală; 

 asigură dezvoltarea fizică armonioasă;. 

 asigură însuşirea deprinderilor şi priceperilor de mişcare generală şi specifică ramurilor de 

sport; 

 asigură dezvoltarea calităţilor morale şi de voinţă în scopul formării personalităţii şi 

caracterului; 

 asigură formarea obişnuinţei de practicare liberă a exerciţiilor fizice în timpul liber; 

 asigură recreerea, refacerea, recuperarea organismului elevilor. 

Pandemia are un impact negativ asupra sănătății și bunăstării tinerilor, atât în România, cât și în 

întreaga lume. În legătură cu organizarea studiilor la distanță și anularea activităților, mulți adolescenți 

sunt impuși să renunţe la evenimente semnificative din viața lor, inclusiv practicarea sportului.  

Sportul este un element important în dezvoltarea copiilor. Au fost deja desfășurate o serie de 

cercetări, demonstrând în repetate rânduri că sportul este un mijloc captivant și eficient de optimizarea 

a multor domenii de prosperare a copiilor și adolescenților, inclusiv, a sănătății lor fizice și psihice. 

Sportul și activitatea fizică, în general, au multiple valențe influențând pozitiv dezvoltarea și educația 

copiilor, dezvoltând la adolescenți disciplina și calitățile de lider, contribuind în același timp la 

dobândirea abilităților necesare pentru succes la școală și în muncă. 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS DE SĂRBĂTORILE PASCALE 

Prof. Angela Pestrițu  

Școala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, jud. Argeș 

 

 Sărbătoarea Paștelui este marcată de obiceiuri străvechi ce țin de credința unei curățiri şi înnoiri 

interioare, manifestată prin primenirea casei şi înnoirea hainelor. Masa tradițională pentru Paști este 

alcătuită la creștinii români din: preparate de miel, ca dulciuri se mănâncă cozonacul cu diverse 

umpluturi și pasca cu brânză. Alături de aceste bucate se pregătesc ouă roșii. Știi care e semnificația 

bucatelor care se consumă în această perioadă? 

 Dacă este să vorbim despre bucatele tradiționale de Paște, 

care au o semnificație aparte pentru toți creștinii, atunci merită 

amintite în primul rând pâinea și vinul, menționate de mai multe ori 

în textul sacru al Bibliei ca alimente încărcate de o bogată 

simbolistică, apoi ouăle înroșite, pasca, preparatele din miel și 

cozonacul.                                                                                                                   

 Folclorul conservă mai multe legende creștine care explică de ce se înroșesc ouăle de Paști și de 

ce ele au devenit simbolul sărbătorii Învierii Domnului. Una dintre ele relatează că Maica Domnului, 

care venise să-și plângă fiul răstignit, a așezat coșul cu ouă lângă cruce și acestea s-au înroșit de la 

sângele care picura din rănile lui Iisus. Domnul, văzând că ouăle s-au înroșit, a spus celor de față: „De 

acum înainte să faceți și voi ouă roșii și împestrițate întru aducere 

aminte de răstignirea mea, după cum am făcut și eu astăzi”. Culoarea 

roșie, cu care le vopsesc creștinii la Paști, reprezintă, pe de o parte 

focul, cu puterea lui purificatoare, dar și sângele lui Iisus care s-a 

scurs pe cruce pentru mântuirea lumii. 

 La Cina cea de Taină, Iisus și apostolii au mâncat miel, după 

ritualul evreiesc, iar azima este reprezentată de pască. Pasca frântă și 

vinul turnat semnifică sacrificiul christic. Pasca este preparată în ajunul Învierii. Adevărata pască este 

aceea care se taie în bucățele mici, se pune în pachețele și se duce la biserică pentru a fi sfințită. 

 

 

https://blog.liebherr.com/electrocasnice/ro/wp-content/uploads/sites/7/2015/04/pasca_lightbox.jpg
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Bucățile de pască sunt duse acasă și păstrate pentru a-i face pe credincioși părtașii binecuvântării lui 

Dumnezeu, având puterea de a alunga bolile și necazurile. 

 Această sacrificare a mielului pascal a prefigurat jertfa 

Mântuitorului de pe Golgota, care a adus eliberarea omenirii 

din robia păcatului. Mielul viu și nu friptura de miel a fost 

dintotdeauna considerat un simbol al Mântuitorului Iisus și nu 

este deloc de mirare, date fiind referirile dese din Biblie la 

dragostea pe care o purta Dumnezeul lui Israel față de puii de 

animale, în special mieluții și vițeii reușind să îi aducă mereu 

zâmbetul pe buze. Prin asociere, chiar Iisus, fiul lui Dumnezeu, s-a bucurat de o dragoste la fel de 

sinceră și curată. 

 Similar cu pasca, cozonacul de Paște reprezintă o pâine 

dulce a învierii și renașterii întregii creații, putând la fel de bine 

să fie pus pe masă în loc de pască sau împreună cu aceasta. 

Întrucât cozonacii sunt asociați si cu sărbătoarea Crăciunului sau 

alte sărbători religioase, simbolistica lor pascală este puțin 

diminuată față de aceea a păștii, dar rămâne valabilă 

reprezentarea ritualică a jertfei Mântuitorului, prin stropirea cozonacului cu vin sfințit, la biserică. 

 Concluzionând, se poate spune că bucatele tradiționale de Paște sunt în bună măsură o garanție 

a continuității tradiției religioase în plan culinar, ele aducându-ne mereu aminte de momente importante 

din istoria creștinismului sau de persoane ori ființe care au îndeplinit un rol hotărâtor pentru soarta 

Bisericii creștine.                                                                                                         

 Covrigii cu ou specifici muscelenilor 

 Bucurenci Nicoleta, originară din Lerești, Argeș, deține 

și în prezent un cuptor în sat și acum funcțional pentru coacerea 

covrigilor. Doamna Bucurenci Nicoleta, gospodină harnică şi 

pricepută, pregătește covrigi cu ou de la vârsta de 16 ani, după o 

rețetă străveche, învățată de la una din specialistele satului, Veta Poștoacă, şi este dispusă să continue 

această activitate câte zile va mai avea, stând în genunchi, în cazul în care din cauza bătrâneţii nu se va 

mai putea deplasa. Cu multă generozitate, fără teama că îi vom fura meşteşugul, ne dezvăluie secretul 

pregătirii acestui produs culinar, unic, pentru realizarea căruia sunt necesare 45 de ouă, 4 kilograme şi 

jumătate de făină, o jumătate litru de ulei, 1 kilogram de zahăr, 4 linguriţe de sare, 4 linguriţe de leşie 

de fag, 2 lămâi, esenţă de rom, 40 grame drojdie, praf de copt, amoniac. Marele secret este cel al 
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frăgezirii cu rom, ţuică amestecată cu rom sau leşie de fag obţinută după reţete tradiţionale, muscelene, 

dintr-o lingură cu vârf de cenuşă de fag adăugată la o cană de apă fiartă, al coacerii în cuptor încins, pe 

vatră, după ce s-a scos jarul obţinut din lemne de brad, cât şi al muncii neîntrerupte din momentul 

începerii frământatului până se termină coptul. Timp de aproximativ două săptămâni cât durează 

pregătirea covrigilor cu ou, cuptorul gazdei noastre, ca şi cele ale altor gospodine din sat funcţionează 

neîncetat. În viaţa comunităţii muscelene, scopul iniţial al pregătirii covrigilor cu ou asociază cultul 

vieţii cu cel al morţii. Ei se pregătesc în preajma marilor sărbători religoase, Paştele şi Rusaliile şi se 

împart pentru pomenirea morţilor, la Paşti asociaţi cu ouă roşii şi de Rusalii cu vase cu mâncare. Pentru 

localnici reprezintă pâinea binecuvântată, a cărei pregătire este precedată de purificarea casei şi a cărei 

frăgezime este cu atât mai mare, cu cât trece mai mult timp de la pregătirea ei. 

 Vă dorim o masă bogată și Paște Fericit! 

 

 

HRISTOS – DOCTORUL DIN EVANGHELII 

 

Prof. dr. Edvica Popa  

Școala Gimnazială “Marin Voinea” Cerchezu, jud. Constanța  

 

 Hristos a venit să-i vindece pe cei bolnavi, pentru că „nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei 

bolnavi (...) n-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă (Mt. 9,12-13). El este 

doctorul trimis de Tatăl, pentru a-i vindeca pe oamenii ce boleau de pe urma păcatului strămoşesc, şi 

pentru a-i reda firii omeneşti sănătatea primordială. Mântuitorul Hristos a venit într-un moment în care 

nicio făptură nu mai putea face nimic, când răutatea, boala şi păcatul, cuprinseseră tot trupul şi sufletul 

şi stăpânea peste toate. 

 Sfântul Chiril al Ierusalimului, spune, în Catehezele baptismale: „căci, iată, rănile oamenilor 

sunt mai mari decât leacurile noastre (...) şi ticăloşia noastră, noi nu putem să o îndreptăm, numai Tu 

poţi să ne îndrepţi şi să ne ridici; căci Iisus, Împăratul nostru, punând început tămăduirii, S-a îmbrăcat 

în sărăcia noastră şi l-a vindecat pe cel bolnav.” Sfântul Antonie cel Mare, în mai multe dintre 

Scrisorile sale, reia această temă: „cei care primiseră Duhul, au cunoscut că nimeni dintre făpturi nu 

poate vindeca rana cea adâncă, ci numai Bunătatea Tatălui, care este Fiul Său Cel Unul Născut, trimis 

ca să mântuiască lumea”, iar în alt loc: „inima Făcătorului s-a umplut de milă pentru noi şi în 
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neţărmurita Sa bunătate, El a voit să ne aducă la starea cea dintâi, care se cuvenea să fie pururea 

păstrată.” 

 Însuşi numele Iisus (Ieşua), înseamnă „Yahve mântuieşte” (cf. Mt. 1,21; Fapte 4,12). Verbul 

ebraic yasha, care înseamnă „a salva”, are în limba greacă corespondentul σώφειν, folosit în mod 

frecvent în Noul Testament, care înseamnă nu doar „a elibera” sau „a salva din pericol”, ci şi „a 

vindeca”. Şi Evanghelia Mântuitorului înseamnă vindecare, căci ea ne aduce vestea cea bună a 

eliberării şi biruinţei. De acum nu mai suntem stăpâniţi de moarte, pentru că ea a fost biruită de 

Învierea lui Hristos: 

 „Îngerul, cel ce s-a arătat, a zis cinstitelor femei: pentru ce aduceţi miresme cu lacrimi, Hristos a 

înviat! Alergând, spuneţi văzătorilor de Dumnezeu Ucenici, celor ce se tânguiesc şi plâng, să salte şi să 

dănţuiască cu bucurie.” 

 Sfintele Evanghelii sunt pline de oameni ce se tânguiesc şi plâng datorită bolilor şi necazurilor, 

de muţi, orbi, şchiopi, posedaţi, care aşteaptă pe minunatul Doctor să-i vindece. „Hristos, care a venit 

printre oameni pentru vindecarea bolilor sufleteşti, n-a ezitat niciodată să-i uşureze de bolile lor 

trupeşti, pe cei ce-L rugau. El n-a văzut în ele o durere necesară. Departe de a se arăta resemnat sau 

indiferent în privinţa lor, El a arătat clar, prin faptul că i-a slobozit de ele pe cei care veneau la El, că 

ele nu sunt de dorit şi a dat pildă în ceea ce priveşte atitudinea, pe care se cuvine s-o adoptăm împotriva 

lor.” 

 Mulţimea vindecărilor şi minunilor, pe care Mântuitorul le-a săvârşit şi pe care Sfinţii Apostoli 

şi Evanghelişti le descriu, mărturisesc că El înţelege să fie doar doctorul sufletelor ci şi al trupurilor 

noastre. Sfântul Evanghelist Ioan, ni-L înfăţişează pe Hristos, ca pe un medic stând de vorbă cu 

bolnavii, mângâindu-i, atingându-i, consultându-i şi vindecându-i: „Acestea zicând, a scuipat şi a făcut 

tină din scuipat şi a uns cu tină ochii orbului. Şi i-a zis: mergi de te spală în spălătoarea Siloamului. 

Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând” (In. 9,6-7). 

 Despre minunatele vindecări ale Doctorului Hristos, vorbesc şi imnografii: „Minuni uimitoare 

făcând, Mântuitorul, a vindecat şi pe orbul din naştere, ungându-l cu tină şi zicându-i: mergi şi te spală 

în Siloam, ca să mă cunoşti pe Mine Dumnezeu, Care umblu pe pământ, purtând trup, pentru 

milostivirea îndurărilor.” 

 Hristos are puterea să-l vindece pe om, chiar şi de bolile pe care acesta le are din naştere. 

Doctorul, căruianoi îi trimitem cererile de vindecare, este tocmai Cel care l-a zidit pe om şi de aceea, El 

are puterea deplină asupra trupului şi sufletului uman: „Pe orbul din naştere, cel ce a venit la Tine, 

oarecând, slăvind îndurarea Ta şi minunile, l-ai vindecat Îndurate.” 
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 Că Hristos este doctorul suprem şi că El poate să refacă firea umană în întregimea ei, o 

mărturisesc şi imnele liturgice, pa baza afirmaţiilor directe ale Mântutorului Hristos: „...Eu, trebuie să 

împlinesc lucrurile Celui Care m-a trimis, pe care nimeni nu poate să le facă.” 

 Observăm şi aici, ca şi în alte multe vindecări, cum Hristos îl împacă pe om cu natura, 

restabilind echilibrul şi ordinea de dinainte de cădere, precum şi faptul că natura, în mâna lui Hristos, 

îşi recapătă menirea de slujitoare a celui ce este cununa creaţiei, omul. El ştie că un om nu poate fi 

sănătos, decât împăcat cu sine, cu aproapele său şi cu lumea în care trăieşte, deoarece, orice formă de 

duşmănie este o cauză potenţială a nenumăratelor boli psihice şi fizice. 

 „...Şi aceastea zicând şi scuipând jos şi făcând tină, ai uns ochii lui, zicând către dânsul: Mergi 

de te spală în scăldătoarea Siloamului! Iar acela spălându-se, s-a făcut sănătos...” 

 Prin glasul orbului, imnografii strigă către Doctorul Hristos, cerând iertare de păcate, bineştiind 

faptul că patimile din om produc o orbire sufletească mai puternică şi mai profundă decât cea 

trupească: „Stăpânul şi Făcătorul tuturor trecând pe cale, a aflat pe un orb şezând, care grăia şi zicea: 

N-am văzut în viaţă soarele strălucind, nici luna împrăştiindu-şi lucirea. Pentru aceasta, strig Ţie: Cel 

ce Te-ai născut din Fecioară ca să luminezi toate, luminează-mă şi pe mine, ca un milostiv, ca să 

grăiesc, căzând înaintea Ta: Stăpâne Hristoase, Dumnezeule, dăruieşte-mi iertare de greşeli, pentru 

mulţimea milei Tale, Unule, Iubitorule de oameni.” 

 Hristos dezvăluie prin vindecarea miraculoasă a trupului, vindecarea tainică a sufletului, lucru 

surprins foarte bine de textele din cărţile de cult: „Deschizând ochii celui care nu vedea lumina cea 

simţită, i-ai luminat vederile sufletului şi l-ai făcut să Te slăvească, cunoscându-Te pe Tine, Făcătorule, 

Care din milostivire, Te-ai arătat om.” 

 Sănătatea integrală, nu o poate da decât Cel în care boala şi păcatul nu-şi au loc, iar vederea nu 

poate veni decât de la Cel care are adevărata vedere a lucrurilor şi a stărilor: „Tină făcând, ai uns ochii 

celui orb din naştere şi ai dăruit vedere, Cuvinte, celui ce lăuda puterea Ta cea preacurată, prin care ai 

mântuit lumea. 

 Prin vindecările trupeşti, pe care le săvârşeşte, Hristos îşi manifestă mila şi compasiunea pentru 

oamenii în suferinţă, voinţa Sa de a uşura bolile şi neputinţele lor trupeşti, dar dincolo de vindecarea 

trupului, El are în vedere vindecarea sufletelor şi arată, prin aceasta, că El acordă întâietate celei din 

urmă, descoperind, celor ce se apropie de El şi au în vedere numai partea lor trupească, ceea ce aduce 

în plus faţă de ceilalţi doctori şi taumaturgi: „Bolile noastre duhovniceşti, sunt mai ales cele pe care 

doreşte Hritos să le vindece, căci El nu vindecă trupurile fără a trece apoi la vindecarea sufletelor”, 

notează Sfântul Ioan Gură de Aur. Evanghelia Slăbănogului este grăitoare în această privinţă: „Şi au 

venit la El, aducând un slăbănog pe care-l purtau patru inşi ... Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis 
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slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! ... zic ţie: scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta. 

Şi s-a sculat îndată şi luându-şi patul a ieşit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe 

Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am văzut niciodată” (Marcu 2,3-12). 

 Slăbănogul şi cei ce îl poartă, nu vin la El decât pentru a obţine vindecare neputinţei trupeşti a 

semenului lor. Dar mai întâi de toate Hristos îi oferă iertarea păcatelor, lucru ce trezeşte protestele 

cărturarilor: „Cum poate acesta să vorbească asemenea hulă ?” şi apoi îl învredniceşte de vindecarea 

handicapului său trupesc. Mântuitorul vrea să arate valoarea şi importanţa pe care o are sufletul în 

constituţia omului. Vindecarea trupului este „semnul văzut (singurul care este accesibil 

necredincioşilor, reprezentaţi aici prin cărturari) al vindecării mai importante, pe care Hristos o 

operează în suflet. Ea este, în esenţă, simbolul manifestării exterioare a regenerării spirituale a omului 

dinlăuntru şi revelarea puterii pe care o are Hristos. „Ca să ştiţi că Fiul Omului are putere pe pământ, să 

ierte păcatele” şi zicându-i scoală-te, îl vindecă de toată neputinţa sa trupească. Orice cuvânt al lui 

Hristos, adresat omului, este tămăduitor şi curăţitor, de aceea şi Sfânta Evanghelie a rămas un leac, 

pentru cei ce o citesc şi o cinstesc. Aceştia Îl descoperă, în paginile Scripturii, pe Doctorul tuturor, care 

iese, parcă, dintre rândurile Cărţii Sfinte şi pătrunde în sufletele lor, devenind balsam vindecător, atât 

pentru suflete cât şi pentru trupuri. Acest lucru este sugestiv evidenţiat şi de imnografi:„Cel ce ai zidit 

pe om cu mâna Ta cea preacurată, Milostive Hristoase, ai venit să vindeci pe cei bolnavi, pe cel 

slăbănog, la Scăldătoarea Oilor, cu cuvântul Tău l-ai sculat, iar durerea celeia ce-i curgea sânge, ai 

tămăduit; pe fiica cananeencei, care era bântuită, o ai miluit şi nu ai trecut cu vederea rugăciunea 

sutaşului. Pentru aceasta, grăim Atotputernice Doamne, slavă Ţie.” 

 Strânse la un loc, toate aceste imne, parcă strigă: „Mare eşti Doamne şi minunate sunt lucrurile 

Tale” şi nimeni din cei ce aleargă la Tine, nu pleacă nefolosit: ca un neobosit doctor, Hristos păşeşte 

prin această lume muribundă, picurând vindecări tuturor celor ce nădăjduiesc spre El: „Ca un mort 

neîngropat, fiind slăbănogul, văzându-Te pe Tine a strigat: Miluieşte-mă Doamne, că patul meu, 

mormânt s-a făcut mie, care-mi este folosul vieţii? Scăldătoarea oilor nu-mi este de ajutor, căci nu am 

pe nimeni care să mă arunce, când se tulbură apele. Ci la Tine vin, Izvorule al tămăduirilor, ca şi eu, 

împreună cu toţi, să strig: Atotputernice Doamne, slavă Ţie.” 

 Cei pe care i-a vindecat, au recunoscut în Hristos, pe Doctorul Atotputernic şi Atoateştiutor: 

„...Iar bolnavul a răspuns: Doamne, om nu am care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; cu 

doctorii, am cheltuit toată avuţia mea şi nu m-am învrednicit a dobândi milă. Dar, Doctorul sufletelor şi 

al trupurilor a zis către dânsul: Ridică-ţi patul tău şi umblă...”, idee reluată şi de alte imne:„...Toate îţi 

sunt cu putinţă, Sfinte, toate Te ascultă, toate Ţi se supun. Adu-Ţi aminte de noi toţi şi ne miluieşte, ca 

un iubitor de oameni...” 
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 Minunatul Doctor trimite fiecărui bolnav, care-şi îndreaptă privirea spre El, câte un prieten care 

să-l arunce în scăldătoare, iar acest prieten este credinţa vie în El, şi orice abandonare în marea Lui 

iubire de oameni, este aidoma intrării în Scăldătoarea Vitezda. Faptul că Hristos este adevăratul Doctor 

este demonstrat de aceea că toată creaţia ascultă de El şi împlinesc porunce Creatorului şi 

Mântuitorului lor. 
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SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS 

 

Prof. Mihaela Popescu 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeș 

 

 Alimentația sănătoasă este alimentația care corespunde din punct de vedere calitativ și cantitativ 

nevoilor organismului și nu conține în exces factori alimentari de risc, precum alcool, sare, zaharuri sau 

grăsimi saturate.  

 Niciun aliment singur nu poate furniza toți nutrienții esențiali organismului. Astfel, este 

important să se consume alimente din toate categoriile, pentru aportul lor, necesar și diferit, în 

vitamine, substanțe minerale și fibre. 

 Creată în urmă cu mai bine de 20 de ani, în SUA, Piramida Alimentației Sănătoase a ajuns 

repede să reprezinte un reper de încredere pentru persoanele interesate de un stil de viață sănătos. 
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 Observăm că Piramida Alimentației Săntătoase nu oferă informații clare despre numărul 

porțiilor pe care ar trebui să le consumăm zilnic din fiecare tip de aliment. Asta deoarece Piramida nu 

se dorește a fi rigidă, iar porțiile şi cantitățile care ar trebui consumate într-o dietă sănătoasă variază în 

funcție de greutatea și activitatea fizică ale fiecăruia. 

 Există o singură regulă simplă și ușor de intuit, după care ar trebui să ne ghidăm când “citim” 

Piramida: o dietă sănătoasă include mai multe alimente din partea de jos și mai puține din partea de sus. 

Farfuria Mea 

 

 Concepută cu ajutorul nutriţioniştilor, MyPlate (farfuria mea) delimitează clar cinci grupe de 

alimente, în care cerealele şi legumele sunt pe primul loc, urmate de fructe şi proteine. Pe ultimul loc se 

află produsele lactate. 

 8 sfaturi pentru o alimentație sănătoasă 
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1. Mâncăruri bazate pe amidon. Mâncărurile cu amidon ca pâinea, cereale, orez, paste și cartofi sunt o 

componentă importantă a unei mese sănătoase și ar trebui să reprezinte o treime din mâncarea 

consumată. Sunt o sursă de energie și sursa principală de nutrienți în dieta noastră. Pe lângă amidon 

aceste mâncăruri mai conțin și fibre, calciu, fier și vitamina B. 

2. Mâncarea integrală. Mâncarea integrală conține mai mulți nutrienți decât mâncărurile cu amidon, de 

asemenea digestia mâncării integrale se face mult mai încet și asta ajută să te simți plină mai mult timp. 

3. Mâncați multe fructe și legume.  Încercați să mâncați 5 feluri de fructe și legume în fiecare zi.   

4. Mâncați pește. Mulți dintre noi ar trebui să mănânce pește, incluzând o porție de "pește uleios" pe 

săptămână. Este o excelentă sursă de proteine și conține multe minerale și vitamine. Consumați cel 

puțin două porții de pește pe săptămână și nu uitați să includeți o porție de "pește uleios". Puteți să 

alegeți ori proaspăt, ori înghețat, ori conservat - dar țineți minte, peștele conservat sau afumat poate fi 

sărat. 

5. Reduceți din grăsimile saturate și zahăr. Pentru a te menține sănătos avem nevoie și de grăsimi în 

dieta noastră. Ceea ce este important e genul de grăsimi pe care le mâncăm. Sunt două tipuri de 

grăsimi:  

    - grăsimi saturate - dacă mănânci prea multe grăsimi saturate riști să crești colesterolul din sânge, 

care sporește șansa de a avea o boală de inimă. 

    - grăsimi nesaturate - dacă mănânci grăsimi nesaturate în loc de grăsimi saturate poți să scazi 

colesterolul din sânge. 

6. Încercați să folosiți mai puțină sare - nu mai mult de 6 grame/zi. Multă lume crede că nu consumă 

prea multă sare, în special dacă nu o adaugă în mâncare. În fiecare zi 85 % bărbați și 69 % femei 

consumă sare multă. Adulții și copiii peste 11 ani nu ar trebui să consume mai mult de 6 grame pe zi. 

Copiii mai mici ar trebui să consume mult mai puțin.  75 % din sarea care o consumăm este deja în 

mâncarea pe care o cumpărăm, de exemplu: cereale, supă, carne preparată și sosuri. Consumul excesiv 

de sare poate avea ca și consecință scăderea tensiunii.  

7. Beți multă apă! Ar trebui să bem 1,2 litri de apă sau alte lichide în fiecare zi, pentru a nu ne 

deshidrata. Când vremea este caldă sau când suntem activi, corpul are nevoie de mai multă apă, dar 

evitați să consumați băuturi cu un conținut mare de zahăr. 

8. Nu săriți peste micul dejun. Micul dejun ne poate ajuta să căpătăm energia suficientă pentru a face 

față la ziua care urmează, de asemenea poate fi un surplus de vitamine și minerale. Unele persoane sar 

peste micul dejun, crezând că-i ajută să scape de greutate. Dar ei se înșală, aceaste decizii pot avea 

consecințe grave asupra noastră, deoarece putem să ratăm importanți nutrienți. 
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STILUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCA INTELECTUALĂ 

 

Prof. Elena Rotaru  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanța 

 

Progresul social, legat de cel tehnic, a făcut să triumfe ideea de organizare în toate domeniile 

muncii, în vederea reducerii efortului și consecințelor oboselii și, în același timp, în scopul creșterii 

randamentului muncii. Organismul are nevoie de susținere în perioadele de efort intelectual. Consumul 

energetic crește și este nevoie de propriul program de alimentație sănătoasă. În ceea ce privește munca 

intelectuală, spiritul de organizare poate fi mai puțin impus din afară. 

Pornind de la definițiile stilului de viață sănătos și alimentația ca proces, coroborate cu 

caracteristicile activității intelectuale se impune o abordare specifică a stilului alimentar în munca 

intelectuală. 

Stilul de viaţă sănătos este un mod de viaţă de zi cu zi care intensifică şi creşte rezervele de 

energie ale organismului, contribuie la menţinerea stării de sănătate, la salvarea sau chiar la 

îmbunătăţirea stării de sănătate. 

Alimentația sau ingestia alimentelor, precum și atitudinea omului față de acestea este un act 

voluntar, controlat și dorit, fiind dirijat de sistemul nervos central prin o serie de acte reflexe ca foame, 

sete, sațietate, apetit și repulsie. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/de-ce-este-micul-dejun-cea-mai-importanta-masa-a-zilei_15523
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Stilul alimentar este o componentă a stilului de viață și indică concepțiile și comportamentele 

unui om sau ale unei colectivități umane, în legătură cu aspirația și semnificația pe care o acordă actului 

alimentar, precum și cu procurarea, pregătirea și consumul bunurilor alimentare necesare. Stilurile 

alimentare se formează și se modifică sub influența unor factori externi. Astfel, stilurile alimentare în 

funcție de nivelul de solicitare a muncii sunt determinate de: starea fiziologică, specificul efortului pe 

care munca îl determină, condițiile în care se desfășoară munca, programul de muncă,  posibilitățile de 

procurare și servire a alimentelor la locul de muncă. 

Stilurile alimentare determinate de nivelul de solicitare a muncii, diferă de la un om la altul 

(muncă ușoară, grea, sau foarte grea/muncă intelectuală/muncă fizică), în funcție de efortul fizic depus 

la locul de muncă. 

Activitatea intelectuală se caracterizează prin efort psihic ridicat cu indicații fiziologice 

specifice, care necesită un stil de viață și de alimentație propriu. În munca intelectuală și efort muscular 

mic, consumul de energie este de 90-110 kcal pe oră sau 1800-2400 kcal în 24 ore. Foarte importante 

sunt urmările hipodinamiei asupra persoanelor ce îndeplinesc munci intelectuale conducând la efecte 

nefaste asupra sănătății acestora - surplusul masei corpului și dezvoltarea precoce a modificarilor 

aterosclerotice în organism. 

Hipochinezia (caracteristică muncii intelectuale) se caracterizează prin activitatea motorie 

redusă și încetarea aproape definitivă a oricărui alt lucru fizic. Sistemul muscular, care funcționează 

activ, este un factor ce asigură funcționarea normală a altor sisteme ale organismului, în primul rând - 

nervos și cardiovascular, normalizează schimbul de substanțe.  

Principiul de bază al alimentației raționale în activitatea intelectuală este reducerea valorii 

energetice a alimentației sau marirea efortului fizic si sporirea pierderilor energetice. Un număr mai 

mare de mese (recomandate 3-5 mese) la care se consumă cantități mici de hrană previne acumularea 

surplusului masei corporale si ateroscleroza. Alimentația limitată este indicată în lucrul intelectual, 

hipochinezie, surplus al masei corporale, persoanelor vârstnice.  

Rația alimentară în 24 este normată astfel: proteine – 60g (femei) - 75 g (barbati), lipide 60g 

(femei) - 80 g (bărbați), glucide 260g (femei) - 350 g (bărbați). Proteinele animale trebuie să reprezinte 

aproximativ 50% din normă, jumătate din această cantitate fiind asigurată cu proteine din produse 

lactate.  Lipidele se recomandă să se ingereze 25% din unt, 25% din uleiul vegetal și 50% din grăsimile 

componente ale produselor alimentare. În alimentația persoanelor ce prestează activități intelectuale 

grăsimile trebuie să fie combinate rațional cu proteine, glucide, vitamine, săruri minerale. Grăsimile 

sunt sursă reală de factori antisclerotici, datorită acizilor grași polinesaturați, fosfolipidelor, vitaminelor 

(A; E, D) pe care le conțin. Glucidele vor proveni în proporție de cel mult 15% din produse zaharoase, 
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diferența provenind din cartofi, legume si fructe. În efort fizic limitat se micșorează cantitatea de 

glucide, îndeosebi de cele usor asimilabile. Pentru a satisface cerințele organismului în glucide se 

recomandă a se consuma mai multe fructe. 

Atunci când se depune efort intelectual, organismul are nevoie de vitamine care stimulează 

reacțiile de oxidoreducere (vitaminele B2,B6, C, P, PP). Astfel, o atenție deosebită se va acorda 

alimentației echilibrată în vitamine. La fel de importante sunt vitaminele cu acțiune antiaterogena 

(colina, inozina, vitaminele E, B12, acidul folic, acizii grasi polinesaturați). Hipovitaminozele sunt 

periculoase, fără o reacție clinică vădită, și care provoacă dereglări metabolice și micșorează 

capacitatea de muncă mintală.  

Cel mai indicat este regimul alimentar de 4 mese pe zi. În acest caz hrana se digeră bine și 

substanțele nutritive se asimilează ușor, intervalele între mese sunt de 4-5 ore și se creează efort 

uniform de activitate a organelor digestive, asigurându-se prelucrarea completă a hranei. Pentru 

restabilirea activității glandelor tractului digestiv este necesară o pauza de 10-11 ore. Se recomandă ca 

cina să fie luată cu 4 ore înainte de culcare. 

Mărirea efortului fizic pentru creșterea pierderilor energetice constituie o alternativă sănătoasă a 

inacțiunii fizice în timpul muncii intelectuale. Activitatea fizică împreună cu alimentația redusă caloric 

constituie baza unui stil de viață sănătos, fiind un antidot foarte bun și pentru stres, contribuind la 

relaxarea organismului zilnic și la un somn mai bun. 

Exercițiile fizice cresc metabolismul. Prin efort fizic crește rata de ardere a caloriilor, contribuie 

la scăderea greutății corporale, la tonifierea musculaturii, scăderea pofetei de mâncare și la 

normalizarea tensiunii arteriale și a metabolismului grăsimilor.  

Prin intensificarea activității fizice crește performanța intelectuală, încrederea în sine, eficiența 

în muncă, se îmbunătățește memoria, percepția, crește încrederea în sine, echilibrul și autocontrolul. 
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SEDENTARISMUL, BOALA OMULUI MODERN 

 

Prof. Elena-Ramona Rotaru 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Sedentarismul este un stil de viață care implică lipsa de mișcare sau de activitate fizică și poate 

apărea la toate grupele de vârstă. Comportamentul sedentar presupune atât o activitate fizică redusă, cât 

și o dietă improprie, de aceea, în mod evident, reacția organismului uman la un astfel de repaus 

prelungit nu este una pozitivă. Din păcate, sedentarismul a devenit cel mai de temut inamic al omului 

contemporan și nu este de mirare amploarea acestui fenomen într-o societate care este caracterizată 

printr-un stil de viață comod, puternic influențat de propagarea formelor pasive de divertisment, cum ar 

fi televiziunea, jocurile video și utilizarea calculatorului, a autoturismelor, dar și de numărul mare de 

adulți care lucrează la birou, mai ales în țările în care tehnologia este avansată.  

 Primele efecte ale sedentarismului se fac simțite de la cele mai fragede vârste. O treime din 

copiii din întreaga lume sunt sedentari. Obezitatea și anumite deformări ale coloanei vertebrale sunt 

doar câteva exemple de anomalii apărute la copiii de vârstă școlară. În cadrul programelor de evaluare 

a stării de sănătate a populației, medicii de familie au depistat copii supraponderali cu un stil de viață ce 

include o alimentație predominant de tip fast-food, bogată în dulciuri concentrate, băuturi carbogazoase 

și în grăsimi animale, cu un excedent caloric important. De obicei, acestea se asociază în adolescență 

cu consumul de alcool, cu fumatul activ sau pasiv, chiar și cu depresia, ce conduce de multe ori la 

inactivitate, antrenând apariția, în viitorul apropiat sau îndepărtat, a multor temute afecțiuni.  

 În România, peste 50% din populație are probleme de sănătate, din cauza supra-alimentării și a 

lipsei de activitate fizică. Țara noastră este pe locul al treilea în Europa în privința obezității la femei și 

pe locul al patrulea la bărbați. Un alt studiu început în 2005 la nivel național, arată că peste 40% dintre 

romani suferă de hipertensiune arterială. Specialiștii în cardiologie au semnalat că patru din 10 romani 

sunt hipertensivi.  

 Sedentarismul este un fenomen care trebuie tratat ca o boală, deoarece în timp poate avea efecte 

foarte periculoase asupra organismului. Sedentarismul reprezintă o problemă foarte actuală în 

societatea în care trăim, având efecte nocive ca:  

 Încetinirea circulației sângelui, caz în care vasele de sânge devin rigide și se pot bloca. În 

cazurile grave, acest lucru conduce la arterioscleroză și stop cardiac. Potrivit unui studiu, lipsa de 
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activitate fizică la vârsta de mijloc crește riscul decesului de boli cardiovasculare cu 52% la bărbați şi 

28% la femei.  

 Risc crescut de diabet zaharat. Lipsa activității fiziceduce la creșterea volumului de glucoză, 

funcția pancreasului (care secretă insulina) fiind suprasolicitată. Aceste lucruri cresc șansele de 

instalare a diabetului de tip 2.  

 Risc crescut de cancer. Lipsa activității fizice crește riscul dezvoltării anumitor tipuri de cancer: 

cancerul de sân, cancerul de colon, dar și alte tumori maligne. Riscul de a deceda de cancer este, în 

acest caz, de 45% la bărbați și 28% la femei.  

 Risc crescut de osteoporoză. Inactivitatea prelungită poate duce la scăderea densității osoase. 

Membrele vor avea dificultăți în a susține și sprijini structura corpului.  

 Scăderea tonusului muscular. Statul pe scaun rigidizează și slăbește mușchii care susțin coloana 

vertebrală și are efecte negative asupra șoldurilor și genunchilor.  

 Tulburări de somn. Stilul de viață sedentar nu tensionează în niciun fel organismul, iar acesta 

nu va simți prea des nevoia de odihnă, ducând la apariția insomniilor, în cazurile grave.  

 Dureri de cap. Cercetătorii au constatat că persoanele care nu au făcut exerciții fizice sunt 

predispuse cu până la 14% la dezvoltarea durerilor de cap, de tipul migrenei, față de cele care fac 

exerciții fizice în mod constant.  

 Accelerarea procesului de îmbătrânire. La persoanele inactive, telomerii (secvențe repetate de 

ADN, situate la capetele cromozomilor, care au rol de a-i proteja de degradare) se scurtează mai repede 

decât la persoanele active, în concluzie, procesul îmbătrânirii se accelerează, iar rata mortalității creşte.  

 Concluzia este una evidentă: adulții activi au o mortalitate generală mai scăzută și un risc mai 

mic de boală coronariană, hipertensiune arterială, accident vascular, sindrom metabolic, diabet, cancer 

și depresie. De asemenea, beneficiile activității fizice de-a lungul vieții, inclusiv ale activității și ale 

exercițiilor sportive regulate, sunt extrem de importante și pentru îmbunătățirea sănătății sistemului 

muscular și osos și a controlului greutății corporale, având, de asemenea, efecte pozitive asupra 

evoluției sănătății mintale și a proceselor cognitive. 

 Conform Organizației Mondiale a Sănătății, persoanele între 19 și 64 de ani ar trebui să facă cel 

puțin 150 de minute de activitate fizică moderată sau 75 de minute de activitate fizică intensă, în fiecare 

săptămână, și de două ori pe săptămână, exerciții care să solicite majoritatea mușchilor. Cercetările 

arată că în țările europene, cu excepția celor nordice, unde există un adevărat cult pentru mișcarea în 

aer liber, în mediul urban, în jur de 85% din persoanele adulte sunt sedentare și aproape jumătate din 

persoanele sedentare nu realizează faptul că au un mod de viață nesănătos.  
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 Părinții trebuie să le formeze copiilor un stil de viaţă rațional, bazat pe o alimentație echilibrată, 

în care să predomine consumul de cereale integrale, semințe, fructe și legume proaspete, împreună cu 

practicarea exercițiilor fizice în aer curat. Exercițiile fizice ușoare, de cinci ori pe săptămână, pot 

contribui la menținerea sănătății organismului și pot preveni îmbătrânirea.  

Forme de activitate fizică: 
 Mers pe jos (de preferat în natură) 

 Plimbări cu bicicleta 

 Urcarea scărilor, în detrimentul liftului 

 Exerciții fizice pentru toate grupele musculare (în săli de fitness) 

 Exerciții de rezistență care cresc forța musculară a grupelor musculare mari ale trunchiului și 

membrelor 

 Exerciții aerobice intense care îmbunătățesc sistemul cardiorespirator (reducerea riscului de 

boală cardiovasculară, accident vascular și hipertensiune) 

 Ridicarea de greutăți pentru sănătatea oaselor 

 Înot 

 Efectuarea exercițiilor fizice împreună cu familia tinde să crească motivația 

 Activități în timpul liber care să fie plăcute și să aibă un efect pozitiv.  
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ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ ÎN VIAŢA ADOLESCENTULUI 
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 De-a lungul perioadei de adolescenţă au loc o serie de schimbări importante în organism care 

pot influenţa semnificativ alimentaţia. Aceste modificari le întâlnim la nivel fizic, psihologic şi 

hormonal. În adolescenţă are loc o creştere semnificativă în înălţime şi greutate. Este momentul în care 

se atinge maximul densităţii osoase. Din acest motiv cerinţele energetice şi nutriţionale cresc. 

Adolescenţii consumă mai multă energie şi au nevoie de susţinere printr-o alimentaţie adecvată. 

 Caracteristici principale ale alimentaţiei adolescentului sunt: 

 Cresc cerinţele energetice şi nevoile de nutrienţi, în special calciu şi fier; 

 Băieţii au un apetit mai mare din cauza creşterii taliei şi a masei musculare; 

 La fete creşterea se realizează în special la nivelul ţesutului adipos; 

 Principalele obiective nutriţionale în adolescenţă sunt: menţinerea unui ritm de crestere adecvat 

şi prevenirea deficienţelor nutriţionale; 

 Alimentaţia trebuie susţinută de practicarea activităţilor fizice şi adoptarea unui stil de viaţă 

sănătos. 

 Bolile în perioada adolescenţei sunt foarte variate, însă cele mai multe pot fi evitate aproape în 

întregime prin controlul alimentaţiei. Cele mai des întâlnite boli în rândul adolescenţitor sunt: 

obezitatea, anemia, anorexia/bulimia, depresia şi anxietatea. 

 Obezitatea este cea mai frecventă boală metabolică şi se asociază adesea cu boli cronice severe 

cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, apneea de somn etc. Ea este caracterizată printr-un 

exces de ţesut adipos. În mod normal, organismul bărbaţilor conţine un procent de 15 - 20 % de ţesut 

adipos, iar organismul femeilor un procent de 25 - 30 % de ţesut adipos. Obezitatea poate fi evitată 

printr-o alimentaţie sănătoasă, bogată în legume, fructe şi cărnuri cu deficit de grăsimi. Când există un 

caz de obezitate este de preferat să se apeleze la un nutriţionist. Acesta va găsi împreună cu bolnavul un 

program alimentar adaptat la starea acestuia de sănătate şi, de asemenea, un program pentru sport 

adaptat la puterile de execuţie ale bolnavului. 

 Anemia este o afecţiune caracterizată printr-o scădere a parametrilor care apreciază cantitatea 

de eritrocite din circulaţia sanguină - numărul, volumul şi conţinutul în hemoglobină al acestora. 

Anemia poate fi definită ca fiind scăderea hemoglobinei la valori sub 13g/dl la bărbaţi, sub 12 g/dl la 
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femei şi sub 11 g/dl la vârstnici. Anemia nu este o boală propriu-zisă, ci o consecinţă a altor afecţiuni 

care modifică cantitatea, volumul şi conţinutul în hemoglobină a eritrocitelor. În urma aflării cauzei 

acestor afecţiuni se poate institui un tratament ţintit pentru a corecta nivelul parametrilor indicilor 

eritrocitari şi ai hemoglobinei. Cele mai frecvente simptome ale anemiei sunt oboseala, slăbiciunea, 

ameţeala şi pierderea vederii timp de câteva secunde. Aceste simptome se manifestă de obicei atunci 

când afecţiunea ajunge într-un stadiu avansat. Din acest motiv de cele mai multe ori anemia uşoară se 

descoperă întâmplător. În general anemia are câteva cauze majore. Prima şi cea mai frecventă cauză a 

anemiei este pierderea cronică de sânge - hemoragia. Prin această pierdere se elimină din organism o 

cantitate de fier care nu poate fi înlocuită în totalitate prin alimentaţie. Fierul este necesar formării unor 

noi molecule de hemoglobină ce ajută la transportarea oxigenului la ţesuturi. Un nivel mic al 

concentraţiei de hemoglobină conduce la o hipoxie (nivel scazut de oxigen în sânge) generalizată, ce 

are efecte asupra întregului organism. Cele mai afectate categorii sunt femeile apte pentru reproducere 

şi copiii mici între 6 şi 24 de luni. 

 Organismul poate tolera până la un anumit punct mecanismele cauzatoare de anemie. De 

exemplu, mecanismele de adaptare pot asigura o oxigenare adecvată în condiţii de repaus, dar nu şi 

pentru un efort susţinut. Efortul necesită un aport de oxigen ridicat, ceea ce poate conduce la apariţia 

simptomatologiei anemiei. O a doua cauză a anemiei o reprezintă hemoliza anormală care duce 

la anemia hemolitică. Hemoliza fiziologică reprezintă fenomenul prin care sunt eliminate din 

circulaţie hematiile îmbătrânite, splina fiind principalul organ care face acest lucru. Anemia hemolitică 

se distinge de hemoliza fiziologică şi este o afecţiune care rezultă din distrugerea prematură a 

eritrocitelor. Există doua tipuri de anemie hemolitică: intrinsecă şi extrinsecă. Anemia intrinsecă este 

cauzată de un defect din interiorul celulelor, de exemplu defecte genetice cum 

sunt siclemia sau talasemia, pe când anemia extrinsecă are cauze externe cum sunt administrarea unor 

medicamente, cauze imune cu formarea de anticorpi, infecţii toxice, chimice şi multe altele. Anemia, 

de multe ori cauzată de stres şi alimentaţie incorectă, poate fi evitată prin consumul de alimente bogate 

în fier, cum ar fi spanacul, salată verde, ardei verzi, broccoli, ciocolată neagră etc. 

 Anorexia nervoasă este o problemă de ordin psihic din categoria tulburărilor de alimentaţie. 

Anorexia nervoasă se caracterizează printr-o reducere anormală a greutăţii corpului însoţită de 

deformarea imaginii propriului corp, cu teama de îngrăşare. Elementele esenţiale ale anorexiei nervoase 

sunt: restricţie a consumului de alimente necesare menţinerii unui minimum de greutate corporală 

normal, frica de a lua în greutate, deteriorare importantă în perceperea conformaţiei sau dimensiunilor 

corpului. Un caz tipic de posibil debut al anorexiei nervoase implică un adolescent sau tânăr adult cu 

greutate normală sau puţin supraponderal: începe o dietă însoţită de exerciţii fizice, scade în greutate, 
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este încurajat şi lăudat pentru performanţa sa şi aspectul fizic obţinut, de către cei din anturaj (părinţi, 

prieteni apropiaţi). Recompensa primită este mare şi semnificativă şi duce la continuarea dietei 

restrictive şi a exerciţiilor fizice excesive, fără a fi necesare. Pierderea în greutate începe de obicei prin 

reducerea cantităţii de alimente ingerate urmată de metode suplimentare pentru pierderea în greutate 

excesive. Stima de sine în anorexia nervoasă este extrem de dependentă de conformaţia şi greutatea 

corpului individului. Pierderea în greutate este văzută ca o realizare impresionantă pe când luarea în 

greutate este percepută ca un eşec inacceptabil al autocontrolului. Pe lânga frica intensă de a nu lua în 

greutate, perceperea distorsionată a imaginii corporale strâns legată de stima de sine şi scăderea severă 

în greutate duce la apariţia dispoziţiei depresive, iritabilităţii şi a insomniei. Vorbim de un sindrom 

complex de factori psihologici, biologici şi sociali. Femeile par a fi mai afectate decât bărbaţii şi 

adolescenţii mai mult decât persoanele la vârsta adultă. 

 Apariţia anorexiei în perioada pubertăţii a dus la emiterea teoriei conform căreia, prin controlul 

consumului de hrană şi greutăţii corporale, se încearcă să se compenseze lipsa autonomiei şi dezvoltării 

sinelui. Pentru tratarea anorexiei este obligatorie vizitarea unui psiholog şi a unui psihiatru. Este 

importantă o alimentaţie echilibrată din toate puctele de vedere, reducerea la normal a exerciţiilor fizice 

şi eliminarea laxativelor, vărsăturile autoprovocate şi purgaţia. 

 Depresia a devenit cea mai frecventă suferinţă mintală la nivel de comunitate. 

Un studiu desfăşurat de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a atestat faptul că depresia afectează 

circa 121 de milioane de persoane de pe întregul mapamond. Se estimează că, anual, 3-15% din 

populaţia generală prezintă un episod depresiv, dintre care 0,4 - 5 % sunt episoade depresive severe. În 

Europa, din 1000 de adulţi, 58 prezintă tulburare depresivă majoră (adică 33,4 milioane de persoane). 

Toate aceste cifre îngrijorătoare au făcut ca depresia să devină în acest moment una dintre cele mai 

studiate afecţiuni psihice. 

 Cauzele depresiei nu au putut fi elucidate pe deplin, în ciuda eforturilor depuse. Viziunea 

unanimă actuală a cercetărilor şi clinicilor impune un model bio-psiho-social în care, la instalarea 

depresiei, contribuie atât perturbări biochimice la nivelul creierului, cât şi cauze psihologice 

(personalităţi fragile) sau sociale (stresul cotidian, evenimente de viaţă negative, ostilitatea mediului 

etc.). În aproape un sfert din cazuri, primul episod depresiv se produce ca o reacţie la un eveniment de 

viaţă negativ. Ulterior însă, episoadele se pot repeta fără nicio cauză aparentă. Unele medicamente pot 

şi ele să inducă fenomene depresive: antihipertensive, contraceptive orale şi hormonii, stimulante sau 

supresoare ale apetitului alimentar, analgezicele şi antiinflamatoarele, antibacterienele şi antimicoticele. 

Dintre afecţiunile medicale generale care pot să favorizeze apariţia unor stări de depresie, cele mai 

frecvente sunt cele neurologice (boli cerebrovasculare, epilepsia), endocrinologice (tulburările 
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tiroidiene şi ale altor glande endocrine), cele infecţioase (infecţia HIV, mononucleoza, pneumonia 

virală şi bacteriană, tuberculoza) şi inflamatorii. În cazul femeilor, menopauza, sindromul premenstrual 

şi naşterea recentă reprezintă cauze posibile suplimentare pentru depresie. 

 Riscul este mai mare în cazul persoanelor care au antecedente de tulburări afective sau un 

istoric de afecţiuni psihice în familie, de consum de alcool sau substanţe psihoactive. 

 Depresia poate fi tratată printr-o alimentaţie sănătoasă şi echilibrată şi un program de exerciţii 

fizice bine structurat. 

 Anxietatea este o mobilizare exagerată a energiei psihice şi face parte din reacţiile emoţionale 

fundamentale ale omului, la fel ca şi depresia, respectiv suferinţa. Deci, anxietatea are ca fundament 

sentimentul de teamă; teama este o reacţie naturală faţă de un pericol real, însă anxietatea este teama 

faţă de un pericol imaginar. Anxietatea este definită de specialişti ca o teamă difuză, fără un obiect bine 

precizat. Dacă teama te învaţă să fii prudent, anxietatea te învaţă să fii evitant. De aici reiese o idee 

esenţială referitoare la natura comportamentelor anxioase şi anume, aceea că ele sunt învăţate, deci nu 

înnăscute. Datorită acestui fapt, comportamentele anxioase răspund foarte bine terapiilor cognitiv-

comportamentale de scurtă durată. 

 În momentul în care un individ se află în faţa unei situaţii periculoase, prima dată simte frica, 

apoi are disponibilitate pentru trei tipuri de comportamente: fuga, lupta sau "împietrirea" (iepurele cu 

farurile în ochi). În momentul în care se declanşează reacţia de teamă, se secretă un mediator chimic 

numit adrenalină ("hormon de stres") care alertează întreg organismul faţă de situaţia periculoasă. 

Astfel, individul devine mai vigilent decât în stare obişnuită, bătăile inimii se accelerează şi pompează 

sânge cu o viteză şi presiune mai mare, respiraţia devine mai alertă, muşchii se contractă. 

Deci, într-o situaţie de pericol real putem vorbi de o "anxietate normală". Anxietatea poate fi tratată 

prin terapie la psiholog şi psihiatru, alimentaţie echilibrată şi mult sport în aer liber. 

 Concluzia ar fi următoarea: o alimentaţie sănătoasă ajută adolescentul să aibă un psihic sănătos 

şi, implicit, un organism sănătos. 
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OUR HEALTH IS OUR WEALTH 

Prof. Anca Raluca Somsai  

Școala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, jud. Alba 

 

    Talking about healthy or unhealthy food, what is good or bad for our body has become a crucial 

issue. So, many people nowadays think twice before buying food in the supermarket and choose 

products with healthier ingredients, others decide to take a balanced diet or become vegetarians 

overnight. Nevertheless,our preoccupation with tasty but unhealthy meals as well as our increasingly 

inactive or sedentary lifestyles have taken a toll on our health and, as a result, we have a growing 

generation of couch potatoes. 

   Our exotic cuisines are enough to increase anyone's appetite. Our choice of food almost always 

includes food that appeal to the taste buds regardless of whether they have nutritional value or 

otherwise. So, we gorge ourselves on food that has a high oil content such as fried chicken and French 

fries. To make matters worse, many of us have a sweet tooth. When calorie intake exceeds output, the 

inevitable is bound to occur, obesity and an inactive lifestyle.Then, what is the solution? Although, the 

need to exercise becomes a bitter pill to swallow, health experts prescribe exercise as a prerequisite for 

a long, healthy life and it has been widely recognized thata person who exercises regularly has good 

health and more vitality compared to someone who does not exercise. 

   Physical exercise not only stimulates and develops muscles, it has a host of other benefits. 

Regular exercise can prevent obesity. When we exercise, our bodies burn up all the extra calories 

which would otherwise be converted into fat and lead to unwanted bulges. Being overweight also 

carries with it a number of other health problems so, exercising not only keeps us trim, it also keeps 

away weight-related problems. 

   Exercise improves blood circulation which, in turn, provides constant nourishment to the 

millions of cells in our body. When physical exertion takes place, the rate of breathing increases. Thus, 

the capacity of blood to carry oxygen is increased. At the same time, it helps the body to get rid of 

harmful carbon dioxide. 

 Vigorous exercise also eliminates modern-day stress. The number of people suffering from 

insomnia is on the rise. The increasing pressure and nagging worries of work and study often keep us 

awake at night. For many of us, the dawn of a new day brings no cheer. Exercise can be instrumental in 

helping a person obtain a more relaxed sleep. A tired person will be refreshed and high-spirited after a 
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good night's sleep. A few hours of exercise will help in getting sound sleep and is the perfect, soothing 

balm for a tired body and a restless mind. 

   On the other hand, in a century when time flies and we are always behind the schedule, saving 

time is essential. If we go to gym we may think we waste a lot of time, it is a monotonous chore, or we 

simply don’t have the motivational will to obey  some prescribed exercises, then we have to find 

another solution to fit us.We can walk to our work, or we can dedicate our spare time to long, pleasant 

walks in the forest near our town, or in parks where the fresh air fills our lungs and make us feel better. 

We can go there alone, or take a friend or a member of our family with us to share all the benefits of a 

long walk in the woods. If we have more time, during our vacations, for instance, we can go to the 

mountains, where we can ride bikes in summer or ski in winter, sports that keep our body in a good 

shape and relax us, as well. 

   Keeping fit also requires changes in other aspects of our lifestyles. Smoking and drinking 

alcohol can have a disastrous effect on our health. Smoking increases the risks of developing certain 

types of cancers while heavy drinking can lead to liver damage. A chain-smoker and a heavy drinker 

cannot hope to live a long, disease-free life. Habitual smokers and drinkers not only have to fork out 

large amounts of money for cigarettes and alcohol, but also for higher medical bills. 

   People who desire to lose weight consider that the most approachable solution is to start a diet, 

but diets mean having restrictive eating habits which may involve eating less and, in many cases, 

unhealthy food. And an unhealthy way of eating lead to health problems, especially digestive disorders. 

Firstly, if taken seriously and with the advice of a professional, diets can be transformed into a healthy 

way of life. They can help us improve our health and also keep fit, as unhealthy eating habits can be 

really harmful. Moreover, diets can teach our body to have regular eating and, in the long run, we will 

lose weight regularly and not all of the sudden, which is not exactly the best way to do it. We all expect 

to see the results overnight, and this can be disastrous for our body. That is why nutritionists 

recommend diets whose results are visible in time. 

   Nowadays, more and more people think that meat and animal products are extremely harmful 

for our health and they have been associated with unhealthy eating habits. That is why, being a 

vegetarian is usually associated with being a healthy person. The fact is true up to a point because 

indeed vegetables and fruit are healthy products which do not contain fat and, therefore, do not threat 

our blood circulation or endanger our weight. They contain fibers, minerals and vitamins, which are 

important for the condition of our body. Nevertheless, there are some weak points with a view to being 

a vegetarian because as vegetables and fruit contain vitamins, the same way meat contains proteins and 

each component of the food that we eat has its role in our organism.  
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   All things being considered, I believe that it is the duty of every individual to value Life asa  

precious gift from God. It is our responsibility to preserve our healthy lifestyle, set our priorities and 

not to become victims of our ignorance and our careless habits. 

 

CALITATEA VIEŢII  CONSTĂ ÎNTR-O EDUCAȚIE  NUTRIȚIONALĂ 
CORECTĂ  DE LA O VÂRSTĂ TIMPURIE 

 

Prof. înv. preşcolar Alina Loredana Stoian 

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 7 Medgidia, jud. Constanţa 

 

“Lăsaţi alimentele să devină medicamente şi nu medicamentele să devină alimentaţie”. (Hipocrate) 

 Pentru sănătatea noastră, ar fi bine să înţelegem faptul că suntem ce mâncăm, dar şi ceea ce nu 

mâncăm. Alimentaţia raţională este un factor important în asigurarea sănătăţii şi dezvoltării 

armonioase, a noastră, a copiilor şi adolescenţilor societăţii noastre, ea favorizând dezvoltarea 

creierului, intelectului, ameliorând starea funcţională a sistemului nervos, sporind rezistenţa 

organismului faţă de diferite boli. Sănătatea este definită ca starea de bine fizică, mentală şi socială a 

fiecărei persoane. Sănătatea nu este doar absenţa bolii sau a infirmităţii (Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii, 2000).  

 Starea de sănătate şi de boală este influenţată nu doar de factorii biologici, chimici sau genetici, 

ci şi de factorii psihologici şi sociali. Alimentaţia joacă un rol important în menţinerea sănătăţii de-a 

lungul întregii vieţi. Cercetările au evidenţiat că anumite dezechilibre nutriţionale la vârstele mici pot fi 

încriminate drept cauze ale întârzierilor în dezvoltarea intelectuală a copiilor, ale afecţiunilor 

metabolice şi cardiovasculare la vârsta de adult. Numeroase boli cronice precum obezitatea, diabetul 

zaharat de tip 2, cancerul, bolile cardiovasculare, osteoporoza şi bolile dentare au ca determinism dieta 

nesănătoasă (Graur şi alţii, 2006).  

 Dar, oricât de diferit ar fi mecanismul de producere al acestor afecţiuni, o caracteristică comună 

este aceea că fiecare dintre ele are un mare potenţial de preventibilitate. Ţinta prevenţiei primare a 

bolilor cronice mai sus menţionate o constituie factorii de risc „modificabili“ dintre care se disting 

obiceiurile alimentare şi traiul sedentar. Cantitatea insuficientă, cantitatea prea mare, calitatea 

inferioară a hranei au efecte negative asupra dezvoltării fizice şi neuropsihice a tuturor indivizilor unei 
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societăţi. Efectele adverse ale mâncării se văd după un timp mai mult sau mai puţin îndelungat, în 

funcţie de organismul fiecăruia, de perioada de timp în care consumăm alimentele.  

 Astăzi alimentele industrializate, rafinate conţin o contradicţie puternică, o minciună între cele 

două faţete: cea senzorială (gust plăcut, culoare, consistenţă, aspect) şi cea nutriţională (la majoritatea 

produselor total inexistentă). De fapt, mâncăm fără a ne hrăni, pentru că astăzi avem aparent o mare 

diversitate de alimente, dar în realitate hrana este monotonă şi provine din câteva cereale (porumb, 

grâu, orez) uitând de existenţa celorlalte (ovăz, secară, orz etc.), cartofi (şi ei transformaţi în diverse 

produse total nocive ca cipsurile, snacsurile sau cartofii instant), carne (preparată cu o mulţime de 

adausuri, e-uri, intensificatori de aromă, toate având acelaşi gust), ouă de la păsări crescute industrial, 

uleiuri suprarafinate, şi lista ar putea continua la nesfârşit dovedind încă o dată că am scăpat controlul 

şi că nu maicontează că nu ne mai hrănim, ci doar mâncăm. Alimentele rezultate, după cum am spus, 

extrem de gustoase, sunt în realitate alimente nocive (junk-food), devitalizate, calitatea lor nutriţională 

este extrem de scăzută determinând apariţia unor maladii grave atât în rândul adulţilor, dar mai ales în 

rândul copiilor noştri.  

 Ne întrebăm adesea de ce bunicii noştri aveau un stil de viaţă mai activ, erau mai rezistenţi şi 

mai sănătoşi? Pentru că mergeau frecvent pe jos, aveau o gândire pozitivă, acordau atenţie orelor de 

masă, făcând din acestea un adevărat ritual, luau masa într-un cadru liniştit, concentrându-se asupra 

acesteia, consumau alimente naturale, provenind din mai multe surse alimentare, neprelucrate chimic, 

nu consumau preparate industrializate din carme, ţineau zilele de post care ajutau trupul şi sufletul să se 

cureţe.  

 Concluzia este că noi, generaţia de astăzi am devenit profund sedentari şi în acelaşi timp sclavii 

papilelor noastre gustative, ai simţurilor noastre care ne înşeală şi ne introduc boala în corp, şi ceea ce 

este mai grav este că suntem generaţia ai cărei copii sunt mai bolnavi decât părinţii. Aproape toţi 

părinţii ştiu care sunt regulile unei alimentaţii sănătoase, însă când vine vorba de a pune teoria în 

practică...lucrurile devin extrem de dificile şi primul motiv care stă ca obstacol alegerilor sănătoase 

pentru copil este subiectivitatea părinţilor. Adesea ei cad pradă rugăminţii copiilor şi propriilor idei 

cum că micuţul nu mănâncă suficient, cum să nu îi dea bomboane sau fast food dacă el, micuţul 

pofteşte, sau cât de rău poate să-i facă o porţie în plus şi lista poate continua, astfel că nu e de mirare 

când astăzi un sfert dintre copii suferă de obezitate infantilă cu urmări grave asupra sănătăţii atât în 

copilărie, cât mai ales în viaţa adultă. Să nu uităm că micuţii sunt cei mai buni şantajişti şi dacă o dată, 

o singură dată ne-am abătut de la regulile stricte de alimentaţie, copilul nostru a aflat că se poate şi va fi 

persistent în a mai încerca să ne determine la o nouă abatere.  
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 Părinţii care ţin cu adevărat la sănătatea copiilorlor n-ar trebui să le dea copiilor lor niciodată 

dulciuri rafinate, mezeluri, junk-food, fast-food, băuturi acidulate, băuturi energizante. În general, ne 

îmbolnăvim din cauza celor mâncate sau nemâncate. Rezistenţa organismului, imunitatea este direct 

proporţională cu nivelul de alimente sănătoase consumate. Este inutil să îndopăm copilul cu diferite 

pastile, siropuri pentru imunitate dacă nu-l alimentăm corespunzător. Niciun medicament nu este mai 

puternic decât alimentaţia. Specia umană nu este „construită” pentru hrana industrială, ci pentru hrana 

naturală, hrană bio.  

 În ultima perioadă se constată o mai bună informare a societăţii asupra importanţei producerii şi 

consumului produselor naturale, ceea ce este îmbucurător, pentru că un aliment savuros nu este 

neapărat şi sănătos, iar organismul nostru are nevoie de nutrienţi esenţiali pentru a se dezvolta, creşte şi 

rămâne sănătos fizic şi mintal. Toată responsabilitatea sănătăţii şi bunei dezvoltări a copilului ne revine 

nouă, ca părinţi, ca dascăli.  

 Alimentaţia adecvată şi dieta echilibrată sunt cei mai importanţi factori în dezvoltarea 

armonioasă a copiilor noştri. Indiferent dacă avem un copil mic sau un adolescent există strategii pentru 

obţinerea obiceiurilor sănătoase. Iată: organizarea meselor în familie în mod regulat, servirea 

alimentelor cu gusturi variate, suntem model pentrucopii: mâncăm şi noi sănătos, se vor evita certurile 

pentru mâncare, toţi membrii familiei se vor implica. S-a descoperit că acei copii care iau masa în 

familie mănâncă mai des fructe, legume, cereale, nu consumă prea multe gustări nesănătoase. O masă 

în familie poate fi considerată orice moment în care împreună cu rudele, prietenii apropiaţi consumaţi 

mâncare preparată în casă, din ingrediente de bună calitate, proaspete, naturale, discutând despre 

lucruri importante, dar care nu produc atmosferă neplăcută. 

 Implicarea copiilor este esenţială. Majoritatea copiilor adoră să decidă ce se va mânca la cină. 

Discutaţi cu ei despre alegerile alimentare, despre dieta echilibrată, despre consecinţe şi în niciun caz 

nu transformăm alimentele în premii. Pentru acestea sunt ideale îmbrăţişările. Cel mai bun mod de a 

încuraja alimentaţia sănătoasă este să ne hrănim toţi astfel. Copiii, adolescenţii vor urma întotdeauna 

modelul adulţilor pe care îi văd în fiecare zi. Mâncând fructe, legume şi gustări cu valoare nutritivă, le 

vom transmite celor mici mesajul corect. O altă modalitate de a fi un exemplu bun este să limităm 

porţiile de mâncare şi să nu exagerăm niciodată. Dar în nici un caz să nu cădem în extrema cealaltă. 

Părinţii care ţin cure de slăbire, diete pot să imprime şi copiilor aceleaşi sentimente negative faţă de 

mâncare. Este important să conştientizăm şi să promovăm importanţa mâncării, a unei alimentaţii 

corecte şi responsabile atât pentru noi, cât şi pentru copiii noştri, pentru că numai astfel vom fi o 

naţiune informată, sănătoasă. 
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INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – SPRIJIN PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ 

ARMONIOS 

 

Prof. Rodica Șargu  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

 Inteligența emoțională este definită în general drept capacitatea personală de identificare și 

gestionare eficientă a propriilor emoții în raport cu scopurile personale (carieră, familie, educație etc). 

Finalitatea ei constă în atingerea scopurilor noastre, cu un minim de conflicte inter și intra-personale. 

Este posibil ca o persoană care are suficiente cunoștințe și idei inteligente, dar nu își cunoaște și nu 

reușește să-și gestioneze emoțiile și sentimentele, să întâmpine dificultăți în încercarea de a-și construi 

relațiile cu ceilalți sau o carieră profesională de succes. Persoanele cu un înalt grad de autocunoaștere 

își dau seama cum propriile sentimentele îi afectează atât pe ei, cât și pe cei din jur. Dezvoltarea 

inteligenței emoționale ne permite să ne punem în valoare aptitudinile intelectuale, creativitatea, 

contribuind la reușita proprie atât în plan personal, cât și în cel profesional.  

 Încă de la începutul secolului al XX-lea au apărut primele studii privind randamentul, memoria 

si percepția, ca elemente ce stau la baza reușitei în plan profesional sau personal. Cercetările recente, 

însă, pun tot mai mult accentul pe faptul că persoane cu inteligență ridicată (IQ ridicat) nu reușesc 

uneori să obțină performanțe notabile în muncă. S-a studiat ipoteza că există și componente ale 

inteligenței care nu se manifestă prin inteligența în formatul ei clasic (IQ) și care influențează în mare 

măsură performanța în muncă, precum și succesul social în general. Astfel, inteligența emoțională este 

abilitatea de a percepe, a folosi, a înțelege și a administra emoțiile. Ea este reprezentată printr-un 
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complex de trăsături și competențe care îi permit persoanei să răspundă presiunilor/solicitărilor 

mediului.  

 Prima abordare a problemei îi aparține lui Howard Gardner care, în teoria sa asupra 

inteligențelor multiple, a inclus și conceptul de inteligență socială. În cartea sa “Mintea disciplinată”, 

Gardner menționează “rolul hotărâtor jucat de codificarea emoțională” în învățare și în obținerea 

performanțelor de-a lungul vieții. “Probabil că experiențele care au consecințe emoționale și sunt 

înregistrate ca atare sunt reținute și folosite ulterior. Este posibil ca indivizilor, ale căror creiere sunt 

distruse într-o asemenea măsură încât le este greu să codifice experiențele din punct de vedere 

emoțional, să le fie greu să rețină și să folosească ulterior aceste experiențe.” (Gardner, 2005, p.89) 

 Putem înțelege, deci că succesul pe toate planurile depinde și de modul în care indivizii se 

înțeleg pe ei înșiși, dar și pe cei din jurul lor. Orice persoană are inteligență emoțională, doar gradul de 

conștientizare și utilizare diferă. Persoanele cu inteligență emoțională ridicată obțin performanțe 

ridicate în domeniul vânzărilor sau managementului, unde succesul depinde de capacitatea de a înțelege 

și utiliza relațiile interpersonale ca pe o abilitate tehnică. De asemenea, inteligența emoțională ar trebui 

să fie relevantă în selecția membrilor unei echipe. Însă o inteligență emoțională ridicată este necesară 

pentru succes în toate domeniile de activitate și în general pentru o mai bună gestionare a situațiilor în 

viață. La polul opus, persoanele cu inteligență emoțională scăzută pot avea dificultăți în a-i conduce pe 

alții, a face prezentări de vânzări sau în a lucra în echipă.  

 Inteligența emoțională corelează pozitiv cu nivelul de educație, stima de sine, rezistența la stres, 

creativitatea, echilibrul dintre viața personală și cea profesională, nivelul salarial, concluzii care se 

desprind și din constatările făcute de Gardner. (Gardner, 2005, p. 88) 

 Să ai inteligență emoțională înseamnă ”să dai inteligență” emoțiilor tale, să le trăiești în mod 

inteligent – inteligent însemnând aici, de fapt, « benefic » sau « adaptat scopului ». Inteligența 

emoțională presupune abilități precum: 

 1. Cunoașterea emoțiilor personale - presupune identificarea și exprimarea lor coerentă, într-un 

context dat. În orice relație exprimăm informații, sentimente, fapte, amintiri. Uneori însă, ne este greu 

să exprimăm clar ceea ce vrem să spunem sau simțim - nu suntem coerenți, iar alteori ne este greu să 

înțelegem ceea ce ni se spune - intenția care se ascunde în spatele cuvintelor. Aceste situații sunt 

generatoare de conflict. Pentru a le evita este important să putem codifica și decodifica mesajele 

transmise, la nivelul verbal sau non-verbal, astfel încât să transmitem și să înțelegem corect sensul 

mesajelor. 

 2. Gestionarea emoțiilor - se referă la capacitatea noastră de a alege modalitatea prin care ne 

vom exprima într-o anumită situație. Pentru a ne gestiona emoțiile este important să ținem cont de: 
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 ce exprimăm?  

 cum exprimăm?  

 când exprimăm?  

 unde exprimăm?  

 cui exprimăm?  

 3. Direcționarea emoțiilor către scop. Scopul este criteriul după care ne gestionăm emoțiile. 

Este important să ținem cont de ceea ce vrem să facem sau să obținem, în mod concret:  

 durata în timp - când vrem să atingem scopul  

 participanți - de cine avem nevoie  

 strategie - ce pași trebuie urmați  

 resurse - de ce avem nevoie  

 4. Empatia - capacitatea de a intui sau de a recunoaște emoțiile celorlalți. Empatia nu înseamnă 

să trăim emoțiile altor persoane, ci să le înțelegem pornind de la experiențele noastre. 

 5. Capacitatea de a construi relații interpersonale pozitive. Arta inteligentei emoționale se 

rezumă în cadrul acestei componente. 

 O reflectare a inteligenței emoționale în leadership, fie că personajul este managerul unei 

instituții sau profesorul în postura lui de ”manager al clasei” poate arăta astfel:  

- Cunoașterea emoțiilor: Liderul are încredere în forțele sale pe care și le evaluează în mod 

realist. De asemenea, liderul conștient de sine e capabil să se privească cu umor atât pe el însuși, cât și 

pe alții. 

- Gestionarea emoțiilor: Liderul este un om de încredere, integru, pe care nu îl sperie 

ambiguitatea unei situații căreia trebuie să-i facă față, este deschis la schimbare. 

- Motivația: Liderul manifestă o dorință puternică de a-și atinge obiectivele, este optimist și 

dedicat organizației din care face parte. 

- Empatia: Liderul este specialist în a recunoaște și a încuraja talentele celorlalți, este sensibil la 

diversitatea culturală a celor pe care îi conduce, se pricepe să-i satisfacă pe clienți. 

- Abilități sociale: Liderul inițiază și gestionează cu succes schimbarea în organizație, este 

persuasiv, este foarte bun în crearea și conducerea echipei. 

 Conform clasificării făcute de Hans Eysenck, tipul de personalitate cel mai potrivit pentru rolul 

de leader este cel al sangvinului (stabil extravertit), care este autoritar (care își poate câștiga 

autoritatea), energic, hazliu, săritor, vorbăreț, permisiv, sociabil, prietenos. (Eysenck, 1998, p. 118) 

 În această ecuație a inteligenței emoționale nu trebuie uitat nici managementul timpului. Trăim 

într-o perioadă caracterizată prin foarte multe schimbări. În timp ce mulți dintre oameni văd această 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 6, mai 2022 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

151 

 

perioadă ca pe una plină de confuzie, anxietate și de pierdere a controlului, alții o consideră extrem de 

clară, cu oportunități de afaceri deosebite, o perioadă "provocatoare". În acest context, timpul rămâne 

cea mai de preț resursă de care dispunem și ține de noi să ne găsim suficient timp pentru a face ceea ce 

ne-am propus. 

 

Bibliografie: 

1. Eysenck, Hans, Eysenck, Michael – Descifrarea comportamentului uman, Editura Teora, 1998 

2. Gardner, Howard – Mintea disciplinată, Editura Sigma, 2005 

3. Stan, Emil – Pedagogie postmodernă, Editura Institutului European, 2004 

 

 

IMPORTANȚA ADOPTĂRII UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Ionela Tănase  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanța 

 

 Conceptul de stil de viață sănătos are diferite accepțiuni. Este înțeles ca o modalitate de a trăi 

care reduce riscul unui deces prematur sau al îmbolnăvirii precoce. Cu toate că nu toate afecțiunile pot 

fi prevenite, o mare parte, cum ar fi cele asociate bolilor cardiovasculare, pot fi evitate. O altă 

semnificație este dată de maniera în care acest stil de viață se reflectă nu doar în îmbunătățirea stării de 

sănătate fizică, ci contribuie semnificativ la starea generală de bine. Mai mult decât atât, prin adoptarea 

unui stil de viață sănătos, toți putem contribui la bunăstarea celor din jur. În această situație devenim 

modele de urmat pentru ceilalți membri ai familiei, prieteni sau colegi. Conștientizarea alimentară și 

odihna sunt elemente cheie pentru o viață în care starea de bine domină. 

 Conștientizarea alimentară se concentrează pe experiența de a mânca, pe senzațiile legate de 

corp, gândurile și sentimentele despre mâncare. Această abordare provine din filozofia mindfulness, o 

practică larg răspândită, veche de secole, folosită în multe religii. Mindfulness este o concentrare 

intenționată asupra gândurilor, emoțiilor și senzațiilor fizice în momentul prezent. Astfel, devenin 

conștienți de situațiile în care ne aflăm și alegerile pe care le facem, în loc să reacționăm la acestea. 

Mâncând conștient înseamnă că ne folosim corpul și emoțiile pentru a experimenta și a ne bucura de 

alegerile alimentare pe care le facem. Suntem astfel recunoscători pentru alimente, îmbunătățindu-ne 

această experiență. Conștientizarea alimentară ne încurajeazăsă facem alegeri care vor fi satisfăcătoare 
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și hrănitoare pentru întregul corp. Pe măsură ce devenim mai conștienți de obiceiurile noastre 

alimentare, putem lua măsuri în ceea ce privește schimbările comportamentale, fapt ce ar aduce 

beneficii atât în plan personal, cât și mediului înconjurător. Conștientizarea alimentară vizează patru 

aspecte: ce să mâncăm, de ce mâncăm ce mâncăm, cât să mâncăm și cum să mâncăm. Este importantă 

proveniența alimentelor, modalitatea de pregătire, persoana care gătește. Atunci când consumăm 

conștient suntem atenți la aspectul, gustul și mirosul preparatului, precum și la ceea ce simțim în acel 

moment. Este de asemenea important să ne concentrăm pe ceea ce ne transmite corpul după masă și să 

ne exprimăm recunoștința; putem folosi respiraţia profundă sau meditația înainte sau după masă, sau 

putem reflecta asupra modului în care alegerile noastre alimentare afectează local și global mediul 

înconjurător. 

 Somnul este la fel de important precum alimentația conștientă sau consumul apei. Ceasul nostru 

corporal intern, numit ceas circadian, ne indică momentul în care suntem pregătiți să dormim. Există 

mai multe ceasuri circadiene în organism, care se găsesc în creier și în alte organe. Aceste ceasuri pot fi 

declanșate de lumina zilei, de cea artificială, de întuneric sau de stimulente precum cofeina și alcool, 

care ne fac să ne simțim treji chiar dacă este noapte. Există mai multe faze ale somnului pe care le 

experimentează corpul nostru. Acestea sunt clasificate ca fiind MRO (mișcări rapide ale ochilor) și 

non-MRO. Trecem în mod repetat prin aceste faze aproximativ 4-6 ori pe parcursul nopții și nu este 

neobișnuit să ne trezim pentru scurt timp între aceste cicluri. Nevoia de odihnă se schimbă pe măsură 

ce îmbătrânim, oamenii necesitând mai puțin somn la vârste mai înaintate.  

 Cu toate acestea, timpul alocat somnului variază în funcție de individ. Potrivit National 

National Sleep Foundation și American Academy of Sleep Medicine, nou-născuții au nevoie de cel mai 

mult somn, la 14-17 ore pe zi, urmați de sugari cu 12-16 ore pe zi, incluzând siestele. Copiii mici au 

nevoie de 10-14 ore pe zi. Preadolescenții și adolescenții au nevoie de aproximativ 8-12 ore pe zi, iar 

adulții de aproximativ 7-8 ore pe zi. Sleep Research Society recomandă ca adulții să doarmă 7 sau mai 

multe ore pe noapte pentru a promova o sănătate optimă.  

 În ciuda acestor recomandări generale privind durata somnului, fiecare individ are cerințe de 

somn diferite. În cele mai multe studii epidemiologice, riscul crescut de apariție a unor efecte adverse 

cum ar fi obezitatea, diabetul, și bolile cardiovasculare a fost observat în rândul celor care au raportat 

că au dormit 5 ore sau mai puțin pe zi, respectiv 9 ore sau mai mult pe zi. Astfel, un interval de ore de 

somn (mai mult de 5 și mai puțin de 9) este considerat adecvat pentru majoritatea adulților sănătoși. 

Calitatea somnului este de asemenea importantă, deoarece doar îndeplinirea numărului total de ore de 

somn recomandat poate să nu fie suficient dacă o persoană se trezește frecvent în timpul nopții. O 

credință comună este că somnul pierdut din cauze diverse poate fi recuperat prin "dormitul" încă o zi 
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sau câteva ore. Ambele metode perturbă ritmurile circadiene ale organismului și pot priva organismul 

de etape de somn mai profunde.  

 Este important, așadar, să răspundem ori de câte ori este posibil, la indiciile pe care organismul 

ni le semnalează, fie că este vorba despre alimentația conștientă, fie despre cantitatea și calitatea 

somnului. 
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SĂNĂTATE ȘI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Marcela-Mihaela Teodorescu  

Liceul Tehnologic “Tudor Vladimirescu”, comuna Tudor Vladimirescu, jud. Galați  

 

 Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept ,,o stare de bine fizică, mentală şi socială 

şi nu doar absenţa bolii sau a infirmității". Un stil de viaţă sănătos este un mod de-a trăi care e în 

folosul întregii familii. Cei care aleg un asemenea stil de viaţă sunt un model pozitiv pentru tot restul 

familiei, mai ales pentru copii – care au totodată ocazia să se dezvolte într-un mediu sănătos.  

 Exemplul dat va contribui la sănătatea celor din jur şi îi va ajuta să guste din plin viaţa, acum şi 

în viitor. În întreaga Europă există dovezi că adoptarea unui mod de trai sănătos îmbunătăţeşte calitatea 

vieţii şi măreşte longevitatea. Stilul de viaţă este tributar credinţelor, reprezentărilor şi imaginilor pe 

care şi le-a format individul despre lume şi viaţă, în virtutea cărora el alege, se comportă, acţionează, ia 

hotărâri ce-l pot conduce spre reuşită sau eşec. Stilul de viaţă reprezintă opţiunea strategică adoptată de 

o persoană, care-i va orienta deciziile, comportamentele şi condiţiile de viaţă.  

 Omul modern, datorită multiplelor activităţi desfăşurate zilnic, acordă o importanţă redusă 

alimentaţiei, mulţumindu-se cu mese nesănătoase, constituite din semipreparate şi servite în cea mai 

mare grabă. Uită astfel că nevoia organismului de substanţe nutritive este continuă şi că lipsa acestora 

provoacă apariţia unor grave probleme de sănătate şi de luare în greutate. Consumul repetat de produse 
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alimentare în compoziţia cărora intră aditivi sintetici poate duce la o slăbire a sistemului imunitar, la 

agravarea unor afecţiuni mai vechi şi la apariţia altora noi. 

 Fiecare dintre noi este protagonistul unui stil de viaţă propriu, care se formează în adolescenţă 

când se cristalizează personalitatea, iar tinereţea şi maturitatea-l desăvârşesc. În structura stilului de 

viaţă influenţa familiei, ca şi a altor instituţii educative, interferează cu influenţa anturajului, a 

literaturii mass-media, care ne pot oferi tipologii diferite, ce pot fi copiate sau refuzate, preluate critic şi 

valorizate personal. Suma obiceiurilor noastre de viaţă se reflectă pregnant în starea de sănătate fizică şi 

mentală. Factorii determinanţi ai stării de sănătate sunt: 20% biologici, 19% mediu (aer, apă, hrană, 

condiţii climatice şi socio-economice), 10% sisteme de îngrijire de sănătate, 51% stil de viaţă.  

 Avantajele pe termen lung ale alimentaţiei sănătoase şi a unui stil de viaţă fără tutun şi cu 

activităţi fizice regulate: 

-previn decesele premature prin boli de inimă, cancer, accidente vasculare cerebrale şi diabet; 

-menţin sănătatea sistemului osos şi muscular; 

-reduc simptomele depresiei şi anxietăţii; 

-menţin condiţia fizică, promovează sentimentul de bunăstare.  

 Între aportul alimentar şi rezultatele la învăţătură, cercetările arată că există o strânsă corelaţie: 

-dacă nu se mănâncă dimineaţa performanţa elevilor la învăţătură scade; 

-elevii expuşi la un regim alimentar carenţat sau care suferă de foame prezintă mai des probleme de 

comportament;  

-hiperactivitate frecventă, predispoziţie la agresiune; 

- elevii au probleme emoţionale şi un randament scăzut la învăţătură. 

  În acelaşi timp cercetările demonstrează că procentul copiilor supraponderali este în creştere, la 

fel ca şi al celor care suferă de obezitate. Studiile mai arată că deja 7,4% dintre elevii de liceu sunt 

hipertensivi şi asistăm la o prevalenţă mare a elevilor cu hipercolesterolemie. Toate aceste situaţii vor 

mări povara bolilor la vârsta adultă.  

 Stilul de viaţă sănătos, obiceiurile de viaţă pot să facă mult mai mult pentru sănătatea populaţiei 

decât cea mai avansată tehnică medicală. Concentrarea pe o alimentaţie sănătoasă reprezintă doar o 

parte din cele şase comportamente responsabile de majoritatea bolilor grave care determină decese 

premature şi/sau invaliditate. Sănătatea se întreține printr-o serie de comportamente, denumite 

comportamente sănătoase. Formarea și dezvoltarea acestor comportamente sunt buni predictori ai stării 

de bine fizice și psihice. 

  Stilul de viață sănătos este compus în principal din: odihnă (somnul), odihnă activă şi 

managementul stresului (managementul energiei); alimentaţia sănătoasă şi hidratare; muncă şi 
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mişcarea; educaţia; natură - factorii naturali etc. Somnul normal (odihna) are rol în reflectarea 

metabolică (durata somnului este direct proporțională cu rata metabolismului), în conservarea energiei 

și în consolidarea amnezică. 

  Pentru desfășurarea unei activități fizice și psihice normale sunt necesare 8 ore de somn pe zi, 

cu  respectarea ritmului somn-veghe. Cel mai sănătos somn este noaptea între ora 22:00 - 23:00 până la 

6:00 - 7:00 dimineaţa.  

 Odihna poate să fie şi activă, adică să faci ceva ce te destinde, ce te relaxează, să faci ce-ţi place 

în viaţă: dans, înot, muncă plăcută intensă, mişcare, exerciţiu fizic sau sport intens, cititul unei cărţi, 

ascultarea muzicii, plimbarea cu prietenii prin parc (prin natură) etc. Alimentaţia sănătoasă presupune 

mai puţină mâncare animală, proteină, grăsime animală (lapte, brânză, carne, ouă şi derivate din 

acestea) şi mai multă mâncare vegetală cum recomandă din ce în ce mai mulţi doctori nutriţionişti.  

 Este recomandat să ne asigurăm 3 mese principale și 2 gustări, iar repartiția necesarului caloric 

pe mese trebuie să fie: dimineața – 15-20%, la amiază – 40- 45%, seara – 15-20% și câte 10% la 

gustări. Se recomandă respectarea orelor fixe de masă și evitarea “ciugulelilor” interprandale pentru a 

respecta fiziologia digestivă; ultima masă se va lua cu 2-3 ore înainte de culcare, pentru a asigura 

digestia și odihna noaptea.  

 Hidratarea înseamnă 6-10 pahare de apă pe zi, de preferat minim 7-8 pahare (2 litri) de apă pe zi 

(apă şi NU: cafea, băuturi dulci sau acidulate, sucurile de pe piaţă, de preferat apă plată sau chiar de la 

robinet - cine îşi permite poate pune un filtru pe baza de cărbune). 

  Exercițiul fizic are o serie de efecte benefice: determină scăderea ponderală cu menținerea 

musculaturii; reduce obezitatea abdominală, reduce riscul de apariție a diabetului zaharat tip 2 și a 

bolilor cardio-vasculare; menținerea controlului glicerinei și a lipidelor serice; reduce valorile tensiunii 

arteriale în hipertensiunea arterială cu valori moderat crescute: crește tonusul și forța musculară, 

mobilitatea articulară, previne articulațiile osteo-articulare, dă sens și calitate vieții, combate stresul. 

Pentru a fi eficient, este bine că exercițiul fizic să se efectueze regulat (de 4-5 ori/săptămână), se 

recomandă să dureze 30-50 minute și să fie de intensitate moderată (mers pe jos rapid, dans, îngrijirea 

propriei grădini etc). Exercițiile fizice aerobice, dinamice, cu implicarea multor grupe musculare (înot, 

tenis, gimnastică, jogging), efectuate regulat, duc, de asemenea, la reducerea masei adipoase. O atenție 

mai deosebită, în sensul monitorizării stricte a activității fizice, se impune la cei cu afecțiuni ale 

membrelor inferioare, afecțiuni cardio-vasculare și respiratorii.  

 Stresul este folosit pentru a descrie o reacție de disconfort a organismului (nervozitate, neliniște, 

tensiune), determinată de un eveniment negativ. Multe persoane ajung să aibă excese alimentare ca 

modalitate de a face față situațiilor de stres. Consumul de alimente este folosit ca mijloc de abatere a 
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atenției de la anumite probleme, de relaxare și destindere. Managementul stresului (managementul 

energiei) presupune să luăm viaţa aşa cum este, cu bune şi mai puţin bune, să nu lăsăm necazurile, 

stresul să ne doboare, altfel sistemul imunitar va scădea, şi la un om cu „sistemul imunitar scăzut vor 

apărea iminent boli, afecţiuni grave şi chiar fatale: obezitate, cancer, diabet, boli cardiovasculare, atac 

vascular cerebral etc. 

 Să găsim metode de a ne relaxa, de a ne detaşa de stresul zilnic care ne poate aduce boli în viaţă 

astfel: ascultând muzică care ne relaxează sau cititnd o carte, ieşind cu prietenii sau animalele de 

companie în zone cu verdeaţă în care ne putem oxigena creierul şi să ne simţim mai bine, să facem 

mişcare, exerciţii fizice...Sportul face ca sistemul imunitar să fie mai rezistent şi să ne simţim mai bine, 

să fim mai rezistenţi la stres şi să prevenim şi chiar să vindecăm bolile care au fost declanşate de un stil 

de viaţă nesănătos.  

 Educaţia (care include şi autoeducaţia, dezvoltarea personală) este un alt factor important care 

intră în componenţa stilului de viaţă sănătos. Stilul de viaţă sănătos înseamnă să ne schimbăm modul de 

a trăi, dar şi modul de gândire (nesănătos) cu un mod de a trăi şi de gândire sănătoasă, constructivă, 

pozitivă. Să renunţăm prin informare, educare, autoeducare la obiceiurile proaste, nesănătoase şi să le 

înlocuim prin obiceiuri bune, sănătoase pentru noi şi cei din jurul nostru. Comportamentele sănătoase 

sunt învățate de către copii în cadrul procesului de socializare prin observarea și imitarea adulților.  

 Alimentația este unul dintre comportamentele care se învață în cadrul familiei. Obiceiurile 

alimentare sunt de cele mai multe ori asemănătoare în cadrul aceleiași familii. Obișnuim să consumăm 

tipurile de alimente și să preferăm tipurile de preparare a alimentelor (prăjire, fierbere) care sunt 

frecvent utilizate în familie. 

  Concluzie: Stilul de viață este important pentru menținerea stării de sănătate, de aceea trebuie 

acordată o atenție deosebită implementării și respectării la nivelul întregii populații a măsurilor de 

optimizare a stilului de viață.  
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IMPORTANŢA RECLAMELOR ŞI AMBALAJELOR  
 

Prof. Nicoleta Teodorescu  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Cu toţii suntem tentaţi să cumpărăm produsele mărcilor cărora li se face reclamă. Se consideră 

un semn de bunăstare, pentru un brand care are bani, să-şi facă reclamă la televizor, radio, pe internet, 

pe stradă cu ajutorul panourilor publicitare, flyerelor, pliantelor. De asemenea, sunt mărci care-şi fac 

reclamă doar pentru a-şi consolida imaginea, pentru a fi mai des în faţa ochilor consumatorilor. 

 Tot mai mult timp petrecut în faţa televizorului, sub falsa impresie a unei relaxări după o zi 

istovitoare, ridică două probleme de sănătate, prima este legată de sedentarismul implicat de această 

activitate, iar a doua de alegerea alimentelor în urma sau în timpul vizionării programelor TV. 

 Sedentarismul duce la dereglări în procesul de depozitare a grăsimilor şi zahărului din 

organism, crescând riscul apariţiei bolilor cardiovasculare, a diabetului, a obezităţii, a osteoporozei şi a 

cancerului de colon. La nivel mondial, aproximativ două milioane de decese pe an sunt atribuite 

inactivităţii fizice, determinând Organizaţia Mondială a Sănătăţii să emită o avertizare asupra 

sedentarismului. Acesta este considerat a fi printre primele zece cauze de deces din lume. 

 Potrivit studiilor OMS, 60% din populaţia globului duce o viaţă sedentară. Tot OMS a anunţat, 

recent, că un sfert dintre romani sunt obezi, jumatate dintre ei având probleme de greutate mai mici sau 

mai mari.  

 Din comoditate, unele persoane preferă să manânce în faţa televizorului sau calculatorului. De 

aceea, când vine vorba despre obiceiuri alimentare, nu întotdeauna stomacul este cel care hotărăşte 

când este momentul mesei, precum şi ce şi cât mănâncă un om. Unul dintre factorii care influenţeaza 

oamenii în luarea acestei decizii este reprezentat de reclamele din timpul programelor TV. Reclamele 

TV la produse alimentare îndeamnă la un consum mai mare de alimente comparativ cu necesarul zilnic 

de calorii. În medie, vizionăm şase reclame la alimente pe ora, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie 

să mâncam tot ce vedem. Cu prima ocazie când vedeţi o reclamă TV la un aliment, nu va îndreptaţi 

spre frigider, ci luaţi o gumă de mestecat, spălaţi-vă pe dinţi sau faceţi câteva mişcări ca să vă 

http://www.nutritieterapeutica.ro/terapii-naturale/stil-de-viata/
https://ltibanescu.ro/wp-content/uploads/2017/11/Revista-Stil-de-viata-2015.pdf
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dezmorţiţi. Veţi vedea că veţi fi mult mai în formăşi este foarte posibil să hotărâţi să plecaţi din faţa 

televizorului", a mai spus Gratton (absolvent al Universităţii California, având diploma de studii 

ştiinţifice şi masterat în sănătate publică, responsabil cu nutriţia şi alimentaţia echipei de fotbal L.A. 

Galaxy, la care joacă si David Beckham). 

 De asemenea, medicii nutriţionişti atrag atenţia asupra mesajelor legate de alimentele junk –

food, care reprezintă un real pericol pentru sănătate. Toate aceste produse „frumos ambalate” ascund 

substanţe care dau peste cap metabolismul şi care creează grave dezechilibre. 

 Dacă suntem într-un hipermarket şi dorim să achiziţionăm un  produs, de cele mai multe ori 

suntem influenţaţi de factorii externi. Vom evalua produsul respectiv în funcţie de ambalaj, marca şi, 

bineinţeles, de popularitatea acestuia. Cu toate că noi vrem să credem că achiziţionăm un produs 

datorită calităţilor sale, decizia noastră se bazează în mare parte pe modul în care produsul respectiv a 

fost promovat. 

 Acelaşi suc, descris în alte cuvinte, cu altă etichetă şi purtând sigla unei alte mărci, va avea 

mereu alt gust. Acelaşi lucru este valabil pentru orice alt produs. Deşi ne place să credem că judecăm 

un produs după calităţile sale, îl judecăm de fapt "superficial".  

 Concluzia este simplă: atunci când optăm pentru un produs sau altul, decizia noastră are la bază 

mai mulţi factori care nu au nimic de a face cu calitatea reală a produsului. Suntem influenţaţi de tot 

ceea ce subconştientul nostru adună pe parcursul timpului. Şi nu avem ce face! 
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TEHNOLOGIA ȘI EFECTELE EI ASUPRA SĂNĂTĂȚII 

 

Prof. Nicoleta-Delia Tudose  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanța 

 

 Tehnologia este și va rămâne mereu o parte importantă a existenței noastre. Studii diverse au 

arătat că aceasta are atât efecte pozitive asupra sănătății noastre mintale, cât și unele negative. 

Utilizarea tehnologiei în fiecare zi este inevitabilă, iar cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este 

s-o determinăm să lucreze în favoarea noastră și să ne ajute să ne recăpătăm starea de bine.  

Tehnologia ne afectează existența: de la știrile pe care le accesăm la o simplă apăsare de buton, 

la interacțiunile pe care le avem cu celelalte persoane din jurul nostru. Și, chiar dacă tehnologia oferă 

oamenilor posibilitatea incredibilă de a primi informații care, în mod normal, ar fi fost inaccesibile, 

utilizarea ei în mod excesiv ne poate afecta serios sănătatea mintală.  

Riscurile asociate tehnologiei apar atunci când utilizarea ei se face fără niciun control. Este 

adevărat: în fiecare zi aflăm despre noi descoperiri, în toate domeniile, multe dintre ele datorate 

evoluției tehnologice. Însă, dacă vom înțelege în ce mod ne afectează utilizarea excesivă a 

dispozitivelor, putem decide când, cum și cât o vom folosi.  

Dependența de telefoanele mobile are efecte negative asupra sănătăţii, atât din punct de vedere 

fizic cât şi psihic, probleme pe care cei mai mulţi utilizatori nu le conştientizează, după cum 

demonstrează tot mai multe studii. 

Telefonul mobil constituie pentru mulți dintre noi un obiect fără de care nu ne-am putea 

desfășura activitatea zilnică, fie că îl utilizăm în scop educațional, recreațional, didactic, fie pentru a 

îndeplini sarcini simple (setarea alarmei pentru trezire, întocmirea listei pentru cumpărături, noi rețete 

gastronomice). 

La nivel global se remarcă în ultimele două decenii o creștere semnificativă a numărului de 

utilizatori ale telefoanelor mobile, în special smartphone-uri. În octombrie 2021 aproximativ 5,3 

miliarde de persoane (67,1% din populația mondială) utilizau telefoanele mobile, estimându-se o 

creștere anuală cu 1,9%).  

Având în vedere multitudinea de beneficii pe care telefonul mobil le oferă, rămâne totuși o 

nelămurire: Acest dispozitiv electronic ne poate face rău?  

Publicaţia Huffington Post a realizat o listă a posibilelor efecte negative pe care le poate avea 

asupra noastră folosirea excesivă a smartphone-urilor, pe baza mai multor surse ştiinţifice. 
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Ascultatul muzicii la smartphone la un volum scăzut nu este periculos pentru auz, dar creșterea 

nivelului aproape de maximum este riscantă pentru celulele senzoriale aflate în urechea internă, care 

sunt responsabile pentru transformarea sunetului în semnale transmise creierului. Deteriorarea acestor 

celule receptoare poate duce chiar la pierderea auzului.  

O vedere proastă ne afectează munca de fiecare zi și chiar viața socială, ceea ce va duce la un 

efect negativ asupra sănătății. Aceasta se manifestă prin diverse simptome ca: ochi uscați, mâncărime, 

vedere încețoșată, dureri de cap, dificultăți de concentrare la citit, o sensibilitate tot mai ridicată la 

lumină. Ca să mai reducem din această suprasolicitare digitală a ochilor, este indicat să petrecem mai 

puțin timp în fața unui ecran și să avem o lumină cât mai bună în jurul nostru, display-uri conforme și o 

distanță corespunzătoare până la ecran. 

Există studii care arată că utilizarea smartphone-urilor pentru o perioadă îndelungată poate 

provoca probleme la nivelul nervilor, încheieturilor și tendoanelor din zona spatelui și mâinilor, ceea ce 

duce la afecțiuni musculo-scheletice. Atunci când ne aplecăm să ne uităm în telefon solicităm mult 

spatele, coloana și umerii. De asemenea, din cauza efectuării unor mișcări repetitive zi de zi putem 

avea parte și de leziuni la nivelul încheieturilor și mâinilor. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (2011) consideră că radiaţiile care provin de la telefoanele 

mobile sunt "posibil carcinogene", incluzând în această categorie şi cloroformul, plumbul şi pesticidele 

DDT.  

Un studiu din 2012 a arătat că 66% dintre persoane se tem să piardă sau să stea departe de 

telefoanele lor. În plus, potrivit unui sondaj realizat de Huffington Post, 50% dintre oamenii cu vârste 

cuprinse între 18 şi 29 de ani au recunoscut că nu se pot despărţi de telefonul mobil, nici atunci când 

merg la toaletă.  

Sindromul "Vibraţiei fantomă". Sentimentul imaginar că telefonul vibrează când nu o face în 

realitate este un semnal obişnuit al folosirii excesive a telefonului mobil. Un studiu publicat în jurnalul 

"Computers in Human Behavior" a arătat că aproape nouă din zece studenţi au raportat apariţia acestor 

"virbraţii fantomă".  

Trei sferturi dintre studenţii utilizatori de iPhone chestionaţi la Universitatea Stanford în 2010 

au spus că dorm cu telefonul în pat. Lumina LED a telefonului poate afecta producţia de melatonină, 

îngreunând astfel instalarea somnului.  

Asemenea dependenţei de un drog sau de alcool, întreruperea bruscă a folosirii tehnologiei 

poate provoca simptome similare cu cele dezvoltate de persoanele care intră în sevraj. În urma unui 

studiu realizat în anul 2011 s-a descoperit că deconectarea completă de la tehnologie pentru 24 de ore 

poate duce la simptome, precum stări de agitaţie şi instalarea sentimentelor de anxietate şi izolare.   
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Adulții nu sunt singurii care suferă de pe urma utilizării excesive a tehnologiei: aceasta poate 

afecta, într-o egală măsură, sănătatea mintală a copiilor și a adolescenților, pentru că ei petrec mult 

timp uitându-se la televizor, jucând jocuri video și utilizând tot felul de gadgeturi electronice.  

Prea mult timp petrecut în fața ecranelor poate duce la dificultăți de somn și probleme de 

comportament în cazul celor mici. În ceea ce-i privește pe tineri, performanțele scăzute și lipsa 

creativității pot fi legate, de asemenea, de folosirea excesivă a tehnologiei.  

Pentru a controla efectul negativ al tehnologiei asupra copiilor și adolescenților, Academia 

Americană de Pediatrie ne recomandă:  

• reducerea intervalului de timp în care copiii urmăresc programe educaționale, pe un 

ecran, la 18-24 de luni; 

• în cazul copiilor cu vârste între 2-5 ani, limitarea vizionării programelor non-

educaționale la 1 oră în zilele săptămânii și la 3 ore în timpul weekend-ului;  

• încearcă să inoculezi copiilor mai mari de 6 ani obiceiuri sănătoase în ceea ce privește 

petrecerea timpului în fața unui ecran; 

• folosirea tehnologiei în folosul propriu: menținerea legăturii cu familia și prietenii și 

îmbunătățirea creativității; 

• îndrumarea copiilor să deprindă și alte aptitudini – muzică, artă, sport – orice nu implică 

un ecran.  

În concluzie, dezvoltarea tehnologiei contemporane aduce o serie de beneficii vieții cotidiene și 

posedă capacitatea de a influența în mod pozitiv relațiile interpersonale, procesul de învățare sau 

dezvoltarea pe plan personal. Cu toate acestea, folosirea în exces a dispozitivelor electronice ne poate 

pune în pericol sănătatea, iar cel mai indicat mod de a preveni instalarea efectelor nocive este limitarea 

timpului dedicat telefonului mobil, evitarea poziționării sale în apropierea pielii sau în contact direct cu 

aceasta și utilizarea cu precauție a dispozitivelor de către copii și adolescenți. 

Așadar, în loc să exploatăm descoperirile tehnologiei până în acel punct în care aceasta devine 

periculoasă pentru sănătatea noastră, putem mai degrabă să căutăm noi modalități de a-i spori forța, 

astfel încât să ne ajute să ne îmbunătățim starea de sănătate. Acest lucru poate fi realizat atât utilizând 

dispozitive pe care le purtăm (telefoane, ceasuri, brățări), cât și apelând la aplicații de sănătate – toate 

acestea în timp ce ne bucurăm de avantajele timpului petrecut cu prietenii din viața reală.  
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UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS PENTRU ORICINE ŞI LA ÎNDEMÂNĂ 

 

Prof. Anca-Irina Vasile  

Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria, jud. Teleorman 

 

 Suma obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătăţii pe care o avem. Starea de spirit este tot 

rezultatul propriului stil de viaţă. Atât sănătatea fizică, cât şi cea psihică depinde, în mare măsură, de 

obiceiurile zilnice pe care le avem şi de modul în care trăim. Contează ce mâncăm, dacă facem mişcare, 

dacă consumăm alcool sau dacă fumăm. Şi calitatea relaţiilor noastre sociale contribuie la starea de 

bine. 

 Pentru un stil de viaţă sănătos trebuie să ţinem cont de câteva aspecte. 

 Orele de somn trebuie respectate. În funcţie de organismul fiecăruia, 6-8 ore de somn pe noapte 

sunt suficiente pentru ca dimineaţă să ne simţim odihniţi. Cercetătorii au descoperit că cel mai bun 

interval de somn pentru refacerea trupului şi sufletului este între 22.30 şi 06.30. S-a mai descoperit că 

orele de odihnă pierdute noaptea nu pot fi substituite de cele din timpul dimineţii sau al zilei. Somnul 

este foarte important, deoarece dacă nu vă veţi odihni îndeajuns, organismul nu va rezista stresului din 

ziua următoare, iar efectele nu vor întârzia să apară. Pe termen lung, lipsa odihnei poate duce la apariţia 

unor boli foarte grave. 

 Alimentaţia este alt indicator al unui stil de viaţă sănătos. Cercetătorii Universităţii Harvard au 

elaborat în anul 2008 o piramidă a alimentaţiei sănătoase. La baza acesteia se află exerciţiile fizice şi 

alimentaţia. Legumele şi fructele, cerealele integrale (orezbrun, paste din făină integrală, secară, orez), 

uleiurile sănătoase nu trebuie să lipsească din meniul zilnic, deoarece sunt sursa noastră de energie. 

Trebuie să consumăm ouă, peşte, carne de pasăre, nuci, seminţe. 1-2 porţii/zi de lactate vor aduce 

aportul necesar de calciu în organism. Cercetătorii au pus în vârful piramidei alimentele care trebuie 

https://jpma.org.pk/PdfDownload/9221
https://www.aap.org/
https://www.huffpost.com/
https://www.thriveglobal.ro/
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consumate mai rar: carne roşie, unt, cereale, pâine şi paste din făină albă, cartofi, băuturi şi dulciuripe 

bază de zahăr. 

 Mişcarea nu trebuie să lipsească. Exerciţiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătate. Acestea 

ajută la controlul greutăţii. Alergaţi în parc, mergeţi la sala de fitness, urcaţi scările, mergeţi pe jos cât 

mai mult, plimbaţi câinele sau aveţi grijă de grădină. Sunt nenumărate moduri în care puteţi evita 

sedentarismul. Monica Roşu, fostă campioană olimpică la gimnastică spune că nu îşi poate imagina 

viaţa fără sport, deoarece acesta înseamnă sănătate, o viaţă mai bună şi mai lungă.  Deci fără mişcare 

nu există sănătate. Fără mişcare, nici sănătate nu este! 

 Vizitaţi medical înainte să fie nevoie să vă viziteze el pe dumneavoastră. Mergeţi la control 

regulat, este mai uşorsăpreviidecâtsăcombaţi. În plus un control general la câtevaluniesteobligatoriu. 

Nu uitaţi ca la 6 luni să mergeţi la medicul stomatolog şi la ginecolog. 

 Oamenii care zâmbesc sunt mai frumoşi, îmbătrânesc mai încet şi sunt o companie plăcută 

pentru cei din jur. Totodată cei care zâmbesc sunt şi mai relaxaţi şi mai puţin stresaţi. Pe principiul că 

în viaţă nimic nu este de nerezolvat, oricât de grave sau multe sunt problemele de care vă loviţi, o 

atitudine pozitivă vă va ajuta să treceţi mai uşor peste momentele dificile. Eliminaţi pe cât posibil 

stresul şi nu vă mai consumaţi energia în mod inutil. Cercetătorii spun că cei care râd în fiecare zi au o 

inimă mai sănătoasă. Începeţi chiar acum acest exerciţiu de fericire şi cu timpul va deveni obişnuinţă. 

Pentru un stil de viaţă sănătos consumaţi alcool moderat. Nutriţioniştii spun că un singur mililitru de 

alcool are 7 kilocalorii. Tot ei spun că bărbaţii nu ar trebui să consume zilnic mai mult de 3-4 unităţi de 

alcool, iar femeile 2-3 (o unitate de alcool reprezentând 10 ml de alcool pur). Consumat în exces, 

alcoolul încetineşte funcţionalitatea sistemului nervos central, blochează o parte din mesajele care ar 

trebui să ajungă la creier alterând astfel percepţiile, emoţiile, mişcare, vederea şi auzul persoanei. 

 Fumatul este interzis cu desăvârşire când ne gândim la un stil de viaţă sănătos. Cercetătorii au 

identificat în fumul de ţigară peste 4.000 de substanţe. Printre acestea există substanţe active 

farmacologic, antigenice, citotoxice, mutagene şi carcinogene. Printre substanţele nocive găsim: 

nicotina (este un alcaloid foarte toxic, stimulent şi sedativ neuroendocrin şi dă dependenţă), gudronul 

(este un termen general pentru mai multe particule ce rezultă din fumul de ţigară). Particulele conţin 

substanţe chimice printre care oxizi de nitrogen, dioxid de carbon, monoxid de carbon, dar şi 

benzpiren, o hidrocarbură puternic cancerigenă. Monoxid de carbon, oxizi de nitrogen, cianură de 

hidrogen, ammoniac, metale (arsenic, cadmiuşi plumb) şi compuşi radioactivi, cu efecte carcinogene 

sunt doar câteva otrăvurile ce conţin o ţigară. Pentru cei care fumaţi, încercaţi să vă lăsaţi de acest viciu 

foarte dăunător, uneori fatal. Ca să nu maivorbim că este şi foarte scump. 
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 Alt factor care contribuie la o viaţă frumoasă şi sănătoasă este educaţia. Prin autoeducare ne 

putem îmbunătăţi viaţa. Nu ezitaţi să urmăriţi filme documentare, să mergeţi la teatru, la concerte, la 

operă. Citiţi cât mai mult. Librăriile oferă o gamă largă de cărţi educative. Se găsesc şi pe internet 

foarte multe cărţi de acest fel. Nu încetaţi să învăţaţi şi să investiţi în dumneavoastră. Astfel veţi fi mai 

încrezători în forţele proprii, iar asta induce starea de fericire. 
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LUMEA DULCIURILOR ȘI SĂNĂTATEA 

 

Bibl. Violeta Vorobeț  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

Dulciurile reprezintă, pentru fiecare dintre noi, un răsfăț care se transformă, de cele mai multe ori, 

în viciu. Dulciurile ne ajută să depățim mai ușor un moment greu, ne ”relaxează”, ne binedispun, dar 

consumate în cantități mari sunt extrem de periculoase pentru sănătate. 

Majoritatea dulciurilor aflate în comerț sunt pline de zahăr care produce “hormon al fericirii “, 

grăsimi, coloranți artificiali și potențiatori de aromă. Cu toate acestea, vă puteți permite un mic răsfăț 

din când în când, dar este bine să știm ce alimente trebuie să ocolim atunci când vrem să le consumăm. 

Dulciurile sunt periculoase pentru că sunt o otravă pentru organismul uman.  

O mică cantitate din caloriile consumate zilnic pot fi furnizate, totuși, de dulciuri dacă consumul 

acestora este limitat. 

https://florinabadea.ro/slabitul-si-stilul-de-viata-sanatos-recomandare-de-carti/
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Un bun început este să nu mai adăugați zahăr la ceai sau la cafea și nu răsturnați proporțiile 

sănătoase ale alimentelor. 

De ce trebuie să reducem consumul de zahăr? Pentru că: 

 de cele mai multe ori este amestecat cu alimente sărace, din punct de vedere nutrițional, de 

exemplu, cu grăsimile și făina albă în prăjituri; 

 contribuie la apariția cariilor și a obezității; 

 agravează diabetul, prin creșterea necesarului de crom, folosit în utilizarea zahărului de căte 

organism; 

 cancerul de intestin este un alt efect secundar al consumului de dulciuri; 

 sunt dăunătoare pentru creier, au mai arătat ultimele studii realizate, iar savanții se arată 

extrem de îngrijorați de aceste efecte negative. 

Vata de zahăr arată bine, are textura ușoară și o găsim într-o multitudine de culori pastel, dar este 

departe de a fi sănătoasă. Ea conține 200 de calorii, distruge pancreasul în încercarea de a produce 

suficientă insulină pentru a procesa cantitatea de zahăr ingerată și vă veți alege cu carii dentare. 

Bomboanele reprezintă un dulce lipsit de valoare nutritivă care abundă de zahăr și calorii. 

Bomboanele sunt realizate în mare parte din carbohidrați, fiind derivate de zaharuri rafinate. 

Fructele uscate nu trebuie consumate în cantități mari, deoarece sunt, și ele, pline de zahăr, deși 

nu este vorba despre zahăr adăugat. Fructele uscate conțin aproape aceeași cantitate de calorii și de 

zahăr ca și fructul natural, însă fructele uscate, deoarece au un volum mult mai mic sunt consumate în 

cantități mai mari. 

Fructele sunt bune pentru sănătatea noastră, deoarece conțin vitamine, minerale, antioxidanți și 

fibre. Pentru a beneficia de toate acestea trebuie să le consumăm în stare naturală și nu sub formă de 

sucuri, cocktailuri sau fructe confiate. 

Sucurile și cocktailurile nu sunt indicate, deoarece aceste băuturi conțin zahăr adăugat. Există 

cocktailuri de fructe care vin sub forma unui sirop gros foarte concentrat și dulce, ceea ce presupune că  
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uneori există mai mult zahăr într-un pahar cu suc de fructe decât într-un baton de ciocolată – un pahar 

cu suc de struguri conţine aproximativ 40 de grame de zahăr.  

Prăjiturile, în special cele care au cremă de unt sau de ciocolată sunt bombe calorice. Cu toate 

acestea, cine se poate detaşa total de ele? Înghețata și prăjiturile sunt bune, dar nu în fiecare zi. 

Afinele, fructele de pădure, în general, și merele pot fi introduse cu încredere în dieta zilnică 

pentru că sunt dulciuri naturale, bogate în vitamine și minerale. 

  

Cartofii dulci sunt un aliment foarte răspândit în special în sudul Statelor Unite, dar acum se 

găsesc și la noi. Deși numele conține titulatura de „dulci”, aceste legume nu pot fi plasate la categoria 

dulciuri. Există numeroase rețete delicioase pentru prepararea lor. Cartofii dulci sunt bogaţi în vitamina 

A, potasiu, vitamina C şi acid folic. 

Ciocolata neagră are foarte multe beneficii asupra sănătătții. Ciocolata neagră este bogată în 

cacao și  este un adevărat cardioprotector. Dacă simţiți nevoia de dulce, încercați cu încredere ciocolata 

neagră sau un baton proteic. Acestea reprezintă un bun înlocuitor al dulciurilor și este bogat în proteine 

și vitamine.  

Bomboanele fără zahăr pot fi utilizate atunci când simtiți nevoia de ceva dulce. Dar, la fel ca în 

celelalte alimente, nu este bine să abuzaţi de niciun desert, chiar dacă acesta intră în categoria 

dulciurilor sănătoase. 

 

 Bibliografie: 

1. Ciobanu, Marin Gh. - Sănătate optimă de-a lungul vieții, vol. 3, Editura ACCENT PRINT, Suceava, 

2005 

2.https://centrulmedicalfocus.ro/clinica/index.php/sfatul-medicului/item/459-dulciurile-la-control-

%E2%80%93-dulciuri-sanatoase-vs-dulciuri-periculoase 

3.https://www.capital.ro/dulciurile-pun-in-pericol-sanatatea-care-sunt-efectele-secundare-ale-

consumului-de-zahar.html 
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HIDRATAREA vs DESHIDRATAREA 

(Aplicație la procesorul de texte Ms Word) 

 

Robert-Marian Bartolomei, clasa a VIII-a  

Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău 

Prof. coord. Narcisa Gabriela Dașu  

 

Corpul uman este format din aproximativ 60% apă. În lipsa apei, oamenii, animalele și plantele 

ar pieri. Apa asigură supraviețuirea și funcționarea normală a organismului.  

Din totalul de apă consumată, aproximativ 30% provine din alimentație, iar restul de 70% din 

lichidele consumate (apă simplă, sucuri de fructe, cafea, ceai, lapte, băuturi carbogazoase etc.).  

O hidratare bună este esențială pentru funcționarea normală a fiecărei celule a corpului, pentru 

reglarea temperaturii corporale, pentru menținerea tensiunii arteriale și a sănătății sistemului nervos. 

Hidratarea are numeroase beneficii pentru organism. Mai jos sunt cele mai importante dintre 

acestea: 

 Influențează nivelul de energie și funcționarea creierului - există o legătură strânsă între 

consumul de apă și creier. Chiar și o deshidratare aparent banală, de doar 1-3%, poate acționa asupra 

creierului. Potrivit unui studiu, pierderea a 1,4% din apa corporală în urma activității fizice afectează 

puterea de concentrare și starea de spirit, memoria și creste senzația de anxietate și oboseală mentală;  

 Previne sau poate trata durerile de cap - deshidratarea poate duce la apariția migrenelor. Potrivit 

unei cercetări foarte interesante, 40% dintre participanți au avut dureri de cap ca urmare a deshidratării. 

De cealaltă parte, persoanele care consumă suficientă apă au un risc mai mic de apariție a durerilor de 

cap.  

 Ajută la reducerea constipației - această problemă apare atunci când scaunul trece cu greu prin 

intestin. Creșterea consumului de lichide reprezintă prima recomandare în tratarea constipației. Pentru 
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persoanele care suferă de constipație, este indicată mai ales apa carbogazoasă. Aceasta este bogată în 

sodiu și magneziu, care îmbunătățesc frecvența scaunului și mișcările intestinale; 

 Poate trata pietrele la rinichi - acestea se formează ca urmare a acumulării sărurilor de acid uric. 

Drept urmare, urinarea este dureroasă. Consumul de lichide, mai ales de apa, crește volumul de fluide 

care trebuie sa treacă prin rinichi. Apa diluează din concentrația acestor minerale și astfel înlesnește 

eliminarea lor prin urină. De asemenea, hidratarea corespunzătoare previne formarea pietrelor la 

rinichi; 

 Poate contribui la pierderea în greutate - consumul de apă stimulează metabolismul și oferă 

sațietate, fiind un aliat de nădejde dacă dorești să slăbești. Conform unui studiu din 2013, un grup de 

femei supraponderale, care au consumat 500 de ml de apă înainte de mesele principale, timp de opt 

săptămâni, au slăbit mai mult decât în perioada anterioară experimentului. Ora consumului de apă este 

vitală, dacă vrei să pierzi în greutate. Dacă bei apă cu 30 de minute înainte de masă, aceasta oferă 

sațietate și te face să mănânci mai puțin. Într-o altă cercetare, persoanele care au consumat 500 de ml 

de apă înainte de masă au pierdut cu 44% mai multe kilograme decât grupul care nu consuma apă 

înainte de masă; 

 Oferă lubrifiere articulațiilor - cartilajele dintre articulații și dintre discurile intervertebrale ale 

coloanei conțin aproximativ 80% apă. Deshidratarea poate reduce din capacitatea articulațiilor de a 

absorbi șocurile fizice și poate cauza apariția durerii; 

 Ajută la formarea salivei și a mucusului - fluidele din organism mențin gura, nasul și ochii 

umezi, prevenind uscarea și frecările. Consumată în locul băuturilor dulci, apa ajută și la prevenirea 

apariției cariilor; 

 Transportă oxigenul și nutrienții în corp - sângele este format în proporție de 90% din apă, iar 

de menținerea acestei compoziții depinde de transportul la timp al sângelui și al substanțelor nutritive, 

al vitaminelor și al mineralelor în organism; 

 Oferă pielii un aspect sănătos – dacă ești deshidratat, pielea devine mult mai vulnerabilă la 

factorii de mediu și pot apărea decolorări sau riduri premature. Mai mult, în lipsa apei, pielea își pierde 

din elasticitate; 

 Reglează temperatura corporală - în momentul în care organismul se încălzește, o parte din apa 

corporală ajunge în straturile superficiale ale pielii, sub formă de transpirație. Pe măsură ce aceasta se 

evaporă, corpul începe să se răcească. Se crede că, atunci când este prea putină apă în organism, acesta 

se menține cald, nu mai apare transpirația, iar persoana face față mult mai greu (de exemplu, atunci 

cândaleargă pe căldura); 
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 Susține sistemul digestiv - tubul digestiv are nevoie de apă pentru a funcționa normal. 

Deshidratarea poate cauza o creștere a acidității stomacale și poate duce la un risc mai mare de arsuri şi 

ulcer gastric; 

 Ajută la menținerea tensiunii arteriale - sângele este format, într-o proporție covârșitoare, din 

apă. Lipsa acesteia duce la îngroșarea sângelui și poate apărea hipertensiunea arterială; 

 Susține funcționarea aparatului respirator - atunci când ești deshidratat, căile aeriene sunt forțate 

să minimizeze pierderile de apă. Acest lucru poate agrava simptomele asociate astmului sau alergiilor. 

 

Deshidratarea apare atunci când corpul consumă mai multe lichide decât primește. Drept 

urmare, acesta nu are suficiente lichide pentru a asigura funcționarea normală a țesuturilor, organelor și 

sistemelor. Mai jos sunt principalele simptome asociate deshidratării: 

 Lipsa urinei sau eliminarea unei cantități reduse; 

 Urina închisă la culoare; 

 Gura uscată; 
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 Oboseală sau somnolență; 

 Sete profundă; 

 Dureri de cap; 

 Confuzie; 

 Lipsa lacrimilor; 

 Amețeală și stare de leșin. 

Dacă îți este dificil să consumi apă de-a lungul zilei, iată câteva recomandări care te vor ajuta să 

rămâi hidratat fără prea multe eforturi: 

 Asigură-te că ai la îndemână o sticlă de apă - indiferent că petreci mult timp la birou, mergi la 

sală sau ești în mașină, nu uita sticla de apă; 

 Dacă nu îți place gustul apei de la robinet sau al celei plate, adaugă câteva picături de lămâie 

sau lime; 

 Bea apă înainte, în timpul și după antrenament; 

 Atunci când crezi că îți este foame, bea mai întâi niște apă - foamea maschează de multe ori 

setea. Dacă după jumătate de oră încă îți este foame, poți lua masa; 

 Dacă uiți să bei apă, stabilește-ți un program - bea un pahar imediat după trezire, înainte de 

mesele principale și cu 2-3 ore înainte de culcare; 

 Înlocuiește băuturile carbogazoase dulci cu apă; 

 Consumă mai multe alimente bogate în apă - acestea pot fi: salată verde și castravete (96% apă), 

zucchini (95% apă), varză (92% apă), pepene verde (91% apă); 

 Folosește o aplicație pentru a-ți monitoriza consumul de apă - o aplicație de acest tip îți permite 

să stabilești intervale de timp pentru a consuma apă. De exemplu, sunt persoane care consumă un pahar 

mic de apă în fiecare oră. 
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Hidratarea este vitală pentru funcționarea normală a organismului uman. Apa este implicată în 

toate procesele corpului, de la funcționarea vaselor de sânge la producția de salivă și mucus până la 

menținerea temperaturii corporale și asigurarea funcțiilor creierului.  

 

Sitografie: 

1.https://www.medcenter.ro/articole-medicale/deshidratarea-o-problema-medicala-reala-

2.https://www.luvie.ro/evita-deshidratarea-prin-6-metode-de-hidratare/ 

3. https://www.catena.ro/cum-puteti-combate-deshidratarea-organismului 

 

 

 

VREM SĂ CREȘTEM SĂNĂTOȘI 

 

Gianina Burtă, Daria Burtă, clasa a VII-a  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Călugări, jud. Bihor 

Prof. coord. Bianca Butaş 

 

"Ceea ce nu mă omoară, mă face mai puternică!" 

 

 Stilul de viață presupune cultură, să apreciezi o muzică 

bună, dansul, arta. 

 Reprezintă gustul pentru rafinat, unic, frumos. O viață 

trăită cu stil nu înseamnă cantitate; înseamnă atitudine, acțiune, 

idee, descoperire, bucuria de a trăi, dragoste, prietenie, dorința 

de a deveni o persoană de profundă valoare. 

 Deși avem un stil de viaţă liniștit, într-un mediu pitoresc la poalele munților, nimic care să 

depășească granițele normalului, nicio zi din viața noastră nu seamănă cu celelalte și nu este monotonă! 

Fiecare zi este o nouă provocare! Fiecare zi este întâmpinată de o atitudine pozitivă; am învățat să ne 

controlăm trăirile interioare pe baza stilului de viață sănătos pe care nu l-am ales de la început, ci l-am 

descoperit pe parcurs. 

 Viața însăși ne pune în fața unui mod de convieţuire cu cei din jurul nostru, cu lucrurile 

materiale pe care le avem sau poate la care tânjim de mult, cu oboseala spirituală după fiecare 

 

https://www.medcenter.ro/articole-medicale/deshidratarea-o-problema-medicala-reala-
https://www.medcenter.ro/articole-medicale/deshidratarea-o-problema-medicala-reala-
https://www.luvie.ro/evita-deshidratarea-prin-6-metode-de-hidratare/
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dezamăgire și cu intensele bătăi de inimă la orice sentiment de împlinire, de la realizările școlare, până 

la cele din cadrul familiei. 

 De multe ori considerăm că tehnologia ne-a invadat spațiul natural, privind în urmă, nu cu mult 

timp, realizăm că suntem unii dintre mulții oameni crescuți într-o familie normală cu sau fără greutăți, 

cu aspirații înalte și țeluri greu de atins și totuși zâmbim larg. 

  De ce? Pentru că ne permitem să spunem că suntem fericite cu stilul de viață pe care l-am 

adoptat, adică gândirea sănătoasă, faptul că încă mai avem respect față de cei din jur, că dăm binețe 

când trecem pe lângă o persoană în vârstă, un stil implementat încă din copilărie de către bunicii noștri 

și mai apoi de către părinți. 

 Un stil de viață sănătos nu se rezumă nici pe de aproape unei alimentații sănătoase, o 

alimentație sănătoasă fără o gândire echilibrată și o stare de spirit pozitivă nu va face niciodată minuni. 

Deoarece micuța noastră localitate este înconjurată de dealuri și munți, cu un peisaj superb, putem 

spune că ne simțim cele mai bucuroase. Alimentația noastră provine în principal din alimente naturale, 

ecologice, de la animale crescute la noi în bătătură. 

 Se întămplă adesea să ieșim din zona noastră și să simțim că stilul de viață e mult prea des 

influențat de cotidian, orientat tot mai puternic de legătura extremelor casă-muncă. 

 Personal, suntem împlinite și bucuroase că încă mai putem beneficia de minunile vieții la sat, 

unde ne trezește cocoșul dimineața, și de viață, pentru că avem cu cine: cu prietenii care fac parte din 

acest stil de viaţă, controversat sau nu. 

 Principiile de bază ale unui stil de viață sănătos din punctul nostru de vedere conțin o 

alimentație sănătoasă și cât mai naturală care reprezintă o sursă de energie. 

 Poate ați auzit de Piramida alimentației sănătoase, asemenea anunțurilor de la TV, și aceasta ne 

spune că “pentru o viață sănătoasă, consumați fructe și legume în fiecare zi” și “evitați excesul de sare, 

zahăr și grăsimi”. Pentru o alimentaţie sănătoasă, nutriţioniștii recomandă să se combine alimente din 

toate categoriile, dar cu măsură și la ore potrivite. 

 Iată care sunt principalele sfaturi pe care aceștia le au legat de ce să mânânci ca să ai un stil de 

viață mai sănătos și să te simți mai bine ca niciodată: 

 Consumă predominant alimente naturale, de origine vegetală, cum ar fi fructele, legumele şi 

leguminoasele (fasole, linte, năut), zarzavaturi, cerealele integrale (orez brun, paste din făină integrală, 

secară, ovăz etc.) şi uleiurile.  

 Optează pentru fructe şi legume proaspete, ideal locale şi de sezon, la noi în zonă avem 

preponderant mere, pere, prune.  
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 Pentru proteine, alegeţi carne slabă (pui, iepure, muşchiuleţ de porc) şi peşte şi ouă proaspete, 

de preferință direct din ogradă sau de la mici crescători locali. 

 Lactatele sunt principala sursă de calciu, însă optează pentru lactate cu conținut redus de 

grăsimi (în mod natural), de preferat cele fermentate (iaurt, kefir, lapte bătut, sana).  

 Se recomandă și alimente precum nucile (românești, alune, caju, migdale) și seminţele (in, 

susan, floarea-soarelui, dovleac), însă crude și simple, fără alte adaosuri.  

 În vârful piramidei se află carnea roșie, pâinea și pastele din făină albă, untul și margarina, 

dulciurile și băuturile pe bază de zahăr, cartofii și orice alte produse rafinate (semipreparate, conserve, 

mezeluri, alimente cu ingrediente despre care nu ai auzit sau al căror nume nici nu poți să îl pronunți 

etc.). 

 Evitați consumul de alcool, fumatul și renunțați la orice alte astfel de vicii. Nu te păcăli singur 

spunându-ți că o alimentație sănătoasă compensează efectele nocive pe care acestea le au asupra 

corpului. 

 În concluzie, un stil de viață sănătos se referă atât la alimentație, cât și la stilul de viață adoptat 

și la mediul natural în care trăim. 
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IMPORTANȚA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ÎN CREȘTEREA 

CALITĂȚII VIEȚII 

 

Sofia Cîrjan, clasa a VIII-a  

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeş, jud. Argeş 

Prof. coord. Claudia Mihaela Cojocărel 

 

 Oamenii trăiesc astăzi mai mult, mai conștient. 

 În urmă cu 200 de ani speranța de viață nu depășea în nicio țară din lume 40 de ani, creșterea 

acestei vârste a fost posibilă ca urmare a revoluției industriale, datorită modernizării comunităților 

umane. Apa curentă și electricitatea au însemnat condiții mai bune de igienă, la care s-au adăugat 

importantele descoperiri din medicină și farmacologie, apariția antibioticelor și vaccinurile. Nutriția s-a 

îmbunătățit prin mijloace de păstrare a alimentelor pentru o perioadă mai lungă, în condiții optime. 

Toate aceste schimbări înseamnă o viață mai calitativă și mai lungă pentru om, deși nimic nu trăiește la 

infinit; genetic vorbind, oamenii au o durată de viață de 120 de ani, deși istoric vorbind, sunt foarte 

puțini semeni ai noștri care au depășit vârsta de 100 de ani. Fiecare formă de pe Terra are o anumită 

durată de viață, principala deosebire fiind dată de durata de viață în sine, care diferă de la o specie la 

alta, de la un regn la altul. Regnul vegetal are o durată de viață cu mult mai mare față de regnul animal.  

 Limita Hayflick 

 În 1961 dr. L. Hayflick a făcut o descoperire epocală: majoritatea celulelor din corpul omenesc 

se divid de 46-60 de ori, după care acest proces încetează (așa a apărut limita Hayflick). Ar părea că 

toate celulele sunt programate să moară, fiind oarecum programate genetic. În 1980 au fost descoperiți 

telomerii (capacele de protecție ale cromozomilor) care se tot scurtează cu fiecare diviziune celulară, 

până când telomerii nu mai oferă protecție, iar celulele nu se mai pot diviza. O întrebare esențială a 

apărut în mediul științific: cum poate știința împiedica scurtarea telomerilor, crescând astfel speranța 

de viață a oamenilor? Asemenea celule există, numai că din nefericire vorbim despre celulele 

canceroase, care reușesc cumva să se dividă la nesfârșit, distrugând gazda: dar cum fac asta? Încă nu se 

știe, dar cercetările continuă, dat fiind că la pacienții tineri cancerul pare să avanseze mult mai repede 

față de vârstnici. Rezolvarea există evident, dar abordarea corectă încă nu s-a găsit. S-a reușit până în 

prezent o creștere spectaculoasă a duratei de viață la viermele Caenorhabditis Elegans și Drosofile 
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(musculița de oțet), care și-au dublat speranța de viață, prin modificarea unei gene din ADN, gena 

DAF-2 care reglează nivelul de insulină din organism, iar șoarecii participanți la studiu au trăit cu 50% 

mai mult. Ceea ce este și mai interesant în acest experiment este faptul că blocarea genei care reglează 

insulina a dus la creșterea duratei de viață la organismele testate, dar au şi avut o mai bună rezistență la 

bolile cronice.  

 Știința bazată pe realitate și concret 

 Concret, ce putem face pentru a crește calitatea, dar și durata vieții umane? Oare încetinirea 

procesului de îmbătrânire este cheia supraviețuirii? Genetica ne spune că, timp de 20 de ani, corpul 

nostru are capacitatea de a corecta permanent aceste leziuni, dar după vârsta de 20- 25 de ani, acest 

proces se oprește și începe îmbătrânirea. O.M.S. afirmă că stilul de viață al unei persoane are o 

influență de 50% asupra sănătății sale, mediul înconjurător și ereditatea câte 20%, iar medicina are o 

contribuție de doar 10% asupra sănătății persoanei. S-a încercat de-a lungul timpului stabilirea unor 

reguli de respectat care ar putea amâna procesul îmbătrânirii, dar și îmbunătățirea calității vieții. 

 Principii alimentare sănătoase 

  O greutate normală - menținerea ei ne apără de boli cronice, precum diabetul sau bolile 

cardiovasculare, cunoscute ca factori în mortalitatea prematură. Eliminarea surplusului de kilograme 

mai ales în zona abdomenului este esențială pentru o viață lungă, spun oamenii de știință.  

  Sănătatea orală - studiile au descoperit o legătură între starea de sănătate a dinților și durata de 

viață a posesorului. Problemele dentare pot crește riscul de cancer oral, diabet și boli de inimă.  

  Mirodeniile - alegerea lor în locul sării sau al zahărului scade riscul mai multor afecțiuni 

(inclusiv diabet), iar studiile recente au concluzionat că antioxidanții din turmeric ne extind viața. 

Scorțișoara normalizează nivelul „colesterolului rău”.  

  Proteine de calitate - dacă salamul și carnea semipreparată cresc riscul de moarte prematură, 

alegerea unor surse de proteine sănătoase (animale crescute în gospodărie, de exemplu) scade riscul de 

moarte prematură cu până la 10%. Proteinele din plante precum linte, fasole, mazăre, migdale sau 

cartofi scad riscul unor boli precum cancerul sau hipertensiunea arterială.  

  Hidratează-te - suntem formați din apă în proporție de 55-60%, iar de hidratarea organismului 

depinde buna funcționare a organelor. Consumul normal de apă (cel puțin 2 l pe zi) contribuie la 

elasticitatea pielii, oferind un aspect plin de vitalitate. 

  Ciocolata neagră - consumul moderat de ciocolată amăruie sau ciocolată caldă poate ajuta la 

prelungirea vieții. Consumul zilnic de ciocolată caldă pe o perioadă de 12 săptămâni a contribuit la 

scăderea inflamațiilor pe termen lung, oferind un aspect plin de vitalitate a tenului. Ciocolata cu un 

https://www.romedic.ro/cancerele-cavitatii-orale
https://www.romedic.ro/diabetul-zaharat
https://www.romedic.ro/hipertensiunea-arteriala-maligna
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conținut de minimum 70% scade nivelul colesterolului rău și contribuie la reducerea riscului de boli 

cardiovasculare.  

  Sucurile carbogazoase - scad durata de viață indirect datorită efectelor negative asupra 

sănătății, unul dintre ele fiind diabetul de tip 2. Zahărul nu este singura problemă a acestor băuturi, ele 

conțin sodiu și aditivi chimici care duc la apariția bolilor metabolice și la distrugerea în timp a 

smalțului dentar.  

  Fructele de pădure reprezintă o sursă bogată de antioxidanți, care previn îmbătrânirea 

prematură la nivel celular, cancerul și bolile cardiovasculare.  

  Bea cafea - excesul poate agrava anumite probleme de sănătate, consumată cu moderație 

poate prelungi viața, reducând riscul de demență, diabet, și boli cardiovasculare. Cafeaua reglează 

metabolismul, stimulează activitatea sistemului nervos și ajută la eliminarea kilogramelor în plus, una 

dintre cauzele principale ale mortalității timpurii.  

  Mănâncă nuci - în cantități mari ele au multe calorii, însă consumate moderat au un rol 

important în prelungirea vieții. Persoanele care consumă nuci au un risc mai scăzut de mortalitate 

prematură decât cei care nu consumă acest aliment.  

  Alcoolul - consumul excesiv dăunează sănătății însă, consumat cu moderație (cel mult un 

pahar pentru femei și cel mult două pahare în cazul bărbaților), alcoolul, în special vinul roșu, 

contribuie la scăderea riscului de mortalitate cauzată de bolile cardiovasculare; studiile sunt discutabile 

în ceea ce privește cantitatea de resveratrol- principalul antioxidant din struguri.  

  Peștele - unul din ingredientele esențiale pentru o viață lungă. Acesta conține acizi grași 

Omega 3 care scad riscul de mortalitate prematură cu până la 27% și de mortalitate cauzată de boli de 

inimă cu până la 35%.  

 Factorii de mediu 

  Lumina soarelui - ajută la producția de vitamina D („vitamina soarelui”). Aceasta la rândul 

său ajută la combaterea bolilor, susține sănătatea oaselor și contribuie la tratarea depresiei. Studiile 

spun că vitamina D prelungește viața cu până la 33%. Este suficient să petrecem între 15 și 30 minute 

pe zi la soare pentru a ne bucura de beneficiile vitaminei D, respectând intervalul orar în care razele 

soarelui au efect benefic. 

  Timp în natură - timpul petrecut în natură (de exemplu, o plimbare în parc sau la pădure) 

scade riscul de mortalitate prin comparație cu timpul petrecut doar între betoane. 

  Animal de companie - deși prieteniile de lungă durată contribuie și ele la prelungirea vieții, 

alegerea unui animal de companie scade riscul de mortalitate prematură. Interacțiunea cu un animal de 
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companie scade nivelul hormonului stresului (cortizon) și crește nivelul oxitocinei (hormonul fericirii). 

Secretul este să îți placă animalele de companie.  

  Mișcare în aer liber - nu este nevoie să faci sport două ore pe zi pentru a te bucura de 

beneficiile activității fizice. Potrivit studiilor, chiar și 10 minute sunt suficiente pentru a reduce riscul 

de moarte prematură. O plimbare în parc sau treburile casnice îți pot prelungi viața. Lipsa activității 

fizice crește riscul de diabet, cancer sau boli cardiovasculare.  

  Renunță la fumat – acesta afectează atât plămânii cât și inima, împiedicând desfășurarea 

normală a circulației. Fumatul este una dintre cauzele principale ale oricărei tip de boli, contribuind în 

timp la apariția ridurilor premature. Renunțarea la fumat este un serviciu adus întregului organism și 

contribuie la prelungirea vieții.  

 Factorii socialiemoționali 

  Voluntariatul - scade tensiunea arterială și contribuie la reducerea stresului și a depresiei. 

Studiile au arătat că voluntariatul prelungește viața, sentimentul de a fi util, de a aduce alinare celorlalți 

crește secreția de serotonină. Dacă ești mai generos cu ceilalți trăiești mai mult. Persoanele altruiste au 

mai puține inflamații și se îmbolnăvesc mai rar. 

  Gândirea pozitivă - crește durata de viață și scade riscul de mortalitate cauzată de boli de 

inimă sau respiratorii cu până la 38%. O gândire optimistă asupra vieții ne determină să adoptăm 

obiceiuri alimentare sănătoase. 

  Meditează - studiile sunt la început, însă rezultatele sunt promițătoare. Potrivit unui raport din 

2010, o tabără de meditație de trei luni a contribuit la creșterea producției unei enzime care protejează 

îmbătrânirea la nivel celular.  

  Dormi suficient - somnul odihnitor contribuie la refacerea organismului, iar lipsa sa a fost 

dovedită ca având un rol determinant în boli de inimă, depresie și obezitate. Somnul îmbunătățește 

nivelul de energie, buna funcționare a creierului și prelungește viața. Este important ca somnul să se 

desfășoare în întuneric complet.  

  Stimulează gândirea - pentru a evita îmbătrânirea prematură a creierului care poate conduce la 

demență sau Alzheimer este nevoie să îl punem la treabă. Puzzle-urile, hobbyurile sau deprinderea unei 

noi aptitudini la locul de muncă păstrează creierul tânăr și ne ajută să trăim mai mult, studiile susțin că 

lecturarea a 20 pagini zilnic, împlicarea bunicilor în creșterea nepoților, învățarea activă scad riscul de 

apariție a bolilor degenerative.  

  Râzi, cântă - expresia populară care spune că râsul este cel mai bun medicament nu este foarte 

departe de adevăr. Oamenii de știință au analizat obiceiurile a peste 53.000 de voluntari pe o perioadă 

https://www.romedic.ro/depresia
https://www.romedic.ro/obezitate
https://www.romedic.ro/dementa-senila-senilitate
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de 15 ani, iar rezultatele au arătat că persoanele care au declarat că au râs mult aveau un risc de 

mortalitate prematură cu 48% mai mic prin comparație cu ceilalți voluntari. Râsul facilitează buna 

circulație a sângelui contribuind la buna sănătate a sistemului circulator.  

  Scopul în viață - dacă ne găsim un motiv pentru a trăi, vom trăi mai mult. Oamenii de știință 

au observat peste 9.000 de persoane peste 65 de ani. Cei care aveau un obiectiv în viață aveau mai 

multe șanse să trăiască în următorii opt ani prin comparație cu cei pentru care viața nu avea un sens 

anume, logoterapia – metodă terapeutică descoperită de V. Frankl, supraviețuitor al lagărului de la 

Auschwitz.  

  Recunoștința – dacă ești recunoscător pentru ceea ce ai s-ar putea să te bucuri de bătrânețe 

pentru mai mult timp. Oamenii de știință spun că trăim mai mult dacă suntem recunoscători atât pentru 

sănătate și pentru persoanele care ne înconjoară, cât și pentru experiențele prin care am trecut de-a 

lungul vieții.  

  Socializarea online - mereu auzim vorbindu-se despre efectele negative ale rețelelor sociale, 

unele studii spun că folosirea moderată a acestora are efecte benefice pe termen lung. Discuțiile purtate 

cu prieteni aflați la mii de kilometri distanță, un filmuleț amuzant sau pozele cu nepoții unor prieteni 

cresc nivelul oxitocinei (hormonul fericirii). Pe termen lung păstrarea legăturii cu cei dragi chiar și 

online ne prelungește viața.  

 Serviciile de sănătate și speranța de viață 

 Vaccinează-te - la nivel mondial vaccinarea oferă protecție semnificativă la anumite boli, există 

2 vaccinuri care previn apariția cancerului, vaccinul anti Hepatită B și vaccinul anti HPV. Controale 

regulate - Mergi la medic pentru controlul stării de sănatate conform schemei Ministerului Sănătății, nu 

uita ,,este mai ușor să previi decât să tratezi”! 
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9. Optimism may reduce risk of dying prematurely among 

women.https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/optimism-premature-death-women/ 

10. Association of Animal and Plant Protein Intake With All-Cause and Cause-Specific 

Mortality.https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2540540 

11. Top 15 sources of plant-based protein.https://www.medicalnewstoday.com/articles/321474.php 

 

 

PIRAMIDA ALIMENTARĂ 

(Aplicație la procesorul de texte Ms Word) 
 

Lorena Ioana Dascălu, clasa a VIII-a  

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 

Prof. coord. Narcisa Gabriela Dașu  

 

 

Piramida alimentară este formată din șase niveluri. Primul nivel 

se bazează pe diferite forme de activitate fizică. Nivelul următor este 

destinat fructelor și legumelor, apoi produselor din cereale. În mijlocul 

piramidei avem laptele și produsele lactate. Penultimul nivel este 

reprezentat de carne, pește și leguminoase. În partea de sus a piramidei 

alimentare se regăsesc nucile, semințele și grăsimile.  

În plus, piramida alimentara include și recomandări pentru 

băuturi și condimente: apă, ceai, cafea, ierburi și condimente. Zahărul și sarea au fost excluse. 

Cum se interpretează piramida alimentației și a activității fizice? Piramida alimentară este o 

reprezentare grafică a proporțiilor adecvate ale grupurilor de produse alimentare necesare în dieta 

zilnică. Produsele de la nivelul de jos al piramidei, adică legumele și fructele, ar trebui incluse în 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160420090406.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3110841/
https://www.health.harvard.edu/blog/volunteering-may-be-good-for-body-and-mind-201306266428
https://www.health.harvard.edu/blog/volunteering-may-be-good-for-body-and-mind-201306266428
https://www.apa.org/news/press/releases/2011/09/volunteering-health.aspx
https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/optimism-premature-death-women/
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2540540
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321474.php
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meniul nostru în cantitatea cea mai mare. Cu cât niveluri piramidei se micșorează, cu atât cantitatea și 

frecvența consumului de produse se reduc. 

1. Activitatea fizică. Important, în partea de jos a piramidei se află activitatea fizică. Este un 

element inseparabil al unui stil de viață sănătos. La fel ca o nutriție adecvată, are un impact benefic 

asupra sănătății si bunăstării noastre. În fiecare zi, ar trebui să facem 30-45 de minute de mișcare și 

exerciții adaptate capacităților corpului nostru. Nu trebuie să fie antrenamente intense. Uneori este 

suficientă o simplă plimbare prin parc sau o plimbare cu bicicleta. Puteți urca scările, merge pe jos sau 

cu bicicleta etc. 

2. Fructe şi legume. În general, se recomandă să consumați 4-5 mese la intervale regulate. În 

practică acestea ar trebui să constituie până la jumătate din ceea ce mâncăm. Proporțiile sunt, de 

asemenea, importante, deoarece ¾ ar trebui să fie legume și doar ¼ fructe. 

3. Cereale şi produse din cereale. Produsele din cereale sunt la nivelul superior. Important de 

reținut: se recomandă consumul de cereale integrale, deoarece acestea sunt o opțiune mai sănătoasă. 

4. Lactate. Consumul recomandat de lactate este de 2 pahare de lapte pe zi. În anumite cazuri 

acesta poate fi înlocuit și cu alte produse asemănătoare, cum ar fi kefirul sau iaurtul natural. 

5. Carne. Carnea se găsește aproape de vârful piramidei. În loc de carne roșie, pe care ar trebui 

să o consumăm ocazional, aceasta poate fi înlocuită în dieta noastră cu semințe de leguminoase, pește, 

ouă și carne slabă. Este extrem de important sa limitam consumul de carne, pentru a evita un nivel 

ridicat de acizi grași saturați şi colesterol. 

6. Grăsimi. În vârful piramidei regăsim grăsimile. Este recomandat să nu consumăm o cantitate 

mare de grăsimi animale. Le putem înlocui cu grăsimi vegetale, de exemplu ulei de cocos, ulei de 

măsline sau de rapiță. 

7. Marii absenți ai piramidei. Merită menționate şi alimentele ce trebuie eliminate din dietă. 

Acestea sunt zahărul, dulciurile (care pot fi înlocuite cu fructe) și sarea (condimentele pot fi folosite 

pentru a da gust mâncării). Nu consumați alcool şi beți minim 2 litri de apă pe zi. 

Reguli referitoare la alimentația corectă: 

 Mănâncă regulat! Mănâncă 4-5 mese pe zi la intervale regulate, la fiecare 3-4 ore. 

 Urmează o dietă bogată în legume și fructe. Mănâncă zilnic minimum 400 g de legume 

și fructe, în cel puțin cinci porții. Cele mai multe dintre acestea ar trebui să fie legume ¾ și fructe ¼.  

 Alege produsele din cereale integrale. 
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 Consumă echivalentul a două pahare de lapte în fiecare zi. Dacă ai intoleranță la lactoză, 

poți înlocui laptele cu băuturi vegetale care conțin calciu. Se recomandă consumul de iaurt, chefir dar și 

brânză în cantități mai mici. 

 Limitează consumul de carne, în special carnea roșie și cea procesată la 0,5 kg pe 

săptămână. Ia-ți proteina dintr-o varietate de surse: pește, leguminoase și ouă. 

 Înlocuiește grăsimile animale cu uleiuri vegetale, nuci și semințe. 

 Limitează consumul de zahăr și dulciuri. Gustul dulce va fi asigurat de înlocuitori 

sănătoși (îndulcitori naturali) fructe, nuci și produse de patiserie de casă preparate pe baza unor 

alimente sănătoase, neprelucrate. 

 Alege să consumi produse cu un conținut redus de sare și nu adăuga sare suplimentară la 

mâncare. Utilizează ierburi și alte condimente naturale. Acestea nu numai că îmbunătățesc gustul, dar 

au și ingrediente valoroase cu proprietăți antioxidante. 

 Hidratează corect. Bea minim 1,5 litri de apă pe zi. De asemenea, îți poți potoli setea cu 

ceai și cafea fără adaos de zahăr, infuzii de plante și fructe, dar apa plată ar trebui să fie principala sursă 

de hidratare. 

 Nu consuma alcool sau limitează cantitatea în mod semnificativ. 

 

 

Sitografie: 

1. https://www.nutriscience.ro/blog/2021/02/23/piramida-alimentara/ 

2. https://www.biod.ro/piramida-alimentara/ 

3. https://sam-distribution.ro/piramida-alimentara.html 

4. https://www.csid.ro/dieta-sport/dieta-si-nutritie/piramida-alimentara-a-omului-sanatos-5-grupe-de-

alimente-esentiale-si-portiile-corecte-19953280/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nutriscience.ro/blog/2021/02/23/piramida-alimentara/
https://www.biod.ro/piramida-alimentara/
https://sam-distribution.ro/piramida-alimentara.html
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Rebeca Dobre, clasa a VIII-a  

Școala Gimnazială “Theodor Aman” Câmpulung Muscel, jud. Argeș 

Prof. coord. Angela Pestriţu 

 

Motto: “Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic”. 

Schopenhauer 

 

 

 

Activitatea 1 

 Scriind corect în grilă denumirile fructelor şi legumelor pe care trebuie să le ghiciţi, veţi obţine 

pe verticala A-B sursa de  „bogăţie” pe care acestea o conţin. 
       A       

      1             

     2               

     3                 

    4               

      5              

6                     

   7                

   8                 

       B       
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1. Şade mândră-ntr-un picior,    2. În grădina lui Pandele 

    Lăudându-se oricui,        E un pom plin cu mărgele 

    Că ea poartă-n al ei spate,        La culoare-s roşii toate 

    Cămăşi albe şi verzui.        Cu codiţe-mperecheate. 

 

3.  Boabele îi sunt mărgele,    4.  Avem  o copiliţă,  

     Însă în ciorchini stau ele.         Cu multe rochiţe, 

     Must şi vin din ele fac,         Când o dezbrăcăm, 

     Cui îi dai, zău că îi plac!         Din ochi lăcrimăm. 

 

5.  Roşu, lung şi mustăcios,    6.  Buni sunt copţi, fierţi şi prăjiţi 

     Mai subţire ori mai gros,          Şi-s aproape nelipsiţi, 

     Dulce, vitaminizat          Când dorim o garnitură 

     Rege-i peste zarzavat.         Lângă orice friptură. 

 

7.  Acrişoare sunt, şi bune,     8.  Ascuns în cămaşă verde, 

     Brumării li se mai spun.         Miezul de foc nu se vede. 

     Şi la fiert dacă se pun,         Când mănânci o feliuţă 

     Faci cel mai gustos magiun.        Parcă sufli-n muzicuţă. 

   

Activitatea a II-a 

Completaţi tabelul cu alimente sănătoase! 

 

PRODUS STARE DE AGREGARE CULOARE GUST 

    

 

PRODUS STARE DE AGREGARE CULOARE GUST 
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PRODUS STARE DE AGREGARE CULOARE GUST 

    

 

PRODUS STARE DE AGREGARE CULOARE GUST 

    

 

PRODUS STARE DE AGREGARE CULOARE GUST 

    

 

Activitatea a III-a 

Descifrează mesajul "ascuns", înlocuind numerele date cu litere. Respectă ceea ce vei afla, spre binele 

tău! 
 

 

 9  15          3   10   9  13  15   8   1           7    1   11  14   5       3   15         6   15 13 14          1   8   1  12    

 

 

  12   2     9    3    5     4        13   1    15       3   15      1    13   11  5    3   14        16   2   13   3   10 13 

 

A  = 1; Â = 2; C = 3; D = 4; E  = 5; G = 6; L = 7; M = 8;N = 9; O = 10; P = 11; R = 12;  

S = 13; T = 14; U = 15; V = 16 

Activitatea a IV-a 

1. Completând corect grila următoare cu denumiri de produse din carne, veţi descoperi pe verticala A-

B denumirea unei boli care poate fi prevenită prin verificarea sanitară a cărnii pentru consum. 

Atenţie la indicii! 
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     A          

  1        E         

2  P       R              

 3         Z            

 4 Ş                 

5 M                    

6 C             Ă        

 7       N    Ţ          

  8 C        W              

    9 L                    

   10 T               

 11  K                  

 12         M          

     B          

KAIZER     PASTRAMĂ    PATE        SALAM     PARIZER   ŞUNCĂ        MUŞCHI      COSTIŢĂ      

TOBĂ          CREMWURŞTI      CÂRNAŢI          LEBERWURST             

 

2. Alege răspunsul corect, încercuindu-l: 

- Coaja oului este/nu este comestibilă.  

- Albuşul este format din apă şi proteine/apă şi lipide. 

- Glucidele sunt absente/se găsesc din abundenţă în gălbenuş. 

- Oul conţine/nu conţine vitamina C. 
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3. Căutaţi în grila următoare denumirea unor leguminoase şi seminţe şi încercuiţi-le: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSIHICUL ȘI SĂNĂTATEA SA 

 

Alessia Grădinaru, clasa a VII-a 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

Prof. coord. Ramona Rotaru 

                             

 Dacă nu ne refacem echilibrul psihic, Pământul va deveni un ospiciu de şapte stele. 

        Echilibrul psihic este un factor mai mult decât important, acesta ne asigură o viață liniștită, plină 

de bucurii. Poate vă întrebați cum e posibil acest lucru, având în vedere dificultățile vieții, este chiar 

foarte simplu, un om echilibrat din punct de vedere psihic și emoțional va ști să ia decizii favorabile 

pentru sine, va avea discernământul necesar pentru a putea vedea și părțile bune în diferite situații, va 

putea avea o viață socială etc. Dar ce se întâmplă atunci când avem un psihic slab? Ei bine, dezvoltăm 

boli la nivel psihic, care desigur pot fi tratate de un medic, dar oare noi putem scăpa singuri de ele? 

 Ce sunt bolile psihice? 

         Atunci când ne referim la boli psihice, vorbim despre un concept vast, care cuprinde multe 

tulburări ce afectează modul în care simțim, gândim și ne comportăm. Apariția bolilor psihice este 

influențată de: 

 Factori ereditari; 

S U S A N X A C B F 

W A B M E T I S L A 

L A L U N E D O K S 

I H V Z L G A I U O 

N R J M A Z A R E L 

T U A N U C I O G E 

E Z S O I A J W B X 
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 Mediul extern; 

 Obiceiurile zilnice;        

 Biochimia creierului.                                                                                 

Simptomele: 

         Bolile psihice se clasifică în mai multe tipuri, fiecare având propriile simptome, însă, o parte din 

aceste afecțiuni prezintă anumite simptome comune, cum ar fi: 

 apetit alimentar redus sau excesiv; 

 insomnie sau hipersomnie (doarme prea mult); 

 distanțare de oamenii apropiați; 

 renunțarea la activitățile obișnuite; 

 stare permanentă de oboseală; 

 lipsa speranței, stare de neajutorare; 

 consum de droguri sau alcool; 

 sentimente de confuzie, iritabilitate, furie, anxietate, tristețe sau spaimă; 

 frecvente certuri cu membrii familiei; 

 gânduri neplăcute, recurente, ce nu pot fi controlate. 

 Diverse afecțiuni pe care le poți întâmpina 

 Depresia majoră: Persoana nu se mai poate bucura de activități care înainte îi făceau plăcere și 

trece prin perioade prelungite de tristețe extremă, cu stări de inutilitate, neputință dureroasă și lipsă a 

dorinței de a trăi. 

 Tulburarea de stress post-traumatic: Apare ca răspuns la o traumă trăită de persoana 

respectivă; aceasta retrăiește un eveniment traumatizant, în mod repetitiv. Trauma poate fi o situație 

extremă, cum ar fi supraviețuirea dintr-un accident sau experiența unui soldat care a fost pe frontul de 

război, dar nu numai. 

 Bulimia nervoasă: Persoanele simt nevoia să mănânce rapid și mult, iar apoi își induc purgare 

fie prin vomă, fie prin laxative. Persoanelor bulimice le este foarte teamă să nu se îngrașe, însă nu își 

pot controla apetitul. 

 Anorexia nervoasă: Constă în a mânca foarte puțin și a face sport excesiv. Cu toate că aceste 

persoane pot fi chiar foarte slabe, percepția lor de sine este opusă și sunt foarte critice. Alimentația 

precară se reflectă într-un organism slăbit și înlipsa energiei. Lăsată netratată, anorexia pune viațaî n 

pericol. De fapt, anorexia este o urgență psihiatrică. 

  Toate aceste denumiri și descrieri pentru mulți dintre noi sun mai mult ca sigur neplăcute, de 

aceea este important să păstrăm un echilibru. Cum putem face asta? 
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 Petrecerea timpului în aer liber. Este foarte important să ne oxigenăm creierul, mai ales când 

avem mult de lucru. 

 Practicarea unui sport. Reprezintă competiție, ceea ce ne face să ne ambiționăm și să ne 

îndreptăm spre perfecțiune, acest lucru ne menține mintea ocupată într-un mod constructiv. 

 Timpul petrecut cu un animal de companie. Adeseori animalele sunt folosite pentru tratarea 

anumitor boli, dar de asemenea le și pot preveni. 

 Alimentația. Chiar și când vorbim despre sănătatea psihicului, ne raportăm și la alimentație. O 

alimentație poate aduce beneficii chiar și creierului nostru, în special consumarea alimentelor ca nuca, 

ciocolata neagră, broccoli, pește etc., în general cele care conțin Omega 3. 

 Cititul. Ajută în dezvoltarea creierului etc. 

 Somnul. Orele de odihnă trebuie respectate, un program bun de somn aduce multe beneficii. 

  Ai grijă de propria persoană, dacă tu ești bine îl vei putea ajuta și pe cel de lângă tine. Un om 

puternic din toate punctele de vedere îi va putea susține și pe alții, pe când un om slab va pica ușor! 

 

Bibliografie: 

1. https://viataverdeviu.ro/pasi-minte-sanatoasa-fericita 

2. https://www.clinicaoananicolau.ro/boli-psihice/ 

 

 

ADEVĂRATA SĂNĂTATE CONTEAZĂ! 
 

Aaliyah Raisa Mabrouk, clasa a VI-a 

Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

Prof. coord. Ramona Rotaru  

 

 Ce înseamnă ,,adevărata sănătate”? 

            Ei bine, adevărata sănătate este, de fapt, cea care contează. Aceasta este sănătatea deplină: 

sănătatea trupului și sănătatea minții. Dar, pentru a atinge cu adevărat punctul sănătații depline, nu este 

de ajuns să faci sport o dată la două luni, ci trebuie să îți formezi un stil de viață sănătos. Iar stilul de 

viață sănătos, la rândul lui, este caracterizat prin muncă.  

 Pentru a te simți cu adevărat bine, în mod mental și fizic, trebuie să muncești la anumite lucruri, 

cum ar fi să faci sport în mod repetat, minim 30 de minute pe zi sau să îți faci un program al mesei. Nu 

trebuie să ții dietă obligatoriu pentru a fi sănătos, dar tot trebuie să ai grijă la ce alimente consumi, 

https://viataverdeviu.ro/pasi-minte-sanatoasa-fericita
https://www.clinicaoananicolau.ro/boli-psihice/
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deoarece unele pot cauza boli mentale, dacă se consumă în mod repetat, iar unele îți pot accelera 

metabolismul, în timp ce unele îl pot încetini. Un program al mesei ar însemna să respecți cele trei 

mese principale: micul dejun (dimineața), prânzul (după-amiaza) și cina (seara, dar până în ora 20:00). 

 Încearcă să eviți mâncarea nesănătoasă, cum ar fi dulciurile sau mâncarea de tip fast-food. 

Ciocolata neagră, însă, nu are un efect negative asupra corpului: ba chiar din contră! Atunci când ai 

poftă de ceva dulce, ar fi indicat să mănânci un cubuleț de ciocolată neagră: ajută metabolismul.  

 Un alt factor care te poate ajuta în dezvoltarea unui stil de viață sănătos ar fi dormitul de 8 ore 

pe noapte. Asta înseamnă să te culci și să te trezești mai devreme, pentru a putea înfrunta în mod clasic, 

original și plin de energie următoarele provocări pe care viața ți le prezintă.  

 Hidratarea este, însă, cea mai importantă acțiune pentru a ajunge să ai un stil de viață sănătos. 

Nu uita! Apa este esențială pentru un om, așadar ar fi indicat să bei minim 2L de apă pe zi, evitând 

orice fel de suc cumpărat din magazin. Desigur, aproximarea diferă de la om la om, fiind bazată pe 

masa corpului tău.  

 Munca ce trebuie făcută pentru a ajunge la un alt nivel al sănătății este susținută de voință. 

Voința face ca totul să fie real, posibil. Trebuie întâi să vizualizezi unde vrei să ajungi, iar în funcție de 

cât de mult îți dorești să ajungi în acel punct vei reuși. Munca și voința în cazul sănătății sunt esențiale. 

Dacă îți dorești, de exemplu, să arzi grăsimile și caloriile corpului tău, trebuie să știi cât de mult îți 

dorești acel lucru. Tocmai din acest motiv, dacă îți dorești cu tărie să acționezi, vei acționa și vei face o 

schimbare, în timp ce dacă lenevești și continui să îți spui ,,Nu pot face asta și nu mai pot continua...”, 

te vei da bătut și nu vei avea parte de nici măcar o schimbare în viața ta. Exact la fel se întâmplă și cu 

mintea. Dacă tu îți cunoști valoarea și știi de ce ești în stare și te susții spunându-ți ,,Știu că poți! Vei 

reuși!”, vei vedea o schimbare asupra propriei tale sănătăți mentale și asupra trupului tău. 

 Pentru mine, sănătatea este un adevărat stil de viață și nu numai: este o artă. O artă esențială în 

viața noastră, cu toate că nu toți știu cum să o prețuiască sau să ajungă la ea... Această artă trebuie să fie 

simțită de către doritor pentru a o revendica. Este o artă meșteșugărească pe care doar unii dintre noi își 

dau seama cum să o mânuiască, dar toată lumea o poate practica cu multă voință... Și răbdare! 

 Ce beneficii ne aduc fructele și legumele? 

 Pe lângă faptul că fructele și legumele conțin un procent ridicat de apă, iar pentru noi, oamenii, 

apa este estențială, acestea conțin și diferite vitamine de care avem nevoie, cum ar fi portocalele şi 

lămâile care conțin vitamina C sau roșiile care sunt o sursă foarte bună de antioxidanți și conțin 

vitaminele A si C. Desigur, există și bananele, care sunt bogate în potasiu și spanacul, care conține fier, 

care ajută la formarea hemoglobinei, fiind și o sursă indispensabilă pentru producerea energiei. Doza de 

fier trebuie să fie, totuși, echilibrată, ținându-se cont de vârstă. Organismul are nevoie de o cantitate 
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mai mare de fier în timpul dezvoltării fizice (adolescență), al sarcinii, al alăptării sau după o sângerare 

masivă. 

 Ce beneficii ne aduce practicarea sportului?                        

  Sportul are atât beneficii fizice, cât şi psihice. Acesta ne crește ritmul inimii, îmbunătățind 

circulația sângelui, te ajută să devii sau să te menții tonifiat și îți arde grăsimile corpului. Dar sportul 

mai are și alte atribuții, cum ar fi eliberarea stresului, care te face să te simți mult mai relaxat, 

combaterea bolilor mentale și acceptarea. Sportul te ajută să accepți lucrurile din viața ta. Te ajută să 

vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă și te ajută să îți rezolvi anumite probleme. 

 

Bibliografie: 

1. https://www.kakaoo.org/ro/ 

2. https://sfaturi.decathlon.ro/importanta-sportului-iata-de-ce-ar-trebui-sa-incepi-un-sport-acum 

3. http://www.smutm.ro/index.php/informatii-pacienti/stil-de-viata-sanatos 

4. https://www.policlinicamedica.ro/ro/blog/ce-inseamna-pentru-tine-un-stil-de-viata-sanatos 

5. https://recumedis.ro/blog-detaliat.php?blog=13 

 

 

SERVIREA ZILNICĂ A MICULUI DEJUN 

 

Cristian Petre, clasa a VII-a 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

Prof. coord. Doina Andrei  

 

 Cea mai importantă masă a zilei ar trebui să fie micul dejun!  

 Peste 30 de ani de cercetare au arătat impactul pozitiv pe 

care îl are servirea micului dejun asupra funcționării 

organismului uman.  

 Activitatea zilei care tocmai începe necesită efort fizic și 

psihic. Organismul se află după un repaus alimentar de 10-12 

ore. Secreția gastrică se află la nivel maxim între orele 

7.00-9.00, iar activitatea creierului este și ea mai intensă în 

prima parte a zilei.  De aceea, renunțarea la masa de dimineață 

predispune la oboseală matinală (prin deficit energetic).  

https://www.kakaoo.org/ro/
https://sfaturi.decathlon.ro/importanta-sportului-iata-de-ce-ar-trebui-sa-incepi-un-sport-acum
http://www.smutm.ro/index.php/informatii-pacienti/stil-de-viata-sanatos
https://www.policlinicamedica.ro/ro/blog/ce-inseamna-pentru-tine-un-stil-de-viata-sanatos
https://recumedis.ro/blog-detaliat.php?blog=13
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 Servirea zilnică a micului dejun îi oferă copilului nutrimentele necesare pentru a-l apăra de 

probleme emoționale și comportamentale, de obezitate, dar și pentru a-i asigura o funcționare a 

organismului care să îi permită să ia note mai mari la școală.  

 Micul dejun sănătos are cel puțin 4 componente:  

 produse din cereale integrale: pâine sau fulgi de cereale;  

 lapte și lactate: iaurt, brânză de vaci, brânză telemea, cașcaval;  

 legume sau fructe proaspete; 

 lichide: apă, ceai de plante neîndulcit.  

 Exemple de mic dejun:  

 iaurt cu cereale integrale și bucățele de mere, ceai de plante neîndulcit;  

 brânză de vaci cu pâine de secară, felii de roșii, castraveți sau ardei, apă.  

 Ouăle se consumă în cantitate de maxim 3 pe săptămână, fie la micul dejun, fie în preparate în 

cursul zilei.  

 Sugestii pentru servirea micului dejun: 

 Treziți-vă cu câteva minute mai devreme, ca să fie timp suficient pentru masă.  

 În criză de timp dimineața, copiii trebuie să bea cel puțin un pahar cu suc de fructe, lapte sau 

iaurt și să ia cu ei o gustare consistentă.  

 Micul dejun trebuie să fie masa principală a zilei pentru întreaga familie. Întocmai ca benzina 

de calitate care face ca mașina să meargă bine, cerealele sunt cea mai bună sursă de energie pentru o 

nouă zi. Ele conțin și multe vitamine și substanțe minerale.  

 Copiilor le place societatea. Se recomandă luarea micului dejun în familie cât mai des.  

 Copilul nu trebuie obligat să mănânce. I se pot propune mai multe variante și el să aleagă.  

 Copilul trebuie lăsat să își exprime dorința în legătură cu ce dorește să mănânce la gustarea de 

dimineață și implicat în pregătirea lui. Astfel va dobândi sentimentul de control și va refuza mai greu 

mâncarea.  

 Sugestii pentru ca luarea mesei să se desfășoare în atmosferă plăcută:  
 Copiilor le place să:  

 fie atmosferă plăcută la masă;  

 participe la cumpărături, la pregătitul mâncării și la aranjatul mesei;  

 nu fie obligați să mănânce mereu tot din farfurie;  

 nu mănânce singuri la masă;  

 audă mai degrabă alternative decât interdicții;  

 fie lăudați dacă se comportă bine la masă.  
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 Educația copiilor pentru alimentație sănătoasă trebuie să înceapă de timpuriu, pentru că acest 

lucru oferă independență copilului și un comportament alimentar sănătos în viitor. 

 

Webografie: 

1. https://bunadimineata.ro 

2. https://dieta.romedic.ro 

3. https://smartmedic.ro 

4. https://www.sfatulmedicului.ro 

 

 

CONSUMUL DE FRUCTE ÎN ALIMENTAȚIA ZILNICĂ 

 

Nicolae Pitulice, clasa a VIII-a  

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

Prof. coord. Doina Andrei  

 

 Fructele și legumele conțin substanțe cu efect pozitiv în dezvoltarea armonioasă a organismului, 

de distrugere a bacteriilor, de întărire a sistemului imunitar, așadar de prevenire a unor boli favorizate 

de scăderea imunității.  

 Numeroase studii întreprinse până în prezent arată că oamenii care consumă multe legume și 

fructe au un risc mai mic pentru apariția unor boli, cum ar fi bolile cardiovasculare și cancerul. 

Alimentația sănătoasă se deprinde însă din copilărie. Prin urmare, copiii trebuie învățați să consume 

mai multe legume și fructe, iar adulții sunt modelul pe care ei îl urmează.  

 Copilul poate consuma din grupa legumelor și a fructelor orice dorește, nimic nu este interzis. 

Trebuie doar să mănânce cât mai diversificat, adică să nu consume timp îndelungat același tip de 

legumă, respectiv de fruct.  

 Se recomandă alegerea legumelor și fructelor de sezon. Acestea conțin cele mai multe vitamine 

și săruri minerale. Este mai convenabil și din punct de vedere financiar. Ideal este ca ele să fie 

consumate în stare crudă, dar și congelate, uscate, în conserve sau sub formă de sucuri.  

 S-a dovedit că minim 5 porții de legume și de fructe pe zi influențează pozitiv sănătatea. 

Raportul optim este de 3 porții legume și 2 de fructe. În ceea ce privește porțiile pentru copil, acestea 

echivalează cu o cantitate de legume, respectiv de fructe ce încape în mâna copilului. De exemplu: 
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 O porție de legume poate fi: 1 ardei, 3 roșii, 1 gulie mică, 2 mâini de copil de salată, de 

morcovi rași, de spanac, de broccoli, de ciuperci champignon, 1 mână de leguminoase fierte (mazăre, 

linte, fasole), 1 pahar de suc de roșii sau de morcovi.  

 O porție de fructe poate fi : 1 măr, 1 banană, 1 portocală, 1 piersică, 2 mâini de copil de 

căpșuni, zmeură, struguri, fructe uscate, 1 pahar de suc de fructe proaspăt stors, ½ mână de copil cu 

nuci.  

 Repartizarea la mese a celor 5 porții de legume și de fructe poate fi făcută astfel: la micul 

dejun se consumă cereale cu lapte și bucățele de mere, la gustare legume crude (de exemplu, morcovi, 

ardei) tăiate rondele sau bețișoare, la prânz macaroane cu sos de legume, la gustarea de după-masă iaurt 

cu căpșuni proaspete sau fructe uscate, iar seara la cină pâine cu brânză și ridichi sau roșii.  

 Sugestii pentru creșterea consumului de legume și de fructe: 
 Copilul va consuma alimente cu mai multă plăcere dacă acestea sunt prezentate cât mai atractiv: 

chipuri umane din legume sau fructe – așezate pe farfurie sau sub formă de decor pe sandviciuri.  

 Oferirea legumelor și fructelor de culori cât mai diferite stimulează pofta copilului de a le 

mânca.  

 Copilul trebuie recompensat dacă mănâncă mai multe legume și fructe, dar nu cu mâncare, ci cu 

o vorbă bună, cu o carte, cu un bilet la film, cu o excursie.  

 Se recomandă să se întrebe copilul ce fructe și legume dorește și sub ce formă de preparare, ce 

legume dorește să adauge la lista de cumpărături sau ce fructe vrea să conțină salata de fructe.  

 Se pot „camufla” legume (ciuperci, broccoli, morcovi, spanac, țelină etc.) în chifteluțe, omlete, 

salate cu paste, dar și banane, nuci în bolul cu cereale și lapte.  

 Produsele nesănătoase din casă (de exemplu, bomboane, ciocolată etc.) trebuie eliminate. 

Astfel, copilul nu va mai fi tentat să le consume.  

 Se recomandă să se ofere copilului fructe și legume proaspete, atunci când are chef de „ronțăit” 

între mese. 

 

Webografie: 

1. http://laboretica.ro/ 

2. https://sfaturimedicale.ro/ 

3. https://www.paradisverde.ro/ 

4. https://www.sfatulmedicului.ro/ 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Ioana Radu, clasa a VI-a  

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeş, jud. Argeş 

Prof. coord. Claudia Mihaela Cojocărel 

 

 Un stil de viaţă sănătos reprezintă un mod eficient de menținere a stării noastre de sănătate și 

reducere a riscurilor îmbolnăvirii. Acest stil de viață sănătos se bazează în principiu pe: somn, 

alimentație, hidratare, mișcaresport. 

 Somnul este o componentă importantă pentru sănătate, orele de somn fiind necesare pentru 

organism; aceste ore, fie de culcare, fie de deșteptare trebuie respectate permanent. În funcție de corpul 

fiecăruia, între 6-8 ore de somn pe noapte sunt suficiente pentru ca dimineața să ne simțim odihniți. Cel 

mai bun interval pentru orele de repaus este între 22:30 și 06:30. În lipsa orelor suficiente de odihnă, 

organismul nu va rezista stresului din ziua următoare, iar efectele nu vor întârzia să apară. Pe termen 

lung, lipsa somnului poate duce la apariția unor boli grave (insomnia, hipersomnia, narcolepsia etc.). 

 Alimentația reprezintă procesul prin care o persoană consumă alimente din care corpul 

absoarbe nutrienții de care are nevoie pentru o bună funcționare. Alimentele sunt necesare pentru 

creșterea, dezvoltarea, energia organismului. În alimentația noastră trebuie să avem grijă în ce cantitate 

consumăm următoarele: zahăr, sare, grăsimi, alcool. Nutriționiștii recomandă consumarea alimentelor 

din toate categoriile de produse, dar în cantități mici și la ore bine stabilite, în funcție de programul 

fiecărei persoane. Alimentația necorespunzătoare în perioada adolescenței afectează mai multe organe 

și sisteme de organe, iar în perioada maturității duce la anumite boli (ex. lipsa de calciu-osteoporoză).  

 Nu te păcăli spunându-ți că o alimentație sănătoasă compensează efectele nocive pe care 

alimentele le au asupra corpului. Dacă poți și ai resurse, încearcă să cumperi alimente bio, organice sau 

tradiționale din surse sigure care nu au folosit insecticide, pesticide, furaje chimice, hormoni de creștere 

și alte practici nocive. Și modul de preparare are un rol important dacă vrei să urmezi un stil de viață 

sănătos. Se recomandă o dietă bogată în alimente neprocesate termic, iar cele gătite să fie făcute la 

aburi, la cuptor, pe grătar, fierte sau sote. Practic orice formă în afară de prăjit sau pane – redu 

consumul de mâncăruri prăjite pe cât posibil. 

 Hidratarea – apa potabilă este cea mai indicată. Este bine să începi ziua cu 1-2 pahare de apă 

călduță în care storci și o jumătate de lămâie, dacă organismul o suportă. Aceasta are rolul de a curăța 

organismul, comparativ cu apa pe care o bei pe parcursul zilei, care are rol de hidratare. Se recomandă 
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să bei apa la temperatura camerei sau călduță, cu înghițituri mici la intervale foarte mici de timp, pentru 

o mai bună asimilare. Este bine să consumi 1,5-2 litri de apă pe zi. Pentru un aport suplimentar de 

vitamine și minerale, între mese se pot bea ceaiuri neîndulcite (sau îndulcite cu miere), apă infuzată cu 

fructe și legume sau sucuri proaspete de fructe, legume și verdețuri. 

 Sportul aduce o gamă variată de beneficii organismului uman, așa încât se recomandă să facem 

mișcare zilnic, indiferent de vârsta pe care o avem. În primul rând, practicarea sportului ajută la arderea 

grăsimilor din organism, ajută la eliminarea kilogramelor în plus și contribuie la reglarea greutății 

corporale. În al doilea rând, mișcarea fizică luptă împotriva stresului, anxietății și depresiei, întărește 

mușchii, inima, întregul sistem cardio-respirator. Persoanele care fac sport și au o viață activă din punct 

de vedere fizic, au articulațiile foarte mobile, un echilibru al coloanei vertebrale și flexibilitate. 

Exercițiile fizice îmbunătățesc concentrarea psihică și ulterior, rezistența fizică. 

 Cercetătorii explică faptul că sportul ajută la creșterea respectului de sine și încrederii în forțele 

proprii și consolidează calitățile de lider. Sportul e bun și pentru a crește imunitatea, dar și pentru 

reglarea metabolismului organismului uman, pentru eliminarea cu ajutorul transpirației a grăsimilor, 

toxinelor și impurităților. Prin sport te deconectezi de la toate problemele de la muncă, de la treburile 

casnice și de la toate situațiile care provoacă stres și anxietate. Acest lucru, împreună cu capacitatea sa 

de eliberare de serotonină și endorfine, transformă antrenamentul fizic într-un tranchilizant natural care 

luptă împotriva stresului și a dezechilibrelor sistemului nervos. 

 Cea mai simplă și la îndemână metodă de a face mișcare este mersul pe jos. Te relaxează, te 

ajută să scapi de stres și griji cotidiene, are efecte pozitive asupra duratei și calității somnului și poate fi 

făcut zilnic în completarea treburilor zilnice. 

 Să ai un stil de viață sănătos ce implică obiceiuri echilibrate îți permite să rămâi în permanență 

activ și conectat la lucrurile care îți plac cu adevărat. Șansele de reușită cresc odată cu o viață împlinită 

pe toate planurile. Toate aceste elemente compun un stil de viață sănătos și echilibrat. Dozează-ți cu 

atenție activitatea fizică, alimentația, odihna, relaxarea, pasiunile și preocupările zilnice, pentru că toate 

aceste elemente te vor ajuta să fii cu adevărat fericit și mulțumit. 

 

Bibliografie: 

1. https://www.policlinicamedica.ro 

2. https://verandamall.ro 

3. https://nutritie-si-stil-de-viata.ro 
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STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Daria Stan, clasa a VIII-a  

Şcoala Gimnazială ”Ştefan cel Mare” Alexandria, jud. Teleorman 

Prof. coord. Anca-Irina Vasile 

 

 „Credem că fericirea derivă dintr-un loc în care am fost odată fericiţi. Adevărul este că 

fericirea derivă din noi înşine.” (Franz Schubert). 

 Un stil de viaţă sănătos înseamnă automat fercire, o fericire pură, creată şi susţinută de fiecare 

în parte. Conceptul „stil de viaţă sănătos” e deosebit de complex, însă un lucru este cert - prin adoptarea 

sa, avansăm succesiv la cea mai bună versiune a noastră. Primul pas pe care îl putem face, în 

consolidarea noului obiectiv este cunoaşterea şi acceptarea  personală. 

 Stima de sine este o părere realistă şi apreciativă despre propria persoană, fiind de asemenea şi 

cheia dezvoltării tale. Oamenii cu stimă de sine nu se consideră nici superiori, nici inferiori altora. 

Cunoscându-şi defectele şi părţile mai puţin bune, aceştia sunt profund bucuroşi că sunt ei înşişi 

(Briggs, 1977). Preţuirea valorii adevărate, echivalentă în creare cu a tuturor, este un obiectiv întru totul 

minunat, dar foarte greu de atins şi menţinut într-o lume cu gândiri greşite, orientate spre negativism. 

 Un al doilea pas ar fi urmarea Legendei Personale sau Menirea Ta, mărturie etern valabilă 

despre cum ne putem schimba urmându-ne visurile şi cât de important este să ne ascultăm inima. 

Găsirea ţelului trăirii  este, în opinia mea, cel mai sănătos stil de viaţă. Când îţi doreşti ceva cu ardoare, 

tot Universul conspiră la realizarea dorinţei tale. Indiferent de greutăţile întâmpinate în drumul spre 

apogeu, oamenii trăiesc în funcţie de viitorul lor şi alegerea obişnuinţei nu o să aducă niciodată 

fericirea: ”Când toate zilele sunt egale oamenii au încetat să vadă lucurile bune care apar de câte ori 

soarele traversează bolta.” 

 Un alt factor care ne permite deprinderea sănătăţii existenţei reprezintă îl relaţiile cu cei din jur. 

Mediul în care îţi desfăşori activitatea te face să socializezi, astfel alegerea persoanelor potrivite ne 

conferă îmbunătăţirea calităţii vieţii. Cum poţi recunoaşte cu cine te potriveşti şi cine îţi poate 

demonstra prietenia reală? Descoperirea acestor persoane este dificilă şi nesigură, pentru că relaţile 

umane depind de mediul exterior, dar şi de propria viziune. Familia o să fie mereu o parte din tine, 

punctul tău de plecare, dar şi de întoarcere: familia sunt numai persoanele care îţi aduc în suflet 

sentimentul de „acasă”. Dacă ne înconjurăm de cei cu care avem curajul să ne exprimăm liber (fără 
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reţinere), de cei care ne acceptă aşa cum suntem, iubindu-ne fără să aştepte ceva în schimb, atunci vom 

trăi clipe cu emoţii veridice. 

 Cu siguranţă ne putem relaxa mintea prin intermediul pasiunilor, dar o putem şi antrena prin 

diferite modalităţi: cititul, vizionarea producţiilor cinematografice, scrisul într-un jurnal, plimbări dese 

în locuri liniştite, călătorii sau artă în toate formele ei. 

 Pe lângă îmbunătatirea eului spiritual, trebuie să lucrăm şi la sănătatea fizică. Alimentaţia, 

somnul, exerciţiile fizice, îngrijirea corpului, mersul regulat la medic o să ne menţină sănătoşi şi 

puternici. 

 Alimentaţia sănătoasă este un stil de viaţă, o modalitate de a ne întreţine corpul, care trebuie 

adoptată pentru o perioadă de timp nedeterminată. Mâncarea sănătoasă acoperă necesarul de substanţe 

nutritive de care are nevoie organismul, fără exces de zahăr, grăsimi saturate sau aditivi periculoşi. 

Tipul de alimentaţie este diferit de la om la om, dar o regulă generală ar fi diversitatea şi adaptarea la 

necesarul energetic în funcţie de vârstă şi greutate. 

 Potrivit OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), alimentaţia echilibrată conţine: 

 Fructe-citrice (lămâie, portocală, mandarină, pomelo) 

-acidulate (măr, pară, caisă, prună, piersică) 

-astrigente (gutui, afine) 

-amidoniase (banane, castane) 

-uleioase (nuci, alune, migdale, fistic) 

-exotice (avocado, papaya, kiwi, ananas, mango) 

 Legume: diferite tipuri de cartof, brocoli, conopidă, varză, ceapă, usturoi, morcov, salată verde. 

 Leguminoase: fasole, linte, mazăre, năut, soia, lupini. 

 Cereale: grâu întreg, secară, in, orz, ovăz, porumb, quinoa, hrişcă, bulgur. 

 Uleiuri vegetale: de măsline, de cocos, de rapiţă fără grăsimi hidrogenate. 

 Surse de proteină animală: lactate (iaurt, brânză, smântână), carne (pui, curcan, vită), peşte 

(somon, ton), ouă. 

 

Bibliografie: 
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https://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/ce-fericirea-10-definitii-originale-1_54b09c14448e03c0fd767be2/index.html
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TRĂIEȘTE SĂNĂTOS! 
  

Adelina Stancea, clasa a VIII-a 

Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Pitești, jud. Argeş 

Prof. coord. Gabriela-Mădălina Niţulescu  

 

 Suma obiceiurilor noastre se reflectă în starea sănătăţii pe care o avem. Starea de spirit este tot 

rezultatul propriului stil de viaţă. Atât sănătatea fizică, cât şi cea psihică depinde, în mare măsură, de 

obiceiurile zilnice pe care le avem şi de modul în care trăim. Contează ce mâncăm, dacă facem mişcare, 

dacă consumăm alcool sau dacă fumăm. Şi calitatea relaţiilor noastre sociale contribuie la starea de 

bine. 

 Pentru un stil de viaţă sănătos trebuie să ţinem cont de câteva aspecte. 

 Orele de somn trebuie respectate. În funcţie de organismul fiecăruia, 6-8 ore de somn pe 

noapte sunt suficiente pentru ca dimineaţă să ne simţim odihniţi. Cercetătorii au descoperit că cel mai 

bun interval de somn pentru refacerea trupului şi sufletului este între 22.30 şi 06.30. S-a mai descoperit 

că orele de odihnă pierdute noaptea nu pot fi substituite de cele din timpul dimineţii sau al zilei. 

Somnul este foarte important, deoarece dacă nu vă veţi odihni îndeajuns, organismul nu va rezista 

stresului din ziua următoare, iar efectele nu vor întârzia să apară. Pe termen lung, lipsa odihnei poate 

duce la apariţia unor boli foarte grave. 

 Alimentaţia este alt indicator al unui stil de viaţă sănătos. Cercetătorii Universităţii Harvard au 

elaborat în anul 2008 o piramidă a alimentaţiei sănătoase. La baza acesteia se află exerciţiile fizice şi 

alimentaţia. Legumele şi fructele, cerealele integrale (orez brun, paste din făină integrală, secară, orez), 

uleiurile sănătoase nu trebuie să lipsească din meniul zilnic, deoarece sunt sursa noastră de energie. 

Trebuie să consumăm ouă, peşte, carne de pasăre, nuci, seminţe. 1-2 porţii/zi de lactate vor aduce 

aportul necesar de calciu în organism. Cercetătorii au pus în vârful piramidei alimentele care trebuie 

consumate mai rar: carne roşie, unt, cereale, pâine şi paste din făină albă, cartofi, băuturi şi dulciuri pe 

bază de zahăr. 

https://books.google.ro/books/about/Alchimistul.html?id=9pAEBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=ro&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ro/books/about/Alchimistul.html?id=9pAEBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=ro&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ro/books/about/Alchimistul.html?id=9pAEBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=ro&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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 Mişcarea nu trebuie să lipsească. Exerciţiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătate. Acestea 

ajută la controlul greutăţii. Alergaţi în parc, mergeţi la sala de fitness, urcaţi scările, mergeţi pe jos cât 

mai mult, plimbaţi câinele sau aveţi grijă de grădină. Sunt nenumărate moduri în care puteţi evita 

sedentarismul. Monica Roşu, fostă campioană olimpică la gimnastică spune că nu îşi poate imagina 

viaţa fără sport, deoarece acesta înseamnă sănătate, o viaţă mai bună şi mai lungă.  Deci fără mişcare 

nu există sănătate. Fără mişcare, nici sănătate nu este! 

 Vizitaţi medicul înainte să fie nevoie să vă viziteze el pe dumneavoastră. Mergeţi la control 

regulat, este mai uşor să previi decât să combaţi. În plus, un control general la câteva luni este 

obligatoriu. Nu uitaţi ca la 6 luni să mergeţi la medicul stomatolog şi la ginecolog. 

 Oamenii care zâmbesc sunt mai frumoşi, îmbătrânesc mai încet şi sunt o companie plăcută 

pentru cei din jur. Totodată, cei care zâmbesc sunt şi mai relaxaţi şi mai puţin stresaţi. Pe principiul că 

în viaţă nimic nu este de nerezolvat, oricât de grave sau multe sunt problemele de care vă loviţi, o 

atitudine pozitivă vă va ajuta să treceţi mai uşor peste momentele dificile. Eliminaţi pe cât posibil 

stresul şi nu vă mai consumaţi energia în mod inutil. Cercetătorii spun că cei care râd în fiecare zi au o 

inimă mai sănătoasă. Începeţi chiar acum acest exerciţiu de fericire şi cu timpul va deveni obişnuinţă. 

 Pentru un stil de viaţă sănătos consumaţi alcool moderat. Nutriţioniştii spun că un singur 

mililitru de alcool are 7 kilocalorii. Tot ei spun că bărbaţii nu ar trebui să consume zilnic mai mult de 3-

4 unităţi de alcool, iar femeile 2-3 (o unitate de alcool reprezentând 10 ml de alcool pur). Consumat în 

exces, alcoolul încetineşte funcţionalitatea sistemului nervos central, blochează o parte din mesajele 

care ar trebui să ajungă la creier, alterând astfel perceptiile, emoţiile, mişcare, vederea şi auzul 

persoanei. 

 Fumatul este interzis cu desăvârşire când ne gândim la un stil de viaţă sănătos. Cercetătorii au 

identificat în fumul de ţigară peste 4.000 de substanţe. Printre acestea există substanţe active 

farmacologic, antigenice, citotoxice, mutagene şi carcinogene. Printre substanţele nocive 

găsim:nicotina (este un alcaloid foarte toxic, stimulent şi sedativ neuroendocrin şi dă dependenţă), 

gudronul (este un termen general pentru mai multe particule ce rezultă din fumul de ţigară). Particulele 

conţin substanţe chimice printre care oxizi de nitrogen, dioxid de carbon, monoxid de carbon, dar şi 

benzpiren, o hidrocarbură puternic cancerigenă. Monoxid de carbon, oxizi de nitrogen, cianură de 

hidrogen, ammoniac, metale (arsenic, cadmiu şi plumb) şi compuşi radioactivi, cu efecte carcinogene 

sunt doar câteva otrăvurile ce conţin o ţigară. Pentru cei care fumaţi, încercaţi să vă lăsaţi de aceste 

viciu foarte dăunător, uneori fatal. Ca să nu mai vorbim că este şi foarte scump. 

 Alt factor care contribuie la o viaţă frumoasă şi sănătoasă este educaţia. Prin autoeducare ne 

putem îmbunătăţi viaţa. Nu ezitaţi să urmăriţi filme documentare, să mergeţi la teatru, la concerte, la 
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operă. Citiţi cât mai mult. Librăriile oferă o gamă largă de cărţi educative. Se găsesc şi pe internet 

foarte multe cărţi de acest fel. Nu încetaţi să învăţaţi şi să investiţi în dumneavoastră. Astfel veţi fi mai 

încrezători în forţele proprii, iar asta induce starea de fericire. 

 

 

 

ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ 

 

Maria Stoica, clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială “Theodor Aman” Câmpulung Muscel, jud. Argeș 

Prof. coord. Angela Pestriţu 

 

          Asocierea felurilor de mâncare şi servirea lor într-o anumită ordine, la o masă, reprezintă un 

meniu. În structura unui meniu va intră o gamă variată de alimente, atât de origine vegetală, cât şi de 

origine animală, care să asigure valoarea nutritivă şi energetică corespunzătoare. 

          Pe parcursul unei zile, se servesc trei mese principale şi două gustări; de aceea există câte un 

meniu pentru micul dejun, pentru prânz şi pentru cină. Valoarea energetică a alimentelor trebuie 

repartizată judicios pe cele trei mese ale zilei astfel: micul dejun 30%, prânzul 50% şi cină 20%. 

          Alimentaţia corectă trebuie să ţină seama de vârstă şi de starea de sănătate a oamenilor. 

          Substanţele de bază din mâncare, absorbite de intestin, sunt: proteinele, glucidele, lipidele. Din 

copilărie trebuie să le cunoaştem! 

          Nevoile copilului şcolar, de 7-12 ani, sunt de aproape 2500 de kilocalorie pe zi. Din totalul 

valorii energetice, 13% va fi sub formă de proteine, 32% lipide şi 55 % glucide. 

          Proteinele sunt cele care construiesc trupul nostru, găsindu-se în muşchi, oase, piele, creier, ficat, 

inima. Noi le luăm din alimentele de origine vegetală (fasole, mazăre, nuci, cereale, soia). Şi totuşi, nu 

trebuie să exagerăm consumul de proteine. 

          Glucidele, adică substanţele dulci, sunt o sursă importantă de energie pentru copil şi adolescent, 

dar nici aici nu trebuie să exagerăm. Luăm  glucidele mai puţin din dulciuri (ciocolate, îngheţate) şi mai 

mult din fructele şi legumele proaspete, din cereale sau lapte. Există glucide şi în alimentele care n-au 

gust dulce, cum ar fi pâinea şi cartofii, însă şi acestea îngraşă. 

          Lipidele se găsesc mai ales în grăsimi. Cu excepţia legumelor şi fructelor, toate produsele 

alimentare conţin grăsimi, mai mult sau mai puţin. Trebuie să ne ferim de cele foarte gustoase! 

Grăsimile (lipidele) se găsesc din belşug în: carnea de porc, în peştele gras (somn, crap, somon), în unt, 
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smântână, brânzeturi grase, laptele natural. Sunt mai degrabă preferate şi sănătoase grăsimile din 

produsele vegetale (nuci, arahide, uleiuri, mai ales uleiul de măsline). Dacă nu le putem evita, măcar să 

le consumăm în cantităţi moderate. 

          Vitaminele sunt substanţe esenţiale pentru creştere şi menţinerea stării de sănătate a tânărului. Se 

ştie că, în lipsa acestora, o persoană n-ar putea supravieţui decât câteva luni. De altfel, chiar cuvântul 

vitamine provine de la cuvântul latinesc vita, care înseamnă viaţă. Cele mai multe se află în verdeţuri, 

legume, fructe. În general, se cunosc peste 20 de vitamine, cele mai cunoscute fiind vitaminele A, B, C, 

D, K. 

          Vitamina A favorizează o vedere bună, creşterea corpului. Se găseşte în unt, untură de peşte, 

gălbenuşul oului, în rădăcini de morcov, în caise, roşii, piersici. 

          Vitamina B este prezentă în nuci, fasole, ouă, ficat, lapte. În absenţa acestei vitamine, se produc 

în final tulburări nervoase, uscarea pielii, căderea părului, oprirea creşterii. 

          Vitamina C contribuie la creşterea şi rezistenţă organismului. Se află în legumele sau fructele 

proaspete şi se distruge prin fierbere. Abundă în vitamina C următoarele: lămâile, portocalele, roşiile, 

măceşele, zarzavaturile. În absenţa ei se produce boala numită scorbut, de care sufereau şi chiar mureau 

marinarii care plecau în expediţii geografice. Scorbutul duce la sângerarea gingiilor, căderea dinţilor. 

          Vitamina D favorizează creşterea oaselor. În lipsa ei, mai ales la copiii săraci, din ţările africane 

şi asiatice, se produce boala numită rahitism (deformarea oaselor scheletului). Oasele rămân moi, fără a 

putea să susţină corespunzător greutatea corpului.  

          În alimentaţia persoanelor în vârstă sunt unele alimente recomandate precum: laptele degresat, 

iaurtul, brânza de vaci slabă, carnea slabă de vită, pasăre, peşte, unt, albuş de ou, pâine intermediară, 

prăjituri de casă, fructe şi sucuri de fructe, băuturi nealcoolice.  

          Alimentaţia reprezintă domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern se hrăneşte 

într-un mod nesănătos, mănâncă prost şi mult. Aşa se face că o persoană din două suferă de exces de 

greutate (depăşirea cu peste 10% a greutăţii normale). Aceasta are efect nefast asupra sistemului osos, a 

scheletului şi asupra aparatului motor, în special asupra părţii inferioare a corpului. Cu cât excesul în 

greutate este mai mare, cu atât creşte şi procentajul persoanelor care suferă de maladii coronariene 

(angină pectorală, infarct miocardic, ateroscleroza) sau cu afecţiuni cancerigene, cum ar fi cancerul 

intestinelor. Statisticile arată că peste 30% dintre obezi mor din cauza bolilor de ficat sau a diabetului. 

De asemenea, obezii pot avea probleme mult mai mari decât cei cu greutate normală în cazul unor 

intevenţii chirurgicale. 

            Alimentele neprelucrate de origine vegetală trebuie să ocupe un loc important, atât în cadrul 

alimentaţiei persoanelor sănătoase, cât şi al celor bolnave. Doar aceste produse conţin materiale de 
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balast (fibre) şi substanţe antioxidante, principii care ajută organismul să facă faţă stresului psihic şi 

celui oxidativ, prevenind sau chiar vindecând o serie de afecţiuni. 

           Alcătuirea unei diete pur vegetariene, care să aducă aminoacizii indispensabili în limite optime, 

este aproape imposibilă. De aceea este nevoie să se recurgă şi la sursele de alimente cu proteine 

complete, dintre care cele mai sănătoase sunt peştii, ouăle şi lactatele, dacă bineînţeles, sunt proaspete 

şi prelucrate cât mai simplu. Aceste surse, administrate în cantităţi optime, pot înlocui în totalitate 

carnea de pasăre şi de mamifere, precum şi derivatele ce rezultă din ele. 

          O hrană sănătoasă este o hrană proaspătă, variată, bogată în substanţe vitale, alcalină, cu multe 

vitamine, cu săruri minerale şi oligoelemente. Este recomandat ca de trei ori pe săptămână să nu se 

consume carne, aceasta fiind înlocuită cu preparate din soia.  

           Nevoile zilnice de aminoacizi se pot acoperi prin consumarea a 100 gr. de grâu integral sau orez 

nedecorticat. Se vor consuma legume proaspete, care conţin substanţe vegetale bioactive 

(glucosinolate, flavonaide) cum ar fi: cartofi, linte, mazăre, fasole verde, varză, broccoli, roşii, fulgi din 

cereale, pâine integrală, gris, orez nedecorticat, grâu încolţit sau germeni de grâu. Substanţele bioactive 

distrug radicalii liberi care sunt responsabili pentru evoluţia cancerului. 

          Tehnologiile industriale de rafinare a hranei, aduc cu sine deservicii importante sănătăţii omului, 

mai ales prin faptul că produsele rezultate devin foarte concentrate. Dintre produsele alimentare 

concentrate, cele mai nesănătoase sunt: zahărul alb (rafinat), făina albă, uleiurile rafinate, sarea de 

bucătărie. Acestea, precum şi produsele derivate din ele, trebuie consumate cu mare prudenţă, mai ales 

de către persoanele care nu depun un efort fizic susţinut sau de către cei cu probleme de sănătate. 

          Tehnologiile alimentare cresc productivitatea şi stabilitatea produsului, dar această "siguranţă" 

poate fi, uneori, primejdioasă. De pildă, margarina este un preparat, care deşi se obţine din uleiuri 

vegetale, faţă de acestea sau faţă de unt, nu intră în râncezire. Cu toate acestea, prin conţinutul mare de 

acizi graşi saturaţi, dar şi al altor compuşi nocivi, margarina se dovedeşte un aliment nesănătos.           

           O altă problemă legată de procesarea tehnologică a hranei este prezenţa, uneori masivă, în 

produse a unor substanţe străine alimentului, compuşi binecunoscuţi sub denumirea de aditivi 

alimentari (E-uri). 

           Prepararea culinară excesivă a alimentelor nu este recomandată, deoarece mulţi dintre compuşii 

bio esenţiali se distrug. Fierberea excesivă conduce la sărăcirea alimentelor în nutrienţi. Bucătăria 

tradiţională, cât şi cea modernă, cu abuzul ei de prăjeală în untură sau în ulei, cu adaosul sistematic de 

ceapă sau de usturoi, cu excesul de condimente iuţi sau acre, poate transforma uşor o alimentaţie 

echilibrată într-o cauză de îmbolnăvire.   Uleiurile şi alte lipide încinse, cu care se îmbibă prăjelile, 
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prelungesc cu mult digestia, irită mucoasa stomacului, conduc la formarea unor compuşi toxici care se 

elimină greu din organism şi chiar favorizează apariţia cancerului. 

           Alimentele conservate nu sunt doar acele surse de hrană cunoscute sub denumirea uzuală de 

"conserve", ci toate mâncărurile care în mod normal se alterează destul de repede, dar care prin anumite 

tehnici se pot păstra un timp îndelungat, fără deteriorarea majoră, cel puţin sub aspect gustativ, a 

proprietăţilor lor. 

           Metodele de conservare sunt multiple (congelare, adăugarea de substanţe conservante, 

fermentaţie, sterilizare, afumare etc.). Bineînţeles că nu toate alimentele conservate sunt nesănătoase, 

dar trebuie să se înţeleagă că, cu mici excepţii, astfel de surse de hrană - de exemplu laptele, care se 

degradează în mod normal în maximum 48 de ore sau sucurile nu sunt produse proaspete, aşa cum 

încercă să ne convingă reclamele comerciale, iar conţinutul lor în vitamine şi minerale sensibile la 

păstrare (Vitamina C, vitamina P, fier etc.) este datorat exclusiv adaosurilor sintetice. 

 Nu este obligatoriu să se recurgă la o dietă strict vegetariană şi nici la una alcătuită exclusiv din 

crudităţi, căci de-a lungul istoriei locurilor în care ne-am născut, acest mod de hrănire nu a fost 

încetăţenit, iar, pe de altă parte, şi acest mod de hrănire prezintă neajunsurile ei. Însă, o alimentaţie 

lipsită de orice naturaleţe, care de altfel şi-a dovedit pe deplin nocivitatea, ar trebui exclusă din meniul 

oamenilor care urmăresc să fie şi să rămână sănătoşi.                                                                

           Considerăm că regulile unei hrăniri sănătoase trebuie să urmărească un comportament 

alimentar chibzuit, simplu şi cât mai natural. Digestia are loc mai uşor dacă sucurile gastrice 

prelucrează un singur fel de alimente. De exemplu, legumele verzi se potrivesc cu carnea, decât cele 

care conţin amidon, deoarece acestea din urmă se digeră în mediu alcalin, spre deosebire de carne 

căreia îi trebuie un mediu acid acestor alimente produce un efect caloric negativ, care duce la o pierdere 

în greutate. 

          O dietă echilibrată şi sănătoasă poate menţine o funcţionalitate mai bună a organismului, pentru o 

perioadă mai lungă de timp, fără fluctuaţii importante de greutate. Toate acestea duc la o stare generală 

de bine. Printr-o dietă echilibrată înţelegem un aport bine împărţit de: pâine, cartofi, cereale, fructe, 

legume, lapte, carne, peste şi cantităţi minime de grăsimi sau zahăr. Corpul uman nu-şi poate lua toţi 

nutrienţii de la un singur aliment, deci are nevoie de un aport variat de alimente care să-i asigure 

vitaminele, mineralele şi fibrele necesare. 
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UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Mihnea-Ioan Tudor, clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Alexandria, jud. Teleorman 

Prof. coord. Anca-Irina Vasile 

 

 Introducere 

 Sănătatea constituie cea mai de preț avere pe care o putem deține. Un adevărat tezaur care este 

neglijat de cei mai mulți dintre noi. Suntem conștienți de importanța absolută a sănătății, însă, cu toate 

acestea, continuăm să desfășurăm activități nocive organismului și nu suntem îndeajuns de precauți. 

 Care este soluția? Cu siguranță, abordarea unui stil de viață sănătos!  

 Conform definiției O.M.S., sănătatea se caracterizează printr-o ,,bunăstare fizică, mintalăși 

socială care nu constă doar în absența bolii sau a infirmității”. Pentru a întări aceste afirmații este 

necesară susținerea unui stil de viață sănătos. Acesta reprezintă un mod eficient de menținere a stării 

noastre de sănătate și reducere a riscurilor îmbolnăvirii printr-o alimentație sănătoasă și bogată în 

nutrienți, exerciții fizice efectuate cu regularitate, renunțare la vicii, iar toate acestea corelate cu 

momente de somn și odihnă.  

 Este fundamental să respectăm aceste măsuri dacă ne dorim o stare de sănătate impecabilă pe 

termen lung și o stare de bine perceptibilăși constantă. Nu este ușor, însă, să facem trecerea la noul stil 

de viață, dar trebuie să știm că rezultatele vor fi favorabile, iar calitatea vieții se va îmbunătăți 

semnificativ.  

 Ce se poate întâmpla dacă nu respectăm un stil de viață sănătos? 

 Înainte de a trece la schimbările pe care trebuie să le aducem în viața noastră, voiam să 

împărtășesc experiența mea personală privind rolul unui stil de viață sănătos.  

 Acum câțiva ani eram adeptul alimentelor de tip fast-food, cât și al produselor intens procesate. 

Duceam un stil de viață foarte sedentar, iar starea mea de sănătate se afla mereu pe locul doi. Aspiram 

la multe reușite în viață, de aceea munceam foarte mult, însă în lipsa unui stil de viață sănătos, 

organismul meu a început să cedeze. Au început să-mi apară mai multe simptome neplăcute, iar 

http://www.5carti.ro/autor/michel-montignac--i1537
http://www.5carti.ro/autor/ruth-yaron--i4421
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calitatea vieții mele a început să scadă brusc. Am primit-o ca o palmă peste față vestea care, însă, urma 

să îmi schimbe viața radical. 

 Timp de trei luni am urmat un tratament medicamentos drastic și am eliminat toate alimentele 

nocive de pe meniul meu. Începusem să slăbesc și, în sfârșit, mă simțeam bine în corpul meu. Din acel 

moment, mi-am jurat că nu îmi voi mai neglija sănătatea niciodată și chiar și în prezent acord o 

importanță semnificativă alimentației, sănătății fizice și mintale. 

 În ce constă schimbarea? 

 Atunci când vorbim despre a avea o viață sănătoasă, luăm în calcul mai multe paliere: 

Fizic 

● Alimentație corectă 

● Mişcare 

● Odihnă 

● Managementul adecvat al stresului 

Social 

● Relaţionare 

● Iubire 

● Empatie 

Emoţional 

● Auto-susținere 

● Gânduri pozitive 

● Imagine de sine pozitivă 

Bunăstare spirituală 

● Liniștea interioară 

● Deschidere către creativitatea proprie 

● Încredere în forţa proprie 

 Aceste elemente contribuie la însănătoșire și influențează pozitiv starea pe care o avem. 

Trebuie, de asemenea, înlăturați orice factori negativi care ne pun în pericol sănătatea, fie ei de orice 

natură. 

 Elemente fizice. Alimentația constituie, probabil, cel mai important factor, deoarece totul se 

bazează asupra sa. Reprezintă temeliile unui stil de viață sănătos și nu trebuie deloc neglijată. Dacă nu 

ne alimentăm corect, riscăm să favorizăm apariția mai multor boli care vor îngreuna în mod direct 

viața, iar activitățile noastre de zi cu zi vor fi afectate. Într-un mod facil și ușor, însă, putem învăța să 

mâncăm mai sănătos și să fim conștienți de primejdiile pe care le ascunde fiecare aliment. La sfârșit, nu 
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vom mai fi încercați de oboseala cruntă, dureri de stomac și alte afecțiuni aferente, atâta timp cât 

acordăm atenția necesară mâncatului.  

 Mișcarea poartă și ea un rol important, întrucât ne pune în mișcare mușchii și vasele de sânge. 

În același timp, combate sedentarismul și reduce rata aparițiilor multor boli ale inimii. 

 Cele din urmă, odihna și managementul adecvat al stresului, contribuie la buna funcționare a 

sistemului nervos și ameliorează sănătatea mintală.  

 Elemente sociale. Pentru ducerea unui stil de viață normal și sănătos este, de asemenea, 

importantă relaționarea cu alte persoane și empatizarea. Fără aceste interacțiuni, omul devine introvertit 

și pătruns de singurătate, efecte care îl vor afecta pe termen lung. 

 Elemente emoționale. Psihicul nostru suferă intens din cauza lipsei stimei și iubirii de sine. În 

plus, anxietatea intervine și înlătură gândurile pozitive, umplându-ți mintea cu griji inutile și frici 

nejustificate. Acest fenomen nu este ușor de oprit și te poate măcina până la sfârșit. Îmblânzirea 

anxietății este greu de obținut, însă odată dezvoltată această tehnică, te va scuti de neliniște și minte 

tulbure. 

 Bunăstarea spirituală. Este fundamental să învățam să trăim în armonie, alături de trup, cât și 

de suflet. Credința în forțele proprii este o valoare foarte prețioasă. 

 Concluzie 

 Acestea fiind spuse, am dezvăluit niște valori importante ale sănătății și totodată, am demascat 

factorii și obiceiurile care ne influențează în mod negativ viața. Odată cu abordarea unui stil de viață 

sănătos, sunt încrezător că multe probleme vor dispărea, iar calitatea și plăcerea pentru viața vor fi 

sporite. 

 

Bibliografie: 

https://www.policlinicamedica.ro/ro/blog/ce-inseamna-pentru-tine-un-stil-de-viata-sanatos 
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sanatos/?gclid=CjwKCAiA1JGRBhBSEiwAxXblwcAE1VIMPUF2Uzj52n2mWfpXczo-

qzZ1p9TMGdp88A_HoC66LS9SORoC_ycQAvD_BwE 
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ALIMENTELE PERIMATE ŞI RISCURILE CONSUMULUI LOR 

 

Petruța Bădescu, clasa a XII-a 

Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeș 

Prof. coord. Călina Dobrin  

 

Consumul alimentelor expirate poate fi o amenințare serioasă pentru sănătatea noastră şi a 

întregii familii. Tocmai de aceea, nimeni nu ar trebui să își asume riscuri de acest fel, indiferent dacă 

tendința de a o face derivă din dorința de a economisi bani sau dintr-un soi de comoditate. 

Chiar dacă semnele de alterare nu sunt vizibile la toate tipurile de alimente și, din perspectiva 

aspectului, acestea par să fie sigure pentru consum, chiar dacă le ai la îndemână şi nu vrei să mai faci 

un drum până la magazin, ar trebui să le eviți pentru a-ți proteja sănătatea și pentru a evita eventualele 

intoxicații alimentare și simptomele lor neplăcute. 

Din ce cauză se pot altera alimentele și cum poți evita sau amâna acest proces 

Procesul de degradare poate fi produs de diferiți factori în cazul alimentelor. Aceștia pot fi 

independenți sau pot contribui împreună la alterarea produselor din frigider. Din această perspectivă, 

alterarea poate fi de două tipuri: 

 Biologică, provocată de dezvoltarea unor culturi nocive de bacterii; 

 Fizică/ chimică, provocată de factori precum temperatura de depozitare a alimentelor. 

Cum poți împiedica alterarea prematură a alimentelor 

Există mai multe tehnici de conservare a alimentelor, chimice sau fizice. Cele mai comune 

dintre acestea sunt: 

 Utilizarea conservanților alimentari; 

 Congelarea; 

 Uscarea sau deshidratarea; 

 Sterilizarea; 

 Fermentarea. 

Alimentele comercializate în ambalaj au întotdeauna data de expirare menționată pe etichetă, 

însă există şi situații când aceasta nu poate fi estimată cu precizie de către consumatori; de regulă, este 

cazul produselor provenite din propria gospodărie sau prelucrate acasă, așa cum sunt ouăle, carnea, 

mezelurile de casă etc. 

https://www.arctic.ro/blog/cum-sa-depozitezi-corect-alimentele-congelator/
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În cazul alimentelor ambalate şi comercializate de către diverși producători, termenul de 

valabilitate al acestora este calculat şi, în mod obligatoriu, menționat pe ambalaj. De asemenea, pe 

acesta poți găsi şi informații legate de modalitatea de conservare şi despre condițiile de păstrare a 

alimentelor, astfel încât acestea să nu se altereze înainte de termen. 

Cum recunoaștem alimentele alterate 

Culoarea, mirosul sau chiar forma alimentelor se pot schimba pe măsură ce acestea se alterează 

şi devin toxice pentru organism. Există şi cazuri când aceste semne nu sunt vizibile, însă în cazul celor 

mai multe alimente te poți ghida după anumiți parametri ca să stabilești dacă sunt bune pentru consum 

sau alterate. 

Produsele neprocesate din carne 

Culoarea cărnii proaspete variază de la nuanțe de roz deschis (puiul) la roșu intens (porcul) sau 

închis (vită). Aceasta are la suprafață un strat ușor lipicios, nu foarte umed. Atunci când este alterată, 

nuanța cărnii capătă tente verzi sau gri, iar textura peliculei superficiale fie se usucă vizibil, fie este 

foarte umedă. 

Un alt semn al alterării cărnii este apariția petelor de mucegai. De asemenea, țesuturile mai 

grase capătă o nuanță mai închisă la culoare şi o textura mai moale. Schimbări apar şi la nivel olfactiv, 

mirosul cărnii stricate fiind unul puternic şi greu de suportat. 

Peştele crud 

Mirosul specific al peștelui se înrăutățește considerabil în cazul alterării și devine foarte 

înțepător. Culoarea acestuia se modifică şi capătă tente gălbui, maronii sau cenușii, iar extremitățile 

(coadă, aripioare) se usucă. Stratul mucilaginos de la exterior devine mai alunecos, iar carnea va căpăta 

o textură sfărâmicioasă. 

Ouăle 

Atunci când se alterează, ouăle își schimba consistenţa. Înainte de apariția mirosului foarte 

neplăcut, pe care o poți constata doar după spargerea cojii, poți verifica dacă un ou este sau nu proaspăt 

scufundându-l într-un castron cu apă rece. În cazul în care plutește, oul este alterat. La oul stricat 

albușul devine mai apos, iar gălbenușul își pierde din densitate. 

Produsele lactate 

Laptele proaspăt are un miros ușor uscat. Acesta va mirosi a acru dacă se alterează, dar i se va 

modifica într-o oarecare măsură și culoarea, care va deveni ușor tulbure, cu tente gălbui. 

 În cazul iaurtului, care este de regulă acru, este puțin mai dificil să îți dai seama dacă este alterat 

sau nu. Mirosul şi gustul său vor deveni însă mai înțepătoare, dacă nu a fost păstrat în condiții optime 
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sau dacă termenul de valabilitate a fost depășit. În plus, vei observa că va avea la suprafață o cantitate 

mai mare de apă decât de obicei. 

Brânzeturile 

Brânzeturile care rezistă cel mai mult timp fără a se altera sunt cele uscate, maturate. Brânza 

proaspătă se strică mult mai repede decât aceste sortimente şi va căpăta un miros înțepător, însoțit de 

gust acru şi uneori chiar şi amar. Pe suprafața unei bucăți de brânză moale alterată pot să apară şi pete 

de mucegai. De asemenea, exteriorul se îngălbenește şi se usucă pe alocuri. 

Alterarea nu este exclusă nici în cazul brânzeturilor tari sau maturate. Acestea își vor schimba 

mirosul, iar nuanța lor va deveni vizibil mai închisă. 

Conservele 

Indiferent dacă vorbim despre conserve din carne procesată, așa cum este pateul, sau despre cele 

din legume, precum zacusca, sunt câteva indicii care te vor ajuta să îți dai seama destul de ușor dacă 

acestea sunt alterate. 

Primul semn vizibil este ambalajul; poate fi cutie metalică sau borcan, partea superioară a 

acesteia, respectiv capacul vor căpătă o formă bombată. La deschidere, pot exista scurgeri lichide sau 

sub forma unei spume, dar există posibilitatea şi ca acestea să prezinte urme de mucegai. 

Culoarea este şi ea modificată, de regulă mai închisă decât în mod normal. Dacă este vorba 

despre alimente conservate în apă sau saramură, lichidul poate deveni tulbure. De asemenea, mirosul 

este unul acru şi înțepător, ca în cazul celor mai multe alimente alterate. 

Produsele de panificație sau de patiserie şi cerealele 

Pâinea, saleurile, foietajele se pot usca într-un timp foarte scurt dacă sunt expuse la aer, însă 

acesta nu este în mod necesar un semn al alterării. De cele mai multe ori, acestea prezintă urme de 

mucegai atunci când devin necomestibile, așadar este destul de dificil să nu observi aceste semne. 

Același lucru se întâmplă şi cu cerealele, iar în cazul acestora, trebuie să știi că termenul de 

valabilitate este mult mai mic pentru cele care nu conțin conservanți chimici. 

Recomandări pentru consumatori 

Pentru a evita toxiinfecțiile alimentare şi complicațiile acestora, e foarte important să ai câteva 

reguli în ce privește achiziționarea alimentelor: 

 Cumpără doar din surse sigure, eventual din piețe, magazine sau supermarketuri despre care știi 

că au un flux mare de clienți şi, implicit, nevoia de a înlocui constant mărfurile din rafturi. 

 Verifică întotdeauna termenul de valabilitate de pe ambalaj şi nu cumpăra alimente a căror dată 

de expirare se apropie, mai ales dacă nu urmează să le consumi imediat. De asemenea, există şi reguli 
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de păstrare a alimentelor, astfel încât acestea să nu se strice chiar mai devreme de expirarea termenului 

de valabilitate: 

Carnea de porc, miel sau de vită refrigerată rezistă până la 5 zile în frigider, la o temperatură de 

4 grade Celsius. 

Carnea tocată se alterează mai repede, în aproximativ 1-2 zile, la fel şi carnea de pasăre. 

Dacă vrei să păstrezi carnea nepreparată termic pentru mai mult timp, o poți congela. 

În ce privește păstrarea preparatelor culinare pe bază de carne, acestea nu ar trebui consumate 

după mai mult de 4 zile, chiar dacă au fost păstrate în frigider. 

Fructele şi legumele trebuie păstrate în compartimentul special conceput al frigiderului. 

În ce privește conservarea corespunzătoare, cu siguranță vei găsi informații complete pe 

ambalajul fiecărui produs cumpărat de la producători şi furnizori autorizați. 

În cazul în care ai dubii în privința termenului de valabilitate al unui produs, dacă ambalajul a 

fost deteriorat sau a suferit decolorări, e mai indicat să eviți produsul respectiv şi să îl arunci, deoarece 

poate reprezenta un risc pentru sănătatea ta. De altfel, în cazul conservelor suspecte de botulism, despre 

care producătorii sau comercianții își informează cumpărătorii prin intermediul tuturor canalelor media, 

asigură-te că ambalajul a fost păstrat intact înainte de aruncarea într-un loc sigur. 

Alimentele alterate pot provoca o mulțime de neplăceri şi probleme de sănătate. De aceea, este 

obligatoriu să te asiguri întotdeauna că ce consumi este proaspăt şi nu prezintă astfel de riscuri. 
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IMPORTANȚA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR. DE CE AR TREBUI SĂ LE 

CONSUMĂM CÂT MAI DES ȘI CUM NE FAC ELE SĂ NE MENȚINEM 
SĂNĂTOȘI 

 

Georgian Ceamă, clasa a XII-a 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

Prof. coord. Doina Andrei  

 

 

 Beneficiile consumului regulat de fructe și legume 

 Consumul regulat de fructe și legume contribuie la sănătatea noastră pe termen lung din mai 

multe motive. În primul rând, pentru că ne luăm vitaminele, mineralele, fibrele de care avem nevoie, 

întrucât corpul nostru să funcționeze în parametri optimi. Cu cât mai multe, cu atât mai bine! 

 Care fructe și legume ar trebui consumate într-o cantitate mai mare? 

 Nu există fructe sau legume care ar trebui consumate în anumite cantități. Indicat este să 

consumăm o varietate mare, adică să fie cât mai colorată farfuria noastră, tocmai pentru a ne asigura că 

luăm tot ce avem nevoie din ele. Fiecare culoare a fructului reprezintă un anumit fitonutrient; prin 

urmare, cu cât mâncăm mai colorat, cu atât mai mult profităm de toate beneficiile pe care le pot oferi 

fructele și legumele, mai ales proaspete. Un caz special îl reprezintă murăturile, pe care bineînțeles că 

le considerăm legume, dar nu proaspete. Sunt foarte sănătoase, în special cele preparate în sare, fără 

oțet. Ele hrănesc colonii de bacteriile intestinale, însă nu țin locul legumelor crude pentru că au multă 

sare. Le putem consuma, însă nu zilnic. 

 Există vreun fruct/vreo legumă care ar trebui evitat(ă)? 

 NU! Fructele și legumele nu trebuie evitate, indiferent care ar fi, chiar dacă se spune să nu 

mâncăm banane, struguri, pere, din cauză că au mai mult zahăr. De fapt ele conțin fructoză, nu zahăr. 

Putem consuma în ce cantitate vrem, atât timp cât este inclusă într-o alimentație sănătoasă. De 

exemplu, dacă mănânci un kilogram de struguri nu vei păți nimic. Nu se compară fructoza cu zahărul. 

 Combinații de fructe și legume recomandate 

 Nu există restricții în privința combinațiilor de fructe și legume. În primul rând, ar trebui luate 

în calcul preferințele noastre. Dacă sunt anumite fructe pe care le preferăm, clar le vom include în dietă, 

iar în caz contrar, le excludem. Nu există niciun fruct obligatoriu. Situația e valabilă și în cazul 
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legumelor. Important este să le consumăm pe cele preferate cât mai des, zilnic sau chiar de mai multe 

ori pe zi.  

 Cum trebuie să mâncăm pentru a duce o viață cât mai sănătoasă? 

 Legumele complementează aproape orice masă, orice dietă, pentru că ne ajută să pierdem din 

greutate, să reducem colesterolul și hipertensiunea arterială. Ele ne oferă tot ce e necesar corpului 

nostru ca să funcționeze normal, iar aici ne referim la faptul că fructele și legumele sunt sărace în 

lipide. De obicei în alimentația noastră sunt prea multe grăsimi, în principal de origine animală, sau 

alimente dense caloric: fast-food, produse de patiserie ș.a. Sunt grase și dulci. Practic, dacă vrei să 

mănânci o pizza, o poți combina cu o salată ca să scazi din 

calorii și ești și sătul. 

 Repercusiunile unei alimentații deficitare în fructe și 

legume 

 În momentul în care nu consumi fructe și legume, ajungi 

să consumi altceva care să țină locul lor. Iar de obicei, 

acest  „altceva” sunt grăsimi, foarte multă carne, pâine, deci 

compensezi cu o alimentație nesănătoasă, care nu îți oferă cele necesare corpului tău. Așadar, toate 

acestea duc la cancere, diabet zaharat, boli cardiovasculare, obezitate. 

 Prin urmare, ceea ce consumăm e determinantul numărul unu al sănătății și longevității noastre. 

 Sfaturi 

 Mâncați zilnic o porție de fructe și legume proaspete! Nu neapărat o salată, dar măcar un fruct și 

o legumă. 

 Faceți mișcare de orice fel! Până și plimbatul pe jos are un rol extrem de important în 

menținerea unei vieți sănătoase. 

 Duceți-vă corpul în mediul în care ar trebui să stea, respectiv în natură! 

 

 

Webografie: 
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UN ECHILIBRU EFICIENT ÎNTRE ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ ȘI 

ACTIVITATEA FIZICĂ 

 

Silvana Cioacă, clasa a XI-a 

Colegiul Național „C.D. Loga” Timișoara, jud. Timiș 

Prof. coord. Isabela Samfirescu 

 

 Conceptul de alimentație sănătoasă a stârnit multe controverse în ultimii ani, în special în rândul 

persoanelor care nu sunt bine informate cu privire la nutriție. Până în prezent s-au stabilit multe 

principii ale alimentației sănătoase, iar marile organizații, cum ar fi OMS (Organizația Mondială a 

Sănătății) și FDA (Food and Drug Administration), au făcut de-a lungul timpului o serie de 

recomandări pentru o dietă sănătoasă și un stil de viață echilibrat. Cu toate acestea, studiile în legătură 

cu beneficiile unor alimente sunt în continuă desfășurare. 

 Adoptarea unei diete sănătoase și a unui stil de viață armonios poate fi o adevărată provocare 

pentru mulți dintre noi, mai ales din cauza opțiunilor care există în jurul nostru permanent. Totuși, 

respectarea unor reguli simple poate îmbunătăți considerabil calitatea vieții de zi cu zi. 

 Ce înțelegem printr-o alimentație sănătoasă? 

 O alimentație sănătoasă înseamnă să te simți bine, să ai mai multă energie, să fii mai sănătos din 

punct de vedere fizic și mental. Mâncarea ne ține în viață, însă, ajustând puțin obiceiurile alimentare, o 

vei putea transforma în aliatul sănătății tale. Mâncarea sănătoasă acoperă necesarul de substanțe 

nutritive de care are nevoie organismul tău, fără a conține exces de zahăr sau sare, grăsimi saturate sau 

aditivi periculoși.  

 De asemenea, mâncarea sănătoasă trebuie să fie diversificată și adaptată necesarului energetic al 

fiecărei persoane în parte. O dietă sănătoasă nu înseamnă să consumi numai salate și nici să nu mănânci 

niciodată alimente procesate industrial. Alimentația sănătoasă nu are o definiție strictă, deoarece nu 

există un singur tipar sau șablon care să satisfacă orice persoană. Nu trebuie omis nici faptul că dieta nu 

poate fi independentă de programul zilnic al fiecăruia, concentrându-ne spre a ajunge la un regim 

echilibrat și un raport odihnă/ activitate fizică optim. 

 “Există multe persoane în lume care petrec atât de mult timp având grijă de sănătatea lor, 

încât nu au timp să se bucure de ea.” – Josh Billings (1818-1885). 

 Mâncatul sănătos nu trebuie să fie foarte complicat și nici foarte stresant. Adevărul este că, deși 

unele alimente sunt benefice, cele mai importante sunt obiceiurile alimentare. Obiectivul unei 
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alimentații sănătoase este înlocuirea produselor procesate cu alimente cât mai naturale, gătite într-un 

mod cât mai sănătos și relativ simplu. 

 Ce ar include o alimentație sănătoasă? 

 O dietă optimă ar trebui să fie diversificată și adaptată necesarului energetic al fiecărei persoane 

în parte, incluzând: 

 Fructe, legume, leguminoase (fasole și linte), nuci, cereale integrale fără zahăr adăugat; 

 Cel puțin cinci porții (400 g) de fructe și legume pe zi, cu excepția cartofilor sau a altor 

alimente cu amidon; 

 Mai puțin de 10% din necesarul energetic zilnic de zahăr, care este echivalentul a 50 de grame 

sau 12 lingurițe pentru o persoană sănătoasă, care consumă aproximativ 2.000 de calorii într-o zi. 

Zahărul adăugat se referă la cel pus în plus de către producător în alimente sau băuturi, la gătit sau la 

consum, precum și în miere, siropuri, sucuri de fructe sau concentrat de fructe; 

 Mai puțin de 30% din necesarul energetic al zilei din grăsimi. Sunt preferate grăsimile 

sănătoase (nesaturate), prezente în pește, avocado, nuci, ulei de floarea-soarelui, soia etc. decât cele 

saturate, prezente în unt, carne grasă, ulei de palmier sau cocos, smântână sau grăsimile trans din carne 

de vită, oaie sau capră; 

 Mai puțin de 5 grame de sare pe zi (echivalentul unei lingurițe). În cazul folosirii sării, este de 

preferat cea cu iod. 

 Piramida alimentelor sănătoase 

 Piramida alimentelor sănătoase a fost stabilită de către cercetătorii de la Universitatea Harvard. 

Potrivit acesteia, sunt valabile următoarele: 

 Baza piramidei este reprezentată de exercițiile fizice și menținerea greutății sub control. Să fii 

sănătos nu înseamnă neapărat să ai o greutate redusă, ci mai ales ca aceasta să nu aibă mari variații de 

la un an la altul; 

 Următoarea treaptă se referă la alimente care conțin cereale integrale și uleiuri vegetale: ulei de 

măsline, de rapiță, de soia, de floarea-soarelui; 

 Etajul următor constă în legume (două porții pe zi) și fructe (2-3 porții pe zi); 

 Următorul etaj al piramidei alimentare include nuci și leguminoase, de 1-3 ori pe zi; 

 Treapta următoare constă în pește, carne slabă de pasăre de curte, ouă de 0-2 ori pe zi; 

 Etajul următor din piramidă este reprezentat de lactate, care ar trebui să fie consumate de 1-2 ori 

pe zi; 

 În vârful piramidei se află alimentele care ar trebui să fie consumate cât mai puțin: carnea roșie, 

untul, pâinea albă, orezul alb, pastele din faina albă, băuturile carbogazoase, dulciurile. 
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 Care sunt macronutrienții pe care trebuie să îi incluzi în alimentație? 

 Macronutrienţii reprezintă trei categorii de substanțe nutritive de bază: grăsimile (lipidele), 

glucidele (carbohidrații) și proteinele, la care se adaugă consumul de apă. 

 Care este rolul apei într-o alimentație echilibrată? 

 Apa este esențială sănătății. Mai mult, este implicată în fiecare reacție și proces metabolic din 

organism și reprezintă un element important al unei alimentații sănătoase. Consumul a minimum doi 

litri de apă pe zi ajută la buna funcționare a organelor și a țesuturilor, contribuie la digestie și la 

transportul nutrienților și ajută la eliminarea substanțelor toxice.  

 Alimentația sănătoasă și activitatea fizică 

 Alături de alimentație, activitatea fizică reprezintă un element important în menținerea unui stil 

de viață sănătos. Activitatea fizică va crește stima de sine și va contribui la reducerea riscului de boli de 

inimă, hipertensiune arterială și diabet de tip 2. Pentru menținerea sănătății, sunt recomandate cel puțin 

30 de minute de activitate fizică moderată în fiecare zi.  

  Beneficiile activității fizice apar imediat după o sesiune de mișcare moderată. Studiile arată o 

putere mai mare de concentrare, un somn odihnitor și o reducere a depresiei și anxietății. Pe termen 

lung, sportul și alimentația sănătoasă ajută la menținerea greutății în limite normale, reduc riscul de 

afecțiuni cronice și contribuie la echilibrarea nivelului zahărului din sânge.  

 În concluzie, adoptarea unei alimentații sănătoase și echilibrate te ajută să te simți mai bine, să 

slăbești, să ai energie și chiar să trăiești mai mult. Consumă fructe și legume proaspete, cereale 

integrale, nuci și semințe, carne slabă și lactate cu un conținut redus de grăsimi. Introdu și măcar 30 de 

minute de activitate fizică pe zi și vei avea doar de câștigat. 
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CELE MAI PERICULOASE 5 ALIMENTE DIN LUME! 

           

Mihai Cârstea, clasa a IX-a  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeş 

Prof. coord. Corina Ionela Dumitru  

 

 Vechea zicală conform căreia:” Omul trebuie să mănânce pentru 

a trăi, nu să trăiască pentru a mânca” este în mare parte adevarată. 

 Alimentația omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali ai 

construcției sale. Sănătatea și echilibrul fiecăruia se află în corelație 

directă cu hrana. 

 În fiecare zi consumăm alimente procesate care au în compoziţia 

lor elemente atât de dăunătoare pentru sănătate, încât în unele ţări au fost interzise. 

 Carnea de vită şi laptele cu hormoni 
 Majoritatea vitelor crescute pentru lapte sau carne sunt, în SUA, hrănite cu hormoni sintetici 

înainte de a fi mulse, respectiv măcelărite, astfel încât să se poată obţine cât mai multă materie primă. 

De când vitele au început să fie hrănite astfel, Asociaţia Naţională de Oncologie a observat o creştere 

alarmantă a cazurilor de cancer hormonal. Aceste produse periculoase au fost interzise în UE, Japonia, 

Australia şi China. 

 Pink Slime 

       Este denumirea pe care o poartă carnea de vită procesată 

îmbibat în amoniac. "Pink slime" constă într-un amestec de resturi 

de carne care mai demult erau considerate bune de consum doar ca 

mâncare pentru câini. Puii crescuţi în fabrică sunt hrăniţi cu 

arsenic pentru a avea carnea mai roz. Întrucât este direct desprinsă 

de pe os şi procesată, această "carne" conţine mult mai mulţi 

patogeni decât în mod normal. "Pink slime" se găseşte în compoziţia cărnii de burgeri şi crenvurşti. Ea 

a fost interzisă în UE. 

 Puii hrăniţi cu arsenic 

      Dacă întrebi pe cineva să numească o otravă, arsenicul ar putea fi prima care le vine în minte. 

Totuşi, arsenicul este dat spre consum puilor, întrucât face ca vasele de sânge să fie mai roz şi carnea să 
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pară mai proaspătă. Mai mult, bălegarul de la pui este apoi dat vitelor, contaminându-le. Consumul de 

arsenic duce la apariţia cancerului. Puii crescuţi cu arsenic au fost interzişi în UE. 

 Carnea de porc cu ractopamină 

        Ractopamina este un aditiv alimentar utilizat 

pentru creşterea masei musculare a animalelor. O 

substanţă similară este folosită pentru producerea 

medicamentelor contra astmului. Consumată de om, 

carnea cu ractopamină conduce la obezitate, probleme 

cardiace, insomnie, dureri de cap şi tremurat necontrolat. 

Deloc surprinzător, a fost interzisă în UE, Rusia şi 

China. 

 Făina cu înălbitori 
 Pentru a albi făina artificial, producătorii din SUA 

utilizează azodicarbonamida, o substanţa folosită de regulă la 

producerea cauciucului, a saltelelor sau a unor produse de 

plastic. Deoarece azodicarbonamida poate duce la apariţia 

astmului, în Singapore cei care folosesc această substanţă în 

alimentaţie riscă până la 15 ani de închisoare. 

 

 

 

Bibliografie: 
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UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Carina-Sorana Dumitru-Popa, clasa a XI-a 

Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Petroșani, jud. Hunedoara 

Prof. coord. Ioana Gaiţă-Lukacs 

 

 Când vine vorba despre ce înseamnă stilul de viață sănătos, experții Organizaţiei Mondiale a 

Sănătății subliniază că există trei dimensiuni care definesc acest concept: 

- diminuarea riscului de îmbolnăvire şi creșterea speranței de viață – este adevărat că nu toate bolile pot 

fi prevenite, dar există anumite afecțiuni, cum sunt cele cardiovasculare, de exemplu, care pot fi evitate 

prin adoptarea unui comportament corespunzător;  

- posibilitatea de a te bucura mai mult de oportunitățile vieții – nu doar sănătatea fizică este esențială, ci 

și cea mentală; un rol la fel de important îl are bunăstarea socială, care îți permite să te bucuri de 

oportunitățile care apar în viața ta, să petreci timp de calitate cu cei din jur și să-ți construiești relații 

comunicaționale solide;  

- determinarea celor dragi să-ți urmeze exemplul – odată ce adopți anumite obiceiuri, membrii familiei 

și prietenii apropiați pot face același lucru ca tine, adoptând și ei, la rândul lor, un stil de viață mai 

sănătos. 

 Prin urmare, în viziunea OMS, un stil de viață sănătos înseamnă să-ți schimbi obiceiurile de zi 

cu zi, astfel încât să-ți îmbunătățești starea de sănătate fizică și mentală, să te bucuri de mai multe 

aspecte ale vieții și să-ți crești șansele de a trăi, practic, mai mult. 

 Care sunt principiile de bază ale unui stil de viață sănătos 

 Ca să poți adopta un stil de viață sănătos este indicat ca, mai întâi de toate, să înțelegi care sunt 

principiile care îl definesc, ca să le și poți pune în practică. Desigur, nu există o rețetă general valabilă 

pentru toată lumea, pentru că fiecare organism este unic şi reacționează în felul lui, dar există anumite 

reguli de bază de care este bine să ții cont, în încercarea de a avea un mod de viață cât mai sănătos, și 

acestea se referă la următoarele aspecte: 

 Transformarea sănătății într-o prioritate 

 Unul dintre elemente definitorii ale unui stil de viață sănătos este să transformi sănătatea într-o 

prioritate, atât pentru a reduce riscul apariției unor afecțiuni grave, cât și pentru creșterea speranței de 

viață. Cum „paza bună trece primejdia rea”, prevenția ramâne una dintre cele mai puternice arme prin 
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care poți lupta, ca să eviți dezvoltarea unor afecțiuni medicale dificil de tratat ori agravarea 

manifestărilor celor deja existente.  

 Din această perspectivă, controalele periodice la medic sunt esențiale, pentru a monitoriza 

constant starea de sănătate și a putea interveni la timp și corect, în cazul în care apar probleme. Un rol 

la fel de important îl au analizele medicale, recomandate, de regulă, o dată la șase luni sau chiar mai 

des, dacă e vorba despre o afecțiune cronică, precum diabetul sau o boală cardiovasculară. Potrivit 

Centrului American pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), cele mai importante teste și analize 

medicale ce pot contribui la prevenția afecțiunilor cronice sunt: controlul tensiunii arteriale, verificarea 

nivelului colesterolului (colesterolul rau (LDL), colesterolul bun (HDL), colesterolul total (LDL + 

HDL), trigliceridele), monitorizarea glicemiei. 

 Acordarea unei atenții deosebite alimentației sănătoase 

 Dacă faci un mic exercițiu de imaginație, organismul tău este ca o mașinărie complexă care are 

nevoie de combustibil și lubrifiant pentru a putea funcționa corect. Astfel, alimentația sănătoasă și 

hidratarea corespunzătoare sunt elemente-cheie. O dietă potrivită nu înseamnă consumul moderat de 

alimente doar pentru a nu acumula kilograme în plus, ci o alimentație echilibrată, care are la bază o 

varietate mare de hrană, bogată în nutrienți, proteine, vitamine, minerale, fibre. Reține că este important 

să te consulți cu medicul tău pentru a ști exact care este varianta de dietă cea mai potrivită pentru 

organismul tău.  

 Potrivit OMS, o alimentație sănătoasă a unui adult are la bază următoarele principii: 

- consumul multor legume şi fructe proaspete – sunt surse importante de vitamine, minerale, fibre, 

proteine vegetale, antioxidanţi; persoanele care adoptă o dietă bogată în legume și fructe au, în general, 

un risc mai scăzut de obezitate, boli cardiovasculare, atacuri cerebrale, diabet și anumite tipuri de 

cancere;  

- consumul a cât mai puține grăsimi – grăsimile și uleiurile sunt o sursă de energie, dar consumul lor în 

exces, mai ales al celor saturate sau al celor trans, procesate industrial, poate crește riscul de boli 

cardiovasculare; sunt recomandate uleiurile nesaturate, vegetale (uleiul de masline, soia, floarea-

soarelui, porumb), și mai puțin cele de origine animală;  

- consumul moderat de zahăr – experții OMS spun că zahărul ar trebui să reprezinte 5-10% din totalul 

surselor de energie; așadar, poți înlocui dulciurile, prăjiturile, cu fresh-urile de fructe sau smoothies, de 

exemplu; totodată, recomandarea este să reduci consumul de băuturi carbogazoase care conțin foarte 

mult zahăr;  

- limitarea consumului de sare – consumul moderat de sare poate contribui la reducerea riscului de 

hipertensiune, a apariției bolilor cardiovasculare.  



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 6, mai 2022 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

225 

 

 Dincolo de alimentația în sine, însă, contează foarte mult și ce obiceiuri de gătit ai, astfel încât 

să păstrezi nutrienții din alimente. Din acest punct de vedere, plita, cuptorul și grillul sunt aliații tăi în 

bucătărie. Coacerea, sotarea și gătitul la grătar sunt unele dintre cele mai sănătoase tehnici de gătit. 

 Adoptarea unui stil de viață activ 

 Oricât de plină ți-ar fi agenda zilnică, nu uita că „mens sana in corpore sano”. Cu alte cuvinte, 

oricât de multe planuri personale sau profesionale ți-ai face, nu le poți duce la bun sfarșit dacă nu ai 

grijă de corpul tău, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Din această perspectivă, un aspect 

esențial este să adopți un stil de viață activ. Chiar dacă pare dificil de pus în practică, poți face acest 

lucru, chiar și atunci când ai un job de birou, care presupune să stai 10-12 ore pe zi, pe scaun, în fața 

computerului. În acest caz, atât de des întâlnit în zilele noastre, recomandarea este să folosești, în 

primul rând, o masă pe care să-ți pui laptopul sau computerul, astfel încât ecranul să fie la nivelul 

ochilor și la o distanță de peste 40 de cm de aceștia. Totodată, la fiecare 30 de minute, ridică-te de pe 

scaun și fă un pic de mișcare. Desigur, dacă  munca ta este creativă și sunt proiecte în care concentrarea 

este un cuvânt-cheie, nu este indicat să te întrerupi din jumătate în jumătate de oră, dar este de preferat 

să faci măcar 5-10 minute pauză după 1h-1h:30 de stat pe scaun.  

 Apoi, potrivit Mayo Clinic, ar fi bine ca, pe parcursul unei săptămâni, să acumulezi 150 de 

minute de exerciții aerobice moderate (mers pe jos vioi, înot, tunsul gazonului din curte) sau 75 de 

minute de exerciții aerobice intense sau o combinație între cele moderate și cele mai dure (alergat, 

dansul aerobic). Pe lângă aceste tipuri de mișcări, este recomandată și practicarea unor sporturi care să-

ți întărească toate grupele de mușchi (fitness cardio, gimnastică aerobică, folosirea greutăților sau a 

benzii de alergat). În general, ținta ta ar trebui să fie de 30 de minute de activitate fizică moderată, în 

fiecare zi. 

 Asigurarea unui somn suficient și de calitate 

 Un alt principiu de bază al unui stil de viață sănătos este să-ți asiguri un somn suficient și de 

calitate. Experții de la Fundația Națională Americană pentru Somn (NFS) au identificat patru 

caracteristici ale unui somn de calitate: 

- să-ți petreci 85% din timpul total de odihnă în pat; 

- să adormi cât mai repede, de preferat, în primele 30 de minute din momentul în care te-ai culcat; 

- să nu te trezești deloc peste noapte sau cel mult o singură dată; 

- să adormi la loc în cel mult 20 de minute, dacă se întâmplă să te trezești peste noapte. 

 Dincolo de aceste dimensiuni care definesc un somn odihnitor, specialiștii de la Centrul 

American pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) spun că la fel de importantă este și respectarea 

duratei de odihnă, în funcție de vârstă. Astfel, recomandările CDC, pentru adulți sunt:  
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- 18-60 de ani – 7 ore sau mai mult, pe noapte; 

- 61-64 de ani – 7-9 ore pe noapte; 

- peste 65 de ani – 7-8 ore pe noapte. 

 Un somn de calitate înseamnă și crearea unor condiții optime pentru odihnă. Evită consumul de 

alcool sau cafeina înainte de culcare, nu face sport cu cel puțin două ore înainte de somn și nu te culca 

imediat ce ai mâncat ori sărind peste masa de seară. Apoi, asigură-te că în locuința ta nivelul umidității 

nu depășeşte 40-60%, conform indicațiilor National Institutues of Health, și ca temperatura din 

dormitor să se situeze între 18 si 22°C.  

 Reține că, la fel cum lumina influențează ritmul circadian, tot așa acționează și nivelul stresului 

asupra activității cerebrale. Prin urmare, fă o baie fierbinte, citește o carte, ascultă muzica preferată și 

pregătește-ți creierul pentru a se putea odihni. Totodată, nu uita că locuința ta este ca un microclimat în 

care îți asiguri condițiile optime pentru a te simți confortabil alături de cei dragi. În contextul global, 

caracterizat de criza sanitară fără precedent, nevoia de a te proteja pe tine și de a crea un mediu sigur 

pentru familia ta este mai puternică decât oricând și poate fi un puternic factor de stres.  

 Gândirea echilibrată și bunăstarea emoțională 

 Organismul este supus zilnic unui stres emoțional și fizic, provenit în mod special din dorința de 

a fi cât mai competitiv și a putea face față, cu succes, tuturor provocărilor care apar, fie că sunt legate 

de serviciu, fie că se referă la viața personală. Din dorința de a rezolva cât mai multe probleme, ți se 

poate întâmpla frecvent să uiți că un stil de viață sănătos nu înseamnă doar a avea grijă de sănătatea 

fizică, ci și mentală. Gândirea echilibrată și bunăstarea emoțională sunt definite prin acceptarea 

prezentului, așa cum vine el, cu realism, pragmatism și atitudine constructivă pentru găsirea unor 

soluții smart în orice situație. Acordă-ți timp pentru tine, fără să percepi acest lucru ca pe un gest 

egoist. Cei din jurul tău au nevoie de tine și ca să le fii alături, este esențial să ai grijă și de tine. Prin 

urmare, investește în hobby-urile care te vor ajuta să-ți recapeți energia pozitivă de care ai nevoie, 

ocupă-te de grădinărit sau de lucrurile care îți fac plăcere și te relaxează, citește, încearcă să petreci cât 

mai mult timp în compania celor dragi și nu ezita să faci schimbări în viața ta, de la a-ți găsi un job mai 

bun, până la renovarea sau reamenjarea casei. 

 Socializarea constantă 

 Sentimentul de apartenență la o familie și la un grup solid de prieteni este un element-cheie 

pentru asigurarea echilibrului emoțional și, deci, a sănătății mentale. Construirea unor relații puternice 

și de durată cu cei din jur te ajută să treci prin cele mai dificile situații, dar și să ai alte perspective în 

abordarea diverselor probleme ce pot să-ți dea planurile peste cap, atât din punct de vedere profesional, 

cât și personal. Întâlnirile fizice, face-to-face nu au egal, însă, nu neglija nici importanța rețelelor de 
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socializare. Și acestea sunt forme de comunicare excelente, atunci când le folosești cu moderație și 

reușești să ții legătura constantă cu oamenii care contează  pentru tine. 

 Importanța echilibrului carieră-viață personală 

 Echilibrul dintre cariera și viața personală sau așa-numitul „work-life balance” este un concept 

care descrie situația ideală în care tu ca angajat îți poți împărți energia și timpul între muncă și alte 

aspecte importante ale vieții tale. A atinge acest echilibru între viața profesională și cea personală este o 

provocare în fiecare zi. Este greu să-ți faci timp și pentru familie, prieteni, comunitatea în care trăiești, 

nevoile tale spirituale, dar și pentru dezvoltarea ta individuală, profesională, planurile ambițioase care 

țin de evoluția ta în cariera pe care ai ales-o. Toate aceste aspecte, însă, trebuie să co-existe în viața ta și 

nu să se anihileze unele pe celelalte. Ca să înţelegi mai exact de ce este atât de important să menții 

echilibrul carieră-viață personală, iată care sunt avantajele punerii în practică a acestui concept, 

caracteristic lumii moderne în care trăim și care este parte din procesul prin care poți aborda, concret, 

un stil de viață sănătos: 

 Diminuarea stresului cronic 

 „Nu am timp nici să respir!” este o formulă care, cu siguranță, îți este foarte bine cunoscută, mai 

ales atunci când vrei să ai o carieră de succes. A-ți fixa obiective profesionale ambițioase și a le și 

atinge te ajută să te dezvolți și să-ți găsești un drum mai bun în viață și este o abordare sănătoasă, atât 

timp cât nu devine, însă, rațiunea ta de a fi. Încărcarea psihică și emoțională permanentă cu problemele 

legate de serviciu duce, inevitabil, la stres cronic. Potrivit Asociației Americane de Psihologie (APA), 

acesta poate afecta toate sistemele organismului, de la cel locomotor (în mod special mușchii), 

respirator, cardiovascular, endocrin, gastrointestinal și până la cel nervos și chiar reproducător. Efectele 

pe care stresul cronic le are asupra corpului, atât din punct de vedere fizic, cât și mental, sunt complexe. 

Prin urmare, este nevoie să înveți să mai spui și „Nu”, să-ți setezi anumite priorități, să-ți organizezi 

timpul de lucru astfel încât după serviciu să te ocupi de tine și de cei dragi. 
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MÂNCĂM SĂNĂTOS, TRĂIM SĂNĂTOS! 
               

Mihai-Alexandru Georgescu, clasa a IX-a  

Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Piteşti, jud. Argeş  

Prof. coord. Corina Ionela Dumitru  

 

 Vechea zicală conform căreia: ”Suntem ceea ce mâncăm” este în mare parte adevărată. Corpul 

omenesc este alcătuit din celule aranjate ca și cărămizile într-o 

construcție. Celulele au nevoie de substanțe nutritive pentru a crește și a 

se înmulți, iar aceste substanțe sunt preluate din mâncare.  

       Alimentele pe care le consumăm conțin diverse substanțe 

nutritive, fiecare îndeplinind o anumită funcție în organism. Unele 

construiesc și repară țesuturi care sunt componentele organismelor 

noastre, cum ar fi oasele, mușchii, pielea, părul, dinții și unghiile. Altele furnizează energie sau elimină 

toxinele care, dacă nu ar fi eliminate, ar fi un pericol pentru organism. 

 Deci e important să consumăm o varietate de alimente care, împreună, să conțină cantitatea 

potrivită de fiecare substanță nutritivă. Dacă un aliment este consumat în exces, însă altul nu este 

consumat îndeajuns, unele funcții ale corpului vor fi afectate, reflectându-se în starea generală a 

sănătății. 

 Alimentația și individul 
           Problema în stabilirea alimentației echilibrate este că, deși se 

poate fixa un model de bază, aceasta trebuie întotdeauna să fie 

adaptată nevoilor fiecărui individ în parte. Vârsta, modul de viață, 

chiar și clima pot influența echilibrul de substanțe nutritive 

necesare fiecărei persoane în orice moment. 

           Foarte important, însă, este să consumăm întotdeauna 

alimente bune, bogate în substanțe nutritive, pentru a rămâne 

sănătoși, mai ales în timpul adolescenței, când organismul este în 

curs de creștere și dezvoltare. 

    Cel mai indicat este ca alimentele să fie preparate la aburi, prin fierbere în apă sau la grătar, ele 

păstrându-și gustul, culoarea și valoarea nutritivă. 

     Ar trebui respectate câteva reguli privind modul în care ne alimentăm sănătos: 
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- se mănâncă încet, având timp suficient pentru consumarea mâncărurilor, fără stres, fără întreruperi 

(ridicare de la masă pentru rezolvarea unor probleme), într-o atmosferă de calm și liniște; 

- cu 15-20 de minute înainte de masa principală se poate consuma o salată sau un mic aperativ, pentru a 

se micșora senzația de foame, mărind saţietatea; 

- se mănâncă pe săturate, dar nu mai mult, chiar dacă mâncarea este foarte bună și gustoasă; 

- se mănâncă la ore fixe; 

- nu se „sare” peste mese și nici nu se înlocuiește masa cu o felie de pâine cu unt; 

- se mestecă mult și bine, hrana trebuind fărâmițată înainte de a se înghiți, pentru a ușura munca 

stomacului; 

- după ora 17 nu se consumă mese îmbelșugate, bogate în proteine, greu de digerat, iar cu 2 ore înainte 

de culcare nu se mănâncă nimic; 

- se recomandă împărțirea celor 3 mese principale în cantități mai mici, în 5-6 mese pe zi; 

- se mănâncă numai când apare senzația de foame, fiind interzisă consumarea alimentelor de plictiseală 

sau pentru omorârea timpului; 

- nu se mănâncă cu lăcomie, iar porțiile de mâncare să fie moderate; 

- este  indicată ținerea postului o zi pe săptămână, pentru eliminarea toxinelor și odihnirea organelor. Pe 

durata postului se beau multe lichide, apă plată, sucuri naturale din fructe, ceaiuri, cam 2-3 litri eşalonat 

pe toată ziua; 

- seara, înainte de culcare, se poate bea o cană cu lapte cald, eventual îndulcit cu miere de albine, sau o 

cană cu ceai din plante medicinale (tei, mușețel). 

 Proteinele. Din punct de vedere procentual, o alimentație 

echilibrată ar trebui să conțină 15-20% alimente bogate în 

proteine. Deoarece procentajele sunt greu de estimat în acest fel, 

este mai ușor să exprimăm consumul zilnic necesar în grame. Un 

adolescent are nevoie de aprox. 70-100 mg proteine pe zi, iar o 

femeie adultă 30 g pe zi.   

 Carbohidrații. Carbohidrații reprezintă o sursă de 

energie furnizată de mâncare. Astfel, formează probabil cea mai 

mare parte a unei alimentații zilnice.   Plantele depozitează amidonul ca pe niște rezerve proprii de 

hrană, deci semințele și cerealele, ca grâul, porumbul sau orezul, măzarea și cartofii, sunt surse bune de 

amidon. 

 Grăsimile. Grăsimile sunt o sursă de energie și, în general, furnizarea energiei este mai 

constantă. Odată supuse procesului de digestie, o anumită cantitate de grăsime va fi depozitată în 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 6, mai 2022 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare 

230 

 

„depozitele de grăsime” din organism, situate sub piele și în jurul câtorva organe importante, cum ar fi 

rinichii, inima și ficatul. Aceste depozite apără organismul împotriva 

frigului și protejează oasele și organele interne împotriva rănilor. 

 Fibrele. Fibrele sunt elemente importante ale unei alimentații 

echilibrate, deoarece contribuie la eliminarea materialelor nefolositoare 

din organism. Este recomandat ca de 3 ori pe săptămână să nu se 

consume carne, aceasta fiind înlocuită cu preparate din soia. Nevoile zilnice de aminoacizi se pot 

acoperi prin consumarea a 100 gr. de grâu integral sau orez nedecorticat. Substanțele bioactive distrug 

radicalii liberi care sunt responsabili pentru evoluția cancerului. 

 

Bibliografie: 

https://foodstory.stirileprotv.ro/nutritie/elementul-de-baza-in-nutritie-cine-a-inventat-piramida-

alimentara 

 

 

ORIZONTURI DESCHISE PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ 

 

Daria Paula Mihai, clasa a XI-a 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 

Prof. coord. Cezar-Daniel Humelnicu 

 

 De când eram încă un mic copil mi-a plăcut să privesc orizontul și răsăriturile din diminețile de 

vară. Pe malul mării, număram valurile și clipele rămase până când soarele avea să iasă triumfător din 

ape, pentru a ne oferi o nouă zi, ca ofrandă prețioasă a unui nou început, un alt vis care avea să devină 

realitate. Și cât de multe vise poate avea un copil, sau cel puțin eu visam atât de frumos cu ochi 

deschiși, privind cerul care se lumina în fiecare dimineață. Priveam scoicile ascunse în nisip și mă 

gândeam la clipele ce vor urma...zilele petrecute la școală, prietenii mei, dragii mei colegi, mereu puși 

pe glume.  

 Vedeam ca într-un film viitorul. Un viitor frumos, sănătos și plin de speranță! Erau acolo clipele 

alături de bunici, în căsuța de lemn pitită printre munți, cu zumzet de albine și cocoșul ce mă trezește 

chiar atunci când vreau să dorm mai mult. Cana cu lapte cald și dulceața de afine a bunicii, mirosul de 

plăcinte calde cu dovleac și pisica care apare mereu pentru a se alinta la micul dejun. Mirosul de verde, 

https://foodstory.stirileprotv.ro/nutritie/elementul-de-baza-in-nutritie-cine-a-inventat-piramida-alimentara
https://foodstory.stirileprotv.ro/nutritie/elementul-de-baza-in-nutritie-cine-a-inventat-piramida-alimentara
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parfumul de munte, aroma de cântec a serii închisă în trilul greierilor și luna, mai rotundă și mai 

frumoasă acolo, printre stele, ca niciodată. 

 Drumul meu pe cărarea de munte cu rucsacul în spate, tainele pădurii care mi se deslușeau cu 

cât creșteam mai mare, mirosul cărților păstrate cu sfințenie de bunicul și vorbele  înțelepte ale bunicii  

aveau să-mi fie repere în viață. 

 Fiecare om are un buchet de dorințe sau ”o traistă cu vise”, cum spune mereu bunica. 

 Parcă o și aud când mă îndeamnă cu dragoste: 

 - Dezleagă, fătucă, traista cu vise și lasă-le să zboare! Nu le mai burduși acolo înghesuite și 

ascunse de lume! 

 Da, am și eu traista mea cu vise, orizonturile la care visez de când eram mică, ”my wishlist”, 

cum se spune mai nou acum. Și iată câteva dintre ele:  

 - să fiu sănătoasă, bucuroasă și să fac numai lucruri frumoase în viață; 

 - să învăț bine pentru ca ai mei să fie mândri de mine; 

 - să pot așterne pe hârtie toate lucrurile frumoase care mi se vor întâmpla în viață; 

 - să pot privi mereu cerul noaptea la țară, iar stelele să numere brazii cu miros de cetină;  

 -să-mi ajut frățiorul atunci când are nevoie de mine; 

 - să pictez cel mai frumos tablou din lume pentru părinții mei și să călătoresc cu pasul sau 

mintea prin toate cotloanele lumii; 

 - să ascult muzica care îmi place și să dansez la fel de nebună, ca de fiecare dată, cu prietenii 

mei; 

 - să fiu fericită în fiecare colțișor al sufletului meu atunci când voi întâlni dragostea și să mă  

fâstâcesc, cu obrajii aprinși de emoție, la primul meu sărut; 

 - să mă simt iubită și să iubesc cu patimă cerul, soarele, luna, plantele, insectele, fluturii, marea 

și mai ales oamenii; 

 - să arunc sus, departe în aer, toca cu panglică roșie atunci când voi termina liceul; 

 - să pășesc cu teamă pe treptele infinite ale universității; 

 - să am întotdeauna puterea de a merge mai departe, indiferent de greutăți, obstacole și să cred 

tot timpul în mine; 

 - să nu uit niciodată să mă joc și să mă bucur de viață în fiecare clipă; 

 - să descopăr tot timpul lucruri noi și să  fiu încântată de ceea ce voi face în viață; 

 - să-mi construiesc zi de zi la infinit viitorul și să las deschise porțile orizontului, pentru ca 

soarele să poată răsări la fel de cald în fiecare dimineață. 
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  Nu e așa că visez frumos?! Ce mi-ar putea închide pentru totdeauna porțile orizontului meu de 

împliniri? Cine ar dori să pună cătușe, lanțuri, să ridice ziduri sau să lege cu lacăte de nedesfăcut traista 

mea cu vise? 

 Nu vreau să las ca prafuri ucigașe să-mi înece aspirațiile, nu-mi doresc ca pilule colorate să-mi 

fure bucuria clipelor frumoase, nu voi permite nimănui să arunce în abisuri fără fund dorințele mele și 

să le închidă acolo pentru totdeauna.  

 Văd în jurul meu din ce în ce mai mulți tineri care nu mai pot să iubească, ce nu mai doresc să 

trăiască sau să viseze, care nu se mai pot bucura de familie și de prieteni. Au greșit o singură dată, au 

pășit în întuneric, iar acum se zbat în suferință. Sunt  triști și singuri, lipsiți de prieteni, sunt plini de 

durere în suflet și cu inima frântă. Sunt departe de mirosul real al ierbii și de lumina soarelui, iar fiecare 

zi ce trece mai aruncă cu o piatră în trupurile părinților sau prietenilor care se zbat să-i ajute. Mulți 

dintre ei nu reușesc să mai găsească cărarea care duce către lumină și viață. Mulți s-au pierdut definitiv 

în labirintul acesta atât de perfid cu iluzii. Au greșit o singură dată alegerea și de atunci nu mai pot să se 

regăsească. 

  Dar oare mai există o cale de întoarcere, mai există speranță?  

 Am auzit de multe ori spunându-se că speranța moare ultima și cu siguranță așa și este.  

 Doar împreună cred că le putem oferi și acestor tineri o șansă, le putem întinde o mână de 

ajutor. Eu și tu, părinți, prieteni, colegi, oameni cu suflet mare, avem puterea ca împreună să deschidem 

din nou și pentru ei orizonturile ferecate cu întuneric.  

 Astăzi, acum, facem un pas, mâine încă unul și...pas cu pas, mână în mână, suflet lângă suflet, 

inimă pentru inimă, cu înțelegere și dragoste putem să facem ca traista cu vise a fiecăruia să existe cu 

adevărat și să nu rămână doar o poveste spusă de bunica... 

 Haideți ca împreună să lăsăm porțile orizontului deschise soarelui pentru totdeauna! 

 Pentru că soarele înseamnă PUTERE, CĂLDURĂ , SĂNĂTATE și VIAȚĂ... 
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TRĂIEȘTE SĂNĂTOS ÎN... CASA VERDE 

 

Andrei-Ştefan Muscalu, clasa a XI-a 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 

Prof. coord. Cezar-Daniel Humelnicu 

 

 1. Argument. Majoritatea clădirilor în care trăim şi muncim sunt lipsite de "suflet" şi cu un 

impact nociv asupra stilului nostru de viață. Astăzi există o nevoie reală pentru un alt fel de arhitectură: 

fie că e numită Verde, Alternativă, Ecologică, de Pământ sau Organică, încercări de acest fel se fac în 

toate colţurile lumii. 

 Clădirile verzi sau clădirile cu amprenta de carbon zero (ZCB - Zero Carbon Buildings) sunt 

astfel construite, încât să reducă la minimum consumul de energie. Lucrarea prezintă principalele 

caracteristici ale unei astfel de clădiri: utilizarea pachetului etanș de căldură, ventilație naturală, 

transformarea deșeurilor în biodiesel, colectarea apei de ploaie și exploatarea panourilor fotovoltaice. 

Sistemul de monitorizare avansat gestionează automat toate tehnologiile de alimentare a clădirii fără a 

utiliza o cantitate suplimentară de energie – toată  energia consumată se produce tot aici.  

 O astfel de clădire proiectată cu strategii de design pasiv, 

inclusiv orientarea spre soare, are o consolă mare pe acoperiș, 

ventilație naturală care asigură o răcire pasivă în vară și încălzire 

naturală în timpul iernii. Grădina în jurul clădirii atenuează 

zgomotul produs de trafic, mai mult de 50% din suprafață este 

înverzită, ceea ce permite folosirea apei de ploaie și minimizarea 

efectului de insulă de căldură. Pe acoperiș sunt instalate panourile solare care produc electricitate 

pentru clădire. Deșeurile de ulei utilizat la gătit sunt reciclate în biodiesel. Apa de ploaie și  scurgerile 

de asemenea sunt colectate și prelucrate. Sistemul inteligent este utilizat în mod eficient pentru 

managementul construcției, energia neutilizată poate fi returnată la rețea. 

 Acoperiş din gazon cu arbuşti, podele din bambus, panouri solare, izolaţie termică, vopsele bio 

şi geamuri cu protecţie solară. Ar putea să pară doar un vis dar toate acestea sunt materialele unei case 

eco sau case verzi, o casă în care respiri și trăiești sănătos. Totul a început în anii 80 cu piramida de 

sticlă de la Louvre, iar în secolul 21 poate apare oricând o structură de cob în piaţa centrală a unei mari 

metropole. 
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 2. Structura de cob. Pentru moment, cobul poate fi folosit mai ales în ecoturism, locuinţe de 

vacanţă sau sate ecologice, dar în viitor va fi folosit şi în spaţiul public al unui zgârie nori ca o nişă 

răcoroasă pentru luat masa într-o zi fierbinte de vară sau cu un şemineu în timpul iernii. Care ar fi 

beneficiile pentru societate şi mediu ale unei astfel de case eco cu structură cob?  

 Putem enumera doar câteva: 

- Standarde etice şi sociale - Conservă mediul şi îmbunătăţeşte nivelul de viaţă. Conştientizează şi 

trezeşte interes pentru problemele de mediu şi tradiţiile locale, promovează condiţii viabile de locuinţe 

ridicând totodată nivelul de trai şi material al întregii zone, oferă o soluţie sănătoasă şi economică. 

- Calităţi ecologice şi de economisire a energiei - Are impact minim asupra mediului, nu necesită 

drumuri modernizate de acces, majoritatea materialelor necesare se găsesc la locul construcţiei, din 

săparea fundaţiei rezultă material pentru pereţi, restul se aduce cu doi "cai putere", solul vegetal 

decapat e refolosit la acoperiş, astfel încât clădirea devine doar un strat intermediar în ecosistem. Cobul 

are un impact minim asupra planetei prin reducerea consumului de lemn, metal şi toate celelalte 

materialele toxice folosite în construcţii. Fiind orientate după soare, clădirile sunt foarte eficiente din 

punct de vedere termic; răcoroase vara şi călduroase iarna, nu e nevoie de aer condiţionat vara, iar 

iarna, datorită masei termice a cobului încălzirea necesară este minimă. Şantierul în timpul construcţiei 

nu a produs niciun fel de gunoi! 

- Performanţa şi compatibilitatea economică - Resursele financiare folosite reprezintă aproximativ o 

zecime faţă de o clădire tradiţională. Construcţiile de cob sunt o soluţie viabilă şi prin faptul că trezesc 

interesul şi sensibilitatea populaţiei locale pentru probleme de mediu, sociale şi politice. Se pot naşte şi 

promova programe turistice sau se pot construi locuinţe cu investiţii minime cu ajutorul cobului.  

- Impactul estetic - Inspiraţia pentru acest tip de construcţii vine din directa observare a locului, 

mediului, tradiţiilor şi înţelepciunii locale care încă sunt prezente în satele româneşti, dar care sunt 

rapid erodate de asaltul societăţii de consum moderne. Formele rotunde ale pereţilor, arcele şi nişele 

creează o fluiditate a formelor unică şi specifică acestui gen de construcţii. Clădirile oferă un 

microclimat sănătos, sunt nepoluante şi devin parte integrantă a locului. Un sistem de construcţie nou 

cu impact minim asupra mediului, atât de simplu, încât suntem tentaţi să-l ignorăm fără prea multă 

consideraţie, dar care este de fapt o încercare de arhitectură cu adevărat ecologică. 

 3. Casele Eco. Casele ecologice nu mai sunt neapărat o modă, ci au devenit deja o necesitate. 

Aproape un sfert din emisiile de carbon provin din sectorul de locuinţe, aşa că majoritatea guvernelor 

responsabile au început să emită reglementări pentru proiectele imobiliare noi. Totuşi, şi casele vechi 

pot fi îmbunătăţite, iar specialiştii consumă multă energie pentru a reuşi să combine tehnicile vechi cu 

tehnologiile noi. Tehnicile vechi sunt ieftine, iar cele noi asigură o eficienţă energetică sporită. O casă 
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eco are foarte multe avantaje. Deşi proiectul şi construcţia propriu-zisă sunt mai scumpe decât cele 

clasice, creşterea eficienţei energetice poate duce la înjumătăţirea facturilor, ceea ce înseamnă că în 

zece ani, cheltuielile iniţiale se amortizează.  

 Construirea unei case verzi începe cu orientarea, care este foarte importantă. Casa trebuie 

orientată astfel, încât să blocheze vântul rece dinspre nord-vest. Pe această parte, construcţia trebuie să 

aibă cât mai puţine ferestre şi uşi şi un zid mai gros şi bine izolat. Ferestrele mari trebuie proiectate pe 

peretele sudic şi cel sud-estic, pentru a permite încălzirea de la soare. Orientarea spre sud-est permite, 

de asemenea, şi montarea pe acoperiş a unor panouri solare. Centrala termică şi panourile de acces la 

instalaţii trebuie proiectate pe peretele nordic. Încăperile în care vor fi aceste instalaţii şi în care nu va 

locui nimeni, acţionează astfel ca o zonă-tampon, bună izolatoare. Porţiunea nordică a acoperişului 

poate fi, de asemenea, folosită pentru a colecta apa de ploaie. O cisternă sau câteva butoaie sunt tocmai 

bune pentru acest lucru. Apa colectată poate fi folosită pentru udarea grădinii vara sau chiar pentru 

duşuri. În acest fel se face economie la utilităţi, iar cheltuiala este minimă. Restul casei poate fi 

proiectat în stil modern, deschis, cu ferestre şi uşi mari, şi chiar cu o verandă care va fi însorită toată 

vara. Pe cât posibil, în partea sudică, se poate folosi cu succes lemnul. Este un material ecologic şi care 

asigură o bună izolaţie. O altă soluţie recomandată de constructorii de case “verzi” este folosirea a cât 

mai puţin beton pentru fundaţie, de exemplu. 

 4. Materialele şi tehnologia. Doi factori sunt foarte importanţi în alegerea materialelor: 

eficienţa şi transportul. Experţii recomandă pe cât posibil, folosirea unor materiale autohtone. Acestea 

sunt mai ieftine decât cele de import, plus că transportul este mai ieftin. În cazul în care comandaţi 

materiale exotice, este posibil să aşteptaţi un timp destul de lung ca acestea să ajungă la locul 

construcţiei, ceea ce va da peste cap orice plan. Cei cu adevărat împătimiţi de materialele ecologice pot 

găsi acum pe piaţă o mare varietate, de la lemn refolosit până la panouri din conglomerat. Lemnul este 

un bun izolator, potrivit pentru o mansardă, de exemplu, dar şi pentru lambriuri sau chiar pereţi 

despărţitori. În multe ţări din Europa se foloseşte din ce în ce mai mult lemnul. De asemenea, au 

început să reapară materialele de pe vremea bunicii. În Anglia, de exemplu, a devenit o adevărată modă 

folosirea pentru construcţiile noi a paielor sau a cărămizilor din lut. Cu alte cuvinte, vălătucii sau 

chirpicii din care sunt construite multe din casele din mediul rural de la noi. Acestea sunt materiale 

foarte bune izolatoare. Doar tehnica de construcţie este deosebită. Pereţii exteriori se pot face cu aceste 

materiale, dar cu tehnica modernă ce asigură pereţi drepţi şi aspectuoşi. Banii economisiţi folosind 

astfel de materiale îi putem folosi la izolare şi la instalaţii cu grad ridicat de fiabilitate. De exemplu, 

pentru încălzirea locuinţei putem folosi sistemul prin pardoseală. Este extrem de eficient şi poate fi 

instalat chiar şi sub parchet laminat. De fapt, un astfel de sistem înseamnă câteva plăci de polistiren 
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acoperite cu folie subţire metalică şi ţevi din plastic prin care apa se recirculă. Ideal este să găsiţi un 

expert local în energii regenerabile şi să instalaţi sisteme de captare a energiei solare sau eoliene. 

Acestea par scumpe, dar dacă facem un calcul, vom vedea că se amortizează în câţiva ani.  

 5. Casele  verzi din România. Şi constructorii autohtoni au început să fie preocupaţi de 

ridicarea de locuinţe verzi. Pe lângă vile şi case care îmbină tehnici vechi cu tehnologii noi, 

constructorii îşi îndreaptă acum atenţia şi spre apartamente, unde locuiesc 70% dintre români. Un 

imobil verde se ridică încă din faza de proiectare. O clădire bine proiectată este mai eficientă din punct 

de vedere energetic, ocupă o suprafaţă optimă nevoilor locatarilor, maximizează utilizarea luminii 

naturale prin utilizarea de ferestre bine proiectate sau luminatoare, este orientată astfel încât să fie cât 

mai bine expusă la soare iarna, dar şi umbrită pe timpul verii, beneficiază de sisteme de încălzire/răcire 

inteligente, precum şi de instalaţii eficiente.  

 Metoda tradiţională românească de a construi casele din chirpici este acum la modă în 
întreaga lume. Locuinţele din pământ şi materiale naturale sunt extrem de avantajoase. Celebrul 

bio-arhitect Gernot Minke vorbeşte despre materialele de construcţie eco, arătându-ne avantajele lor: 

„Poţi să faci ce vrei cu materialele naturale, precum lutul, 

întrucât sunt flexibile şi se pot prelucra după dorinţă”. 

.  

Castelul de lut din Valea Zânelor - România 

 6. Avantajele unei case din materiale naturale 

- În primul rând climatul: în orice anotimp există o umiditate de 50% în casele eco. Iarna este excelent, 

pentru că din cauza aerului uscat există tot felul de probleme cu gâtul. Având umiditate 50%, scăpăm 

de acestea.  

- Alt avantaj este faptul că energia solară este păstrată între pereţii casei, iar amprenta asupra mediului 

este aproape 0.  

- Unul dintre cele mai importante avantaje este şi preţul mic de construcţie. Pentru o casă pe structură 

de lemn şi pereţi din paie, costul este de doar 5.000 de euro.  

- Casele din pământ sunt rezistente la cutremure.  
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- Aceste case sunt construite în perfectă armonie cu natura, ceea ce determină o stare generală de bine 

pentru cei care locuiesc în ele, un climat și un stil de viață sănătos. 

 Casa cu emisii zero. Ideea de a folosi dispozitive de ardere cu emisii zero şi în cadrul 

locuinţelor aparţine britanicilor, care deja au o casă experimentală în care curentul electric şi căldura 

sunt produse prin arderea hidrogenului. Ea ar putea fi aplicată şi în România, unde există specialiştii 

necesari producerii şi exploatării unor astfel de centrale de apartament pe bază de celule de combustie.  

 Casa are emisii zero, întrucât din arderea hidrogenului nu rezultă decât vapori de apă. Familia 

care locuieşte în imobilul experimental nu consumă în întregime 

energia generată şi surplusul îl livrează în reţeaua naţională de 

electricitate. Un contor special măsoară câtă energie electrică a 

fost livrată şi, eventual, cât curent a consumat casa din sistemul 

naţional în diverse situaţii speciale. Experimentul a dovedit că 

facturile la energie electrică şi termică se reduc practic la plata 

hidrogenului.         Celulă de combustie  

 8. Concluzii:  

 Clădirile  verzi reunesc o gamă vastă de practici şi tehnici utile pentru a reduce şi în cele din 

urmă să elimine impactul clădirilor asupra mediului şi sănătăţii umane. Numai unindu-ne forţele pentru 

sensibilizarea opiniei publice şi câştigarea încrederii că această tehnică tradiţională, aflată chiar la 

“picioarele” noastre, poate fi un răspuns la unele din problemele cu care lumea modernă se confruntă, 

vom putea să ne construim cât mai curat viitorul. 

 Într-o casă există multe căi de utilizare ineficientă sau de pierderi de energie. Prin identificarea 

şi reducerea acestor pierderi, energie, bani şi mediu pot fi economisite. Este întotdeauna mai bine să se 

crească eficienţa energetică înainte de a lua în calcul utilizarea oricăror surse de energie regenerabilă. 

 Profitând de resurse regenerabile, cum ar fi de exemplu lumina soarelui şi utilizând plante şi 

arbori prin acoperişuri verzi, casele verzi vor fi în curând casele sănătoase ale viitorului...  
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GÂNDURILE UNUI ADOLESCENT DESPRE UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

Andreea Lorena Neagu, clasa a IX-a 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

Prof. coord. Rodica Şargu 

  

 Stil de viață sănătos? În opinia mea, ține doar de noi să avem un stil de viață sănătos. Și când 

spun asta, mă refer la toate aspectele sănătății: fizică, mintală, socială etc. Dar oare câți dintre noi știm 

cu adevărat cum să ne bucurăm de un stil corespunzător de viață…? 

 În primul rând, tot ceea ce trăim își are originea în mintea noastră, în gândurile noastre: atragem 

ceea ce gândim și cred că este extrem de important să fim mereu pozitivi. Dacă mă gândesc că mă 

doare ceva sau la neplăcerea pe care mi-o va aduce durerea respectivă, CHIAR O SĂ MĂ DOARĂ! 

Totodată trebuie să ne ascultăm pe noi, să ne ascultăm corpul. Atunci când corpul ne dă semne că nu 

mai poate într-un anumit moment, trebuie să nu forțăm nota și să încercăm să înțelegem semnalul 

respectiv. 

 De asemenea, cred că și cei din jurul nostru au un efect asupra noastră, ne pot influența, ne pot 

trage în jos din invidie/gelozie. Trebuie să avem mare grijă cum ne alegem anturajul, cu cine ne 

petrecem timpul, cu cine ne sfătuim și cel mai important de unde ne informăm. Trebuie să ne simțim 

bine cu noi înșine, să fim motivați să trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima, să fim recunoscători pentru 

tot ce avem și mulțumiți! Nu degeaba a spus cineva ”…Dacă viața îți dă lămâi, tu să îți faci 

limonadă…”. Este foarte important să fim capabili să facem față problemelor, pentru că este firesc, 

uneori, să avem probleme. 

 În al doilea rând, trebuie să acordăm atenție și alimentației, stresului, mediului nostru de viață, 

să ne hidratăm corect, să respectăm regulile de igienă. Chiar dacă poate nu avem probleme de sănătate 

și poate că ne place cum ne simțim în corpul nostru, nu înseamnă că nu trebuie să fim atenți la ”ce”, 

”cum”, ”când” mâncăm! Să respectăm un orar zilnic al meselor, să nu ne înfometăm din motive care 

uneori sunt prezente doar în imaginația noastră. Chiar și gustările sunt importante. Dacă nu avem un 

program de alimentație, ar fi bine să ne facem un program cu ore, cu tipuri de mâncare. Meniul zilnic ar 

trebui să includă produse variate pentru a ne asigura de primirea tuturor substanțelor nutritive necesare. 

Este o idee bună să limităm consumul de fast-food, pizza, maioneză, sare, zahăr, băuturi dulci sau 

energizante și așa mai departe. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să urmăm un regim alimentar strict 

sau să uităm de unele alimente preferate, ci doar să reducem consumul acestor produse care pot dăuna 
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organismului. Nu cred că e bine să exagerăm, chiar dacă ne place ceea ce mâncăm: când corpul ne dă 

semne că nu mai poate, să nu îl forțăm! 

 Mișcarea este un alt element care nu ar trebui să lipsească din activitățile noastre zilnice. 

Exerciții fizice moderate precum înot, jogging, dans, yoga, aerobic sau sala de gimnastică cel puțin 

treizeci de minute pe zi, de 3-4 ori pe săptămână, pot fi de mare folos pentru organism.  

 Necesar consider că ar fi și un control regulat la doctor, nu doar când avem o problemă strict 

medicală. Cred că și un psiholog cu care să ne sfătuim ne-ar prinde bine. Unii părinți chiar sunt astfel 

de ”psihologi”.  

 Când ajungem la discuția despre sănătatea socială, cred că este extrem de diferit înțeleasă de la 

persoană la persoană. Fie vrem să avem mulți prieteni și distracție, fie să fim mai singuratici și cu un 

program mai puțin încărcat. Personal, eu mă văd în ambele categorii: am momente când vreau să fiu 

înconjurată de mulți oameni, și momente când vreau să stau doar cu mine.  

 În concluzie, NOI suntem cel mai important factor pentru a avea un stil de viață sănătos. Nu mă 

aștept ca prin aceste rânduri să influențez imediat deciziile altora și nu vreau să pară că dau sfaturi, 

pentru că nu sunt un expert în așa ceva, am exprimat doar părerea unei adolescente care își dorește și se 

străduiește să aibă un stil de viață sănătos. 

 

 

SĂNĂTATEA VINE DIN INTERIOR 

 

Ștefania-Victoria Nicolae, clasa a X-a  

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

Prof. coord. Iuliana Corina Mihalache  

 

Sănătatea este un cuvânt atât de simplu, care poate exprima atât de multe lucruri! Ea poate 

însemna fericire, frumusețe, conștientizare, maturizare. Ea face parte din categoria cuvintelor care aduc 

o stare de bine atunci când sunt auzite și exprimă îmbunătățire, generozitate, iubire și pace. 

Câte persoane nu și-au pus vreodată întrebarea „Care este drumul spre fericire?” Ei bine, unul 

dintre răspunsuri este atât de simplu, încât pare clișeic: „Trece prin noi înșine!” 

 De câte ori nu ne-am simțit extenuați și nu ne-am întrebat: „de ce?”, „de unde provine atât de 

multă oboseală?” De câte ori nu ne-am trezit după suficiente ore de somn cu senzația că nu am dormit 

destul sau de câte ori nu ne-am întrebat de ce suntem atât de irascibili? Răspunsul este evident: din 

cauza unui stil de viață nesănătos.  
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De ce simțim doar câteodată aceste senzații? De ce nu mereu? De ce nu ne putem menține 

starea de bine, starea sănătoasă? Adevărul este că mulți factori contribuie la starea noastră, fiecare într-

un mod diferit și cu toate că este uneori dificil să ne menținem sănătatea, este recomandat și merită 

încercat. 

Primul pas în a face această schimbare este încrederea în sine, fiindcă, fără aceasta, ne putem 

descuraja și putem pierde totul. Atâta timp cât noi ne dorim ceva, trebuie să avem convingerea că se va 

întâmpla și trebuie să muncim ca să obținem acel lucru. Astfel, vom atrage ambiție, motivație și vom fi 

capabili să ajungem acolo unde ne-am propus.  

Următorii pași sunt simpli și, odată ce ajung să fie parcurși, schimbarea se va sesiza imediat. 

Stilul de viață sănătos constă într-o balanță echilibrată a tuturor factorilor ce se ivesc în cale. Sugestiile 

des întâlnite ca: „vei avea o viață sănătoasă dacă vei mânca sănătos” sau „trebuie să ai un program de 8 

ore de somn pe noapte” sunt esențiale, dar sănătatea vine în primul rând din interiorul nostru. Atâta 

timp cât avem o relație sănătoasă cu noi înșine, cu interiorul nostru, cu sufletul și inima noastră, 

celelalte lucruri pe care trebuie să învățăm să le menținem, cu scopul de a avea o viață sănătoasă, vor 

veni de la sine.  

Din păcate, importanța înțelegerii sinelui este atât de mare, pe cât sunt și indiferența și ignoranța 

oamenilor în legătură cu acest subiect. În general, aceștia încearcă să își găsească fericirea în factori 

externi, atunci când, de fapt, fericirea și sănătatea se află în interiorul lor. Spre exemplu, dacă o 

persoană se simte abătută, începe să învinuiască alte persoane, începe să caute cauze exterioare care să 

motiveze starea sa emoțională neplăcută, în loc să își dea seama că felul în care percepe lucrurile este 

incorect. 

Înțelegerea constă în asimilarea stilului de viață sănătos cu o viață trăită, cu întâmplările sale 

bune și mai puțin bune. Un stil de viață sănătos încurajează trăirea experiențelor de orice tip. Fie că 

sesizăm sau nu, fiecare zi este unică în felul său, este o nouă încercare și un nou prilej de a învăța. Doar 

o percepție mai bună asupra vieții și un strop de atenție acordată comportamentului și acțiunilor noastre 

vor aduce îmbunătățiri, întrucât conștientizarea este primul pas spre schimbare. Fără experiențe viața 

unui om nu ar avea niciun sens. Ne putem face viața sănătoasă prin simpul fapt că putem fi prezenți și 

atenți la fiecare situație pe care o întâlnim. 

Odată aplicat sfatul de mai sus, vor apărea și mai multe întrebări, de exemplu: „De ce sunt 

nevoit să trec prin aceste situații?” Cel mai bun mod de a fi fericit este de a accepta faptul că lucrurile 

se întâmplă așa cum le este cursul, nu se întâmplă în favoarea sau defavoarea noastră, conform 

așteptărilor noastre, ci se întâmplă pentru noi, pentru a ne deschide mintea spre noi orizonturi de 

cunoaștere, pentru a ne face să realizăm faptul că fiecare experiență este o cale de a ne dezvolta și de a 
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găsi sănătatea mult căutată. Înțelegerea, acceptarea înseamnă să lăsăm lucurile să decurgă așa cum le 

este menirea, deoarece acestea au un scop aparte în a accentua acele lucruri pe care trebuie să le 

îmbunătățim la persoana noastră.  

Teoria destinului scris i-a pasionat pe oameni încă din cele mai vechi timpuri, faimoșii filozofi 

fiind interesați de puterea destinului, Buddha afirmând: „Nu cred într-un destin care cade asupra 

oamenilor oricum ar acționa. Dar cred într-un destin care cade asupra lor dacă nu acționează.”, 

Socrate faptul că: „Soarta nu răpește ceea ce n-a dat”, iar Mircea Eliade susține ideea că: „Destinul 

este acea parte din timp în care istoria își imprimă voința ei asupra noastră.” Aceștia anticipează și 

mai tare încrederea în forțele mai puternice decât rațiunea omului, întrucât înțelegerea faptului că nu 

putem controla totul ne va face viața mai sănătoasă. 

 În plus, o altă idee, des întâlnită, este noțiunea de viață trăită corect sau greșit. După părerea 

mea, o viață sănătoasă este una trăită într-un mod care aduce fericire, așadar este una corectă. Pe scurt, 

o viață sănătoasă este una care are în componența sa stări și senzații pozitive, aduce zâmbetul pe buze 

și ne face să realizăm faptul că merită trăită din plin. Sentimentul de împlinire deplină este simțit doar 

în circumstanțele în care acțiunile noastre sunt realizate cu bucurie, cu alte cuvinte, doar dacă punem 

suflet în ceea ce facem. Astfel, prima preocupare a unui om cu un stil de viață sănătos este grija față de 

sine. Atâta timp cât dorința de a ne îmbunătăți stilul de viață este vie, vom avea oportunitatea să 

stabilim activitățile benefice pentru dezvoltarea noastră. Acestea pot consta în: a citi cărți interesante, a 

învăța lucruri noi, precum a cânta la un instrument sau a găti, a asculta și părerea celui de lângă noi, a 

ierta, a învăța din greșeli, a fi darnic, a păstra un jurnal etc.  

Un alt factor important este constituit de cunoașterea sinelui, proces care nu se termină 

niciodată. A ne cunoaște pe noi înșine înseamnă a petrece timp analizându-ne gândurile, emoțiile și 

trăgând anumite concluzii ce au rolul de a ne „defini” într-o oarecare măsură. Omul este un întreg 

format din piese mai mari sau mai mici, mai bune sau mai rele ce își dovedesc importanța în viața de zi 

cu zi. 

Oricât de mare ar fi dorința de „a ști tot” sau de a ne perfecționa în toate domeniile, un om este 

nevoit să își aleagă câmpul de activitate în care simte plăcerea de a lucra. Fiecare persoană este bună în 

felul său și știe cum să își găsească drumul potrivit pentru el în viață, ea fiind ajutată de cele mai multe 

ori de senzațiile de fericire, dorință de cunoaştere și armonie, cât și de intuiție, acel sentiment care 

accentuează dorințele intrinseci ale individului. Este posibil ca unele persoane să nu cunoască faptul că 

dorința ireală de a fi perfect va duce mai departe la stres, încăpățânare, stimă de sine scăzută. Cu toate 

că omul este încurajat să participe la cât mai multe evenimente și activități desfășurate în favoarea 

nevoilor sale, voința de a excela dusă la extrem este adesea toxică. De aceea, o persoană are nevoie nu 
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doar să se cunoască pe sine, să știe la ce se pricepe și la ce nu, ci şi să se iubească și să se accepte așa 

cum este. O viață sănătoasă crește doar cu bunătate, nu în prezența stresului și a presiunii nefolositoare. 

Așadar, ne-am născut ca să avem un stil de viață sănătos, însă suntem influențați de anumiți 

factori nocivi: slăbiciuni, factori externi poluanți, sugestibilități sau nehotărâri. În ajutorul nostru, 

remediile se ivesc la tot pasul și ne încurajează să ne reluăm drumul potrivit spre o viață sănătoasă. 

 

 

FACTORI DETERMINANȚI AI UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Laura Peşea, clasa a XII-a 

Liceul Tehnologic „General Magheru” Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

Prof. coord. Tamara Roxana Negrea  

 

Teoria de specialitate susține că suntem sănătoși când ne simțim bine fizic, psihic și social. 

Componenta fizică a sănătății este pusă în relație cu buna funcționare a tuturor organelor corpului uman 

și cu termeni ce denumesc deprinderi elementare, însușite în primii ani de viață – mersul, săritul, 

alergatul. Componenta psihică este evidențiată de manifestările normale obișnuite ale unei persoane – 

bucuria, tristețea, furia, mulțumirea, în timp ce componenta socială se referă la posibilitatea fiecăruia de 

a relaționa normal, benefic și constructiv cu ceilalți indivizi. Aceste trei componente sunt în strânsă 

legătură, susținându-se, dar și excluzându-se una pe cealaltă. 

Știm cu toții că ne putem considera persoane sănătoase fizic, atâta timp cât nu suferim de boli 

sau nu avem o oarecare infirmitate, dar nu putem diminua importanța majoră a componentelor psihică 

și socială care, perturbate de factori psihologici sau sociali, influențează deplina stare de  sănătate. 

Astfel de factori pot fi: comportamentele sănătoase sau nesănătoase, potențialul cognitiv, afectiv sau 

volitiv al fiecăruia, dar și normele culturale și sociale, proprii mediului de viață în care trăim. 

De mare și recunoscută valoare, sănătatea se poate pierde din lipsă de preocupare pentru 

acțiunile minime obligatorii, care conduc la menţinerea și îmbunătățirea ei. Această preocupare 

reprezintă motorul educaţiei pentru sănătate, ce are ca scop dezvoltarea abilităţilor cognitive, sociale şi 

emoţionale cu rol protector asupra sănătăţii, întărirea comportamentelor sănătoase şi reducerea 

comportamentelor de risc. Dus la îndeplinire, acest scop se concretizează în creșterea în rândul 

populației, a nivelului de cunoștințe medicale în domeniul prevenției bolilor, al sanogenezei, al 

protecției mediului, în formarea și dezvoltarea unor deprinderi și obișnuințe corecte care să promoveze 

sănătatea, în antrenarea maselor, pentru a participa activ la consolidarea sănătății. 
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Educaţia pentru sănătate face parte din viaţa culturală a fiecărei ţări, deci organizarea şi 

propagarea noţiunilor de ocrotire a sănătăţii, a sanogenezei, nu trebuie să revină exclusiv sectorului 

sanitar, ci, în egală măsură, trebuie să implice şi sectoare precum: învăţământul, organizaţiile civice, 

biserica, diversele asociaţii și unităţi productive sau comerciale de stat ori particulare, toate având 

anumite responsabilităţi în acest sens. 

 Educaţia pentru sănătate practicată în şcoli reprezintă cea mai eficientă cale de promovare a 

cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi 

deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. În multe ţări, acest tip de 

educaţie este disciplină obligatorie în şcoli, începând din clasa întâi până într-a douăsprezecea, 

folosindu-se pentru fiecare ciclu de dezvoltare, programe și materiale adecvate vârstei elevilor. 

În vremurile noastre, stilul de viață sănătos are o influență majoră în menținerea stării de 

sănătate, acest concept referindu-se la un cumul de acțiuni și activități benefice oricui, deseori opționale 

și care, din anumite motive, nu pot fi la îndemâna fiecăruia dintre noi. O alimentaţie echilibrată, 

practicarea exerciţiului fizic, reducerea consumului de alcool, renunţarea la fumat, adoptarea 

comportamentelor preventive (vaccinările sau verificările medicale periodice), respectarea orelor de 

somn sunt astfel de bune obiceiuri, a căror practicare/„nepracticare” este indusă de informare, 

posibilități materiale și intelectuale, resurse temporale și spațiale, convingeri personale și sociale. 

Comportamentele sănătoase reprezintă baza mult promovatului stil de viață sănătos și, mai ales 

la copii, ele se dobândesc prin observarea şi imitarea celor deja deprinși cu ele. O alimentaţie sănătoasă 

sau practicarea exerciţiului fizic sunt comportamente care se învaţă în familie în perioada micii 

copilării, consolidându-se şi dezvoltându-se ulterior, având un rol definitoriu pentru atitudinile şi 

practicile din perioada adultă. 

Este important de știut că stilul de viaţă reprezintă opţiunea strategică adoptată de un individ, 

ce-i va orienta deciziile, comportamentele şi condiţiile de viaţă, fiecare dintre noi fiind protagonistul 

unui stil de viaţă propriu, repetitiv constant, cu subvarianţe specifice diferitelor etape de vârstă sau 

influențe culturale și experiențiale. Stilul de viaţă este tributar credinţelor, reprezentărilor şi imaginilor 

pe care şi le-a format individul despre lume şi viaţă, în virtutea cărora el alege, se comportă, acţionează, 

ia hotărâri ce-l pot conduce spre reuşită sau eşec. Riscurile pot fi asumate ca rezultat al opţiunilor 

valorico-normative ale individului, poartă amprenta comunităţii de apartenenţă şi a microgrupului în 

care persoana s-a născut şi format. 

Toate aspectele privitoare la sănătate prezentate în aceste rânduri, precum și multitudinea 

determinanţilor stării de sănătate: pacea, siguranța locuinţei, relaţiile și securitatea socială, educaţia, 

alimentaţia, venitul, promovarea femeii, respectul pentru drepturile omului, stabilitatea ecosistemului, 
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utilizarea adecvată a resurselor, justeţea socială și sărăcia – cea mai mare amenințare, mă conving că, în 

anumite limite, fiecare dintre noi își poate stabili just prioritățile vieții. 
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CRITERIILE VIEȚII SĂNĂTOASE 

  

Iulia Rîbu, clasa a X-a 

Colegiul Național “Mihai Eminescu” Petroșani, jud. Hunedoara 

Prof. coord. Ioana Gaiţă-Lukacs 

  

 Stilul de viață sănătos reprezintă o modalitate de a trăi în pace cu corpul și mintea ta. Acesta 

este construit pe baza mai multor criterii, precum o alimentație sănătoasă, un program de odihnă 

potrivit, sport nelipsit și multe altele. 

 Alimentația este  un izvor de energie care reprezintă o ramură a stilului de viață sănătos. Potrivit 

studiilor de la Universitatea Harvard, la baza piramidei alimentaţiei se află legumele, fructele, cerealele 

integrale, uleiurile sănătoase. Acestea formează o bună sursă de energie și nu trebuie să lipsească din 

hrană noastră zilnică. În a doua parte a piramidei, se află carnea de peşte, de pasăre, ouăle, nucile, 

seminţele. Este recomandat ca necesarul de calciu zilnic să fie obținut din lactate. În vârful piramidei, 

se află alimentele care ar trebui evitate: carne roşie, unt, cereale, pâine şi paste din făină albă, cartofi, 

băuturi şi dulciuri pe bază de zahăr.  

 Pentru o alimentație corectă ne putem baza pe 8 principii elementare. Acestea reprezintă 

corelația dintre alimentație și sănătate. Primul principiu constă în acțiunea combinată a nenumărate 

substanțe din alimente. În acest context, întregul înseamnă mai mult decât suma aritmetică a părților. 
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 Al doilea principiu susține faptul că suplimentele cu vitamine nu constituie un panaceu 

universal pentru o stare de bună sănătate. Deoarece nutriția funcționează ca un sistem biochimic infinit 

de complex, ce implică mii de substanțe chimice și mii de efecte asupra sănătății noastre, este un 

nonsens să credem că anumite substanțe nutritive izolate, luate sub formă de suplimente, ar putea 

înlocui alimentele integrale. 

 Cel de al treilea principiu ne arată că în produsele de origine animală nu există substanțe 

nutritive care să nu se regăsească inclusiv în plante. În general, este corect să spunem că un aliment de 

origine vegană prezintă mult mai multe asemănări în ce privește compoziția chimică a substanțelor 

nutritive cu celelate de origine vegetală, decât cu cele de origine animală, însă același lucru este valabil 

și invers. 

 Principiul numărul patru ține cont de dieta alimentară folosită, deoarece aceasta are un rol 

esențial în stabilirea genelor care pot activa diferite boli. Genele reprezintă codul pentru tot ce există în 

corpurile noastre, fie rău sau bun, iar aceasta nu funcționează numai dacă sunt activate. 

 Al cincilea principiu ne spune că alimentația poate controla în mare măsură efectele adverse ale 

substanțelor chimice toxice. În presă apar deseori articole despre substanțele chimice care produc 

cancer. Marea majoritate a oamenilor preferă să găsească un țap ispășitor, refuzând să accepte ideea că 

problema o constituie mâncărurile lor favorite, din cauza conținutului lor nutritiv. 

 Faptul că alimentația poate preveni boala în stadiile ei timpurii (de dinainte de diagnosticare) 

poate, de asemenea, stopa sau vindeca boala în stadiile ei ulterioare (de după diagnosticare), reprezintă 

cel de al șaselea criteriu. 

 Cel de al șaptelea principiu sprijină faptul că alimentația care se dovedește cu adevărat benefică 

pentru o anumită boală cronică va avea efecte la fel de benefice și în cea ce constă în alte boli. Pe scurt, 

ea va influența în bine starea de sănătate la modul general. 

 În final, principiul cu numărul opt afirmă faptul că 

alimentația corectă îmbunătățește starea de sănătate în toate 

domeniile existenței noastre. Toate aspectele stării de sănătate 

sunt interconectate. 

 Somnul este, de asemenea, un factor important al stilului 

de viață sănătos, ajutând la menținerea energiei corpului, dar și la 

odihnirea sistemului cerebral. Orele pe care le alocăm somnului au o importanţă majoră pentru 

sănătatea noastră. Astfel, în funcţie de sistemul fiecăruia, între 6 şi 8 ore de somn ar trebui să fie de 

ajuns pentru ca un om să se simtă odihnit de dimineață. Mintea noastră se odihnește cel mai bine în 

intervalul 22.30 şi 06.30, deoarece cel mai important somn este somnul profund, care se desfășoară 
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între 22.30-00.00, însă orele de somn care sunt pierdute nu pot fi recuperate în timpul zilei. Orele de 

somn pierdute sunt resimțite după o perioadă de timp, iar efectele sunt pe măsură, eficienţa începând a 

nemaifiind maximă, dezvoltându-se chiar anumite boli grave. Din păcate, majoritatea oamenilor nu pot 

avea un program de somn adecvat din cauza nenumăratelor treburi zilnice. O mare parte din acești 

oameni sunt reprezentați chiar de elevi care, fiind suprasolicitați, pot avea episoade de depresie, 

burnout-uri și multe alte afecțiuni care nu ar trebui să existe. 

  Cel mai important factor care susține stilul de viață sănătos este mișcarea fizică. Minimul de 

efort fizic este extrem de important pentru sănătate. Activitățile care pot fi practicate pentru evitarea 

sedentarismului sunt nenumărate și diferă în funcție de plăcerile și nevoile fiecăruia. Chiar dacă 

sedentarismul este deseori tratat cu indiferență, acesta nu trebuie ignorat, dovedindu-se a fi chiar o 

boală letală. Din nefericire, este o problemă din ce în ce mai populară în societatea de azi, însă aceasta 

este baza a mai multor efecte negative, precum tulburarea echilibrului metabolic, îmbătrânirea 

prematură, creșterea riscului dezvoltării cancerului, diminuarea oxigenării organismului, afectarea 

posturii și a coloanei vertebrale, creșterea în greutate, tulburări genetice. Sportul reprezintă un colac de 

salvare față de noi înșine fără a ne a da seama, acesta aducând și o serie de beneficii psihice, din 

oxigenarea creierului rezultând o stare mai bună a persoanei. 

  Potrivit unor studii, pentru a dezvolta un stil de viață sănătos, avem nevoie, în medie, de 70% de 

consum de fructe și legume, de 58% de timp alocat sportului, de 49% de consum de alimente 

neprocesate, de 44% mese regulate și de 37% de un program de somn bine structurat. 

.  

 Conceptul de „stil de viaţă sănătos” este unul complex şi pentru a ajunge la apogeul său maxim 

trebuie să avem voința necesară pentru a depăşi unele obiceiuri toxice, precum lenea, consumul de 
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droguri sau alcool, alimentație nesănătoasă. Aceste mici schimbări, relativ ușoare, în stilul tău de viață 

existent vor face cu siguranță o mare diferență. 

 Un factor important care influențează în mod negativ stilul de viață sănătos este fumatul. 

Fumatul ar trebui să fie interzis cu desăvârşire când ne gândim la un stil de viaţă sănătos. Majoritatea 

oamenilor se apucă de acest obicei nepotrivit din motive nesemnificative cum ar fi anturajul sau simpla 

plictiseală, ajungând să fie dependenţi. Alte persoane care trec printr-o perioadă complicată a vieții, 

neavând parte de ajutorul necesar, apelează intuitiv la acest lucru, încercând să își ocupe timpul, 

evitând problema. Cercetătorii au identificat în fumul de ţigară peste 4.000 de substanţe. Fumatul se 

regăsește în rândul tinerilor, fie el pasiv din cauza mediului său activ. 

 Chiar dacă alimentația este un lucru important pentru o viață sănătoasă, aceasta are puterea de a 

deregla radical corpul unui om. Alimentele care sunt folosite în exces pot aduce persoana în punctul de 

dezvoltare a obezității. Obezitatea este cea mai frecventă boală metabolică. Este greu să nu remarci în 

aceste vremuri lupta cu kilogramele în plus. Probabil cel mai deprimant aspect al crizei 

supraponderalităţii în care ne aflăm îl reprezintă numărul tot mai mare de copii supraponderali și obezi. 

Copiii supraponderali se confruntă cu o serie întreagă de provocări psihologice și sociale și peste toate 

supraponderalii tind să se confrunte cu o mulțime de probleme medicale. 

 Un stil de viață sănătos este, de asemenea, susținut de o bună sănătate morală. Aceasta ne 

influențează gândirea și deciziile luate în viață. Ea poate fi influențată foarte mult de factorii din mediul 

înconjurător, mai ales de remarcile altor persoane, chiar dacă acest lucru ar trebui să fie ignorat. Unele 

persoane care aduc aceste argumete deranjatoare nu realizează cât de mult pot influența gândirea unui 

om despre el, acesta ajungând să se subestimeze şi să dezvolte boli care pot fi foarte grave. 

 Important de reţinut este că adoptarea unui stil de viaţă sănătos este un proiect pe termen lung. 

Rezultate nu apar peste noapte şi nici schimbarea nu se face peste noapte. Trebuie stabilite obiective 

realiste, multă răbdare şi conştiinţa că fiecare pas contează. 
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MIEREA – DIN TRECUT ÎN VIITOR 

 

Miruna Spătaru, clasa a X-a 

Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

Prof. coord. Rodica Ionescu 

 

 16 Octombrie – Ziua Internaţională A Gătitului Şi Alimentaţiei Sănătoase. 

 În sarabanda fast-food-ului începe, mai timid, mai agresiv, să-şi facă loc un nou curent - cel al 

alimentaţiei bio, al alimentaţiei echilibrate şi sănătoase. Apar curente diverse, de la bucătăria 

tradiţională la bucătăria moleculară, toate având în comun preocuparea pentru calitatea materiei prime, 

eliminarea aditivilor alimentari şi întoarcerea la produsele naturale. Se pune accent pe înlocuirea 

uleiurilor, făinelor şi a zahărului rafinate şi ultrarafinate cu uleiuri presate la rece, făină integrală, 

respectiv cu zahăr brun şi chiar cu miere. Acest ultim produs, mierea, este foarte popularizat prin 

intermediul presei scrise de tip glossy, dar şi prin presa televizată, mai ales la emisiunile de informaţie 

medicală. În viziunea noilor guru ai life-style-ului mierea este un panaceu universal.  

 Scurtă istorie a utilizării mierii 
Se redescoperă doar calităţile unui produs utilizat de mii de ani. Astfel, în Archaeology of Beekeeping, 

Eva Crane reproduce o serie de desene rupestre, vechi de circa 6000 ani, din peşterile spaniole din 

Valencia, desene în care apar pentru prima oară imagini cu culegători de miere.

 

Figura 1: Desen din Arana, Spania, reprezentând o culegătoare de miere înconjurată de albine 

(preluată din Eva Crane: Archaeology of Beekeeping) 

  

 Aceeaşi autoare alătură desene din mezoliticul târziu, găsite în peşterile indiene din Rajat 

Prapan.  

http://www.gousiaris.gr/Arania_Spain_413_600.gif
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Figura 2: Desen rupestru din Apis Drosata (preluat din Eva Crane: Archaeology of Beekeeping) 

 

 Aceeaşi autoare menţionează ca pe o certitudine utilizarea mierii în medicină pentru calităţile 

sale antiseptice, dar şi în procesul de mumificare a faraonilor din a cincea dinastie (2480-2350 î.C.). 

Mai mult, se aminteşte legenda conform căreia albinele sunt lacrimile Zeului-Soare Ra, lăsate de acesta 

cu rolul de a ghida sufletele în lunga zi a vieţii după moarte. 

 Venind în teritoriile româneşti, Xenofon este cel care menţionează pentru prima dată că “hrana 

geţilor constă în primul rând din miere, legume şi lapte”.  

 De asemenea, este un loc comun faptul că primul voievod român căruia i s-a impus plata birului 

către Poarta Otomană, inclusiv în miere, este Mircea cel Bătrân. Începând de la el, de-a lungul 

secolelor, Ţările Române au plătit constant bir în produse agro-alimentare (grâne, miere, sare) către 

Înalta Poartă, unul dintre cele mai cunoscute exemple fiind cel al domnitorului Vlad Tepeş, al cărui 

cap va fi închis într-un vas cu miere şi păstrat ca trofeu de către sultanul Murad al II-lea. 

 Apropiindu-ne în timp, Păstorel Teodoreanu publică în Gastronomice o reţetă de corăbiele cu 

miere, reţetă pe care menţionează că o are “copiată dintr-un caiet ferfeniţit, scrisă cu slove chirilice. 

Caietul purta data 1857. ”De la acelaşi autor este preluată şi transmisă pe un site de gastronomie o altă 

reţetă de turtă dulce cu miere: Preparaţie: Pui mierea într-o tingire de dulceaţă pe maşina de gătit. 

Adaugi zahărul, mirodeniile, puţin piper şi mesteci până se încorporează tot. Când s-a topit zahărul şi 

mierea este clocotită, o torni într-un vas în care deja ai pus 1kg. făină. Mesteci făina astfel opărită cu 

melesteu de făcut şerbet, până se face ca o alifie. Pui la răcoare până a doua zi. A doua zi: Încălzeşti 

puţin compoziţia şi adaugi în ea rahatul de rom în care ai dizolvat bicarbonatul, pui cele patru ouă, unul 

câte unul, frecând mereu. La sfârşit adaugi restul de făină şi mesteci bine ca să se încorporeze. Apoi se 

întinde pe masa de aluat, presărată cu puţină făină de grâu, în grosime de un deget. Se taie cu pahare de 

lichior, ceşti de cafea sau forme speciale, şi se aşează în formele de copt, unse cu unt şi presărate cu 
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făină. Trebuie să se coacă foarte bine. Se păstrează în gavanoase de sticlă bine astupate sau în cutii de 

tinichea. Durează mult şi sunt bune la ceai, cafea cu lapte sau, după masă cu vin. P.S. Mirodeniile nu 

dau numai aroma ci şi culoarea. Piperul, deşi în cantitate foarte mică dă un gust cu totul particular.” 

 Compoziţia mierii 
 Mierea are în componenţă peste 80%  glucide, din care domină monozaharidele (glucoză şi 

fructoză), pe când dizaharidele nu ating nici 10%. Dintre acestea o pondere mai mare se regăseşte în 

maltoză, zaharoza fiind de mai puţin de 2%. 

Componentă glucidică Compoziţia (%) 

Fructoză 38.19 

Glucoză 31.28 

Zaharoză 1.31 

Maltoză 7.31 

Dextrin 1.50 

 

Tabel 1: Compoziţia în glucide a mierii 

  

 Trebuie specificat faptul că raportul glucidelor poate varia uşor în funcţie de zona şi de perioada 

de recoltare a mierii. 

 

a                                            b 

 

c                                        d 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/D-Fructose_cyclic.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Alpha-D-Glucopyranose.svg
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Saccharose2.svg&page=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Maltose2.svg&page=1
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e 

Figura 4: Structurile spaţiale ale fructozei(a), glucozei (b), zaharozei (c), maltozei (d) şi a dextrinei (e) 

preluate după Wikipedia 

 

 Pe lângă componenţii majoritari glucidici, mierea conţine în cantităţi reduse o serie de alţi 

componenţi organici: acid citric, acid capronic, acid palmitic, acid valerinic. Mai mult, în miere se 

regăsesc şi elemente anorganice: sodiu, potasiu, fosfor, magneziu, cupru, aluminiu, mangan, fier, clor, 

sulf, siliciu, dar şi galiu, beriliu, zinc, vanadiu, zirconiu, staniu şi argint. 

 De remarcat faptul că mierea este compusul natural cu cele mai multe vitamine: B2, B3, B5, B6, 

B9 B12, PP, H, K şi provitamina A. Pe lângă aceste vitamine, o altă serie de componenţi benefici 

organismului uman o reprezintă enzimele de tipul invertazei, amilazei, sucrazei şi glucooxidazei. 

 Proprietăţile antiseptice ale mierii 
 Cum s-a menţionat anterior, proprietăţile antiseptice ale mierii erau cunoscute încă din perioada 

Egiptului antic. În articolul How honey kills the bacteria autorii explică mecanismul prin care apa 

oxigenată, metil-glioxalul şi defensin-1 din compoziţia mierii acţionează ca un bactericid asupra 

culturilor de Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa şi Enterococcus 

faecium. 

 

Figura 5: Fagure cu miere 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Dextrin_skeletal.svg
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 H. A. L. Wabdan prezintă mecanismul prin care se formează apa oxigenată prin activarea 

glucooxidazei sub influenţa fluidelor organismului uman (de exemplu saliva). Apa oxigenată produsă 

în procesul catalizat de glucooxidază este suficientă pentru a lupta contra bacteriilor, fungilor, 

paraziţilor şi viruşilor, dar nu atinge valori atât de mari, încât să devină periculoasă pentru organismul 

uman. În continuare, se subliniază faptul că enzima menţionată, ca de altfel toate enzimele, îşi pierde 

capacitatea catalitică la temperaturi mai mari de 50-80
oC. De aici se concluzionează că mierea tratată la 

temperaturi peste pragul amintit îşi pierde proprietăţile antimicrobiene. 

  Acelaşi autor menţionează faptul că mierea are şi proprietăţi antioxidante şi poate contribui la 

lupta contra celulelor tumorale prin compuşii de tipul flavonidelor şi a acizilor fenolici. Totuşi, în 

aceeaşi lucrare se specifică faptul că mierea este interzisă copiilor sub un an, deoarece poate să conţină 

endospori deium Clostridium botulinum. Această bacterie gram-pozitivă produce o serie de toxine, 

dintre care cele mai studiate sunt neurotoxinele de tip A-G, deoarece ele cauzează paralizia musculară 

din botulism, putând merge până la moarte în cazul nou-născuţilor. 

 Miere afectată de poluare 

 În luna august presa română a preluat un subiect din 

presa internaţională, şi anume cazul mierii lorate din Alsacia. 

Astfel s-a prezentat modul în care peste o mie de tone de 

miere recoltată de producătorii din zona oraşului Ribeauville a 

fost compromisă de faptul că albinele s-au “dedulcit” la 

dulciuri. Ce s-a întâmplat de fapt? 

 

Figura 6: Mierea colorată recoltată de producătorii din Alsacia 

 

 În momentul recoltării, apicultorii francezi au descoperit cu stupoare că mierea lor era foarte 

fluidă şi viu colorată în albastru, verde, roşu şi ciocolatiu. În urma unei anchete ministeriale s-a ajuns la 

concluzia că mierea suferise modificări serioase în structura şi compoziţia sa datorită faptului că 

albinele, în loc să culeagă nectarul câmpurilor de levănţică şi rozmarin, au preferat să se hrănească cu  

bomboane M&M's depozitate în containerele deschise ale uzinei de obţinere a biogazului din resturi 

alimentare AGRIVALOR.  

 

 

  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
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Figura7: Uzina de obţinere a biogazului din deşeuri alimentare AGRIVALOR 

 

 Concluzie 

 Mierea este un aliment-minune dacă îndeplineşte două condiţii esenţiale: 

 Să fie recoltată dintr-o zonă neafectată de poluare sau alţi factori nocivi. Cazul mierii colorate 

din Alsacia este un caz reprezentativ pentru modul în care aditivii alimentari nu sunt metabolizaţi de 

organismul albinelor, ci sunt regăsiţi în compoziţia mierii. La fel de bine mierea poate fi contaminată, 

în cazul în care plantele de pe care au cules albinele polenul au fost la rândul lor afectate de poluarea 

mediului înconjurător. O miere dintr-o zonă poluată devine la rândul ei poluată, purtătoare de substanţe 

toxice sau periculoase pentru organism. 

 Să nu fie supusă unui tratament termic nici în momentul recoltării, dar nici în etape de 

prelucrare cum ar fi în coacerea prăjiturilor cu miere. Cu atât mai mult trebuie evitate procesele termice 

de obţinere a produselor cosmetice, a suplimentelor alimentare şi în mod special a medicamentelor pe 

bază de miere. 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS LA ADOLESCENȚI 
 

Gabriel Stoica, clasa a XI-a 

Liceul Tehnologic „General Magheru” Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

Prof. coord. Tamara Roxana Negrea  

 

Ca adolescent, ești supus constant unei presiuni din partea școlii, a prietenilor și chiar a 

părinților, ceea ce face adoptarea unui stil de viață mai dificilă. Totuși, ceea ce ar trebui să rețină 

adolescenții este faptul că lucrurile pe care le fac la această vârstă se vor reflecta mai târziu, pe măsură 

ce înaintează în vârstă. Așadar, un stil de viață sănătos are foarte multe beneficii pentru adolescenți. 

În primul rând, unul dintre aspectele cele mai importante în cadrul unui stil de viață sănătos este 

reprezentat de către dieta echilibrată. Aceasta are menirea de a te hrăni și de a-ți menține un nivel de 

energie adecvat cu activitățile pe care le faci. Prea mulți adolescenți consumă multă mâncare de la fast 

food și, ca urmare, au probleme cu greutatea. Înțeleg că, poate, din cauza stilului de viață pe care îl au 

acum și din cauza presiunii societății care îi înconjoară, nu prea au cum să scape din acest cerc vicios, 

dar asta nu înseamnă că nu ar trebui măcar să încerce. 

Kilogramele în plus nu le fac bine adolescenților, nu sunt estetice și nici nu îi scapă de oboseală, 

ba din contră! Este bine să încerce să mănânce mai multe alimente cu adevărat nutritive, cum ar fi 

cerealele integrale, fructele, legumele sau carnea slabă, să bea multă apă și sucuri naturale de fructe 

pentru a îi menține hidratați. 

În al doilea rând, ar trebui să se odihnească suficient în fiecare seară. Adesea, adolescenții se 

culcă destul de târziu, timpul lor fiind ocupat cu teme, proiecte școlare sau diverse alte obligații sociale. 

Mai mult, la acest lucru mai contribuie și rețelele de socializare, pe care tinerii pierd foarte mult timp, 

uneori chiar până la ore târzii din noapte. 

Pentru tineri, este recomandat să doarmă cel puțin 8 ore, pentru a-și putea odihni în mod corect 

trupul și mintea. De aceasta din urmă vor avea nevoie să fie cât mai activi în ziua următoare, în special 

la școală. Așadar, adolescenții ar trebui să se ducă la culcare mai devreme și să lase televizorul sau 

calculatorul în pace până dimineața. 

În al treilea rând, un adolescent ar trebui să evite cu orice preț obiceiurile proaste. La această 

vârstă, este extrem de ușor să se lase influențat de cei din jurul lui și să se apuce de fumat sau, la fel de 

rău, de consumat droguri sau de băut alcool. Toate acestea pot avea un impact negativ asupra lor, atât 
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în prezent, cât și pe viitor. Este bine să nu se apuce de fumat, de băut alcool sau de droguri. În schimb, 

este recomandat să își ocupe timpul cu ceva mult mai util, de exemplu cu practicarea unui sport. 

Adolescenții trebuie să facă și mișcare pentru a își menține corpul și mintea puternice și într-o 

formă cât mai bună. Efortul fizic îi va ajuta să aibă un corp sănătos și un fizic impunător, ceea ce le va 

crește încrederea în sine. În final, trebuie să facă întotdeauna parte dintr-un grup de prieteni sau de 

persoane care împărtășesc, pe cât posibil, aceleași pasiuni sau care au aceleași hobby-uri ca și ei. Acești 

indivizi ar trebui să fie unii cu care se înțeleg foarte bine și care le sunt foarte buni prieteni. De 

asemenea, este important să aibă încredere unii în ceilalți și să se poată baza pe ajutorul lor la nevoie. 

 

Bibliografie: 

https://www.stireazilei.net/ghid-pentru-un-stil-de-viata-mai-sanatos-pentru-adolescenti. 

 

 

LONGEVITATEA ESTE O DECIZIE, NU O ÎNTÂMPLARE! 
 

Antonia Turcu, clasa a XII-a 

Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeș 

Prof. coord. Marius Dobrin  

 

 Deși suntem zilnic absorbiți de grijile cotidiene, cred că fiecare dintre noi s-a gândit măcar o 

dată în viaţă la fântâna Tinereții fără bătrânețe din basme sau la secretul longevității. Chiar dacă 

suntem zilnic asaltați de reclame care promit medicamente miraculoase, tămăduitoare de orice formă de 

boală, vitamine care ne fac să ne simțim tineri și ne oferă puteri miraculoase pe care nu le dețineam nici 

măcar la vârsta potrivită, eu cred că o viaţă echilibrată, fără excese nocive, ne poate oferi o viaţă mai 

frumoasă, mai liniștită și mai ușoară în ceea ce privește condiția fizică în raport cu vârsta înaintată.  

 În ceea ce mă privește, cred cu tărie că  Longevitatea este o decizie, nu o întâmplare!, produs al 

unei analize riguroase a obiceiurilor legate de sănătate și condiție fizică. Voi prezenta mai jos, trei 

reguli care, după părerea mea, pot căpăta denumirea de SECRETE ale longevității: 

1. MĂNÂNCĂ  SĂNĂTOS ŞI MENŢINE-ŢI O GREUTATE CORPORALĂ OPTIMĂ 

 Regula simplă a alimentației sănătoase este consumul de alimente cât mai naturale şi cât mai de 

calitate, în porții mici şi mai des. Prin urmare: consumă mai multe fructe şi legume crude, asigură-te că 

ai o alimentație diversificată din care corpul tău își ia cât mai mulți nutrienți, consumă produse 

integrale: făină integralăorez integral etc., renunță complet la preparatele rafinate mai puțin sănătoase: 
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făină albă, orez alb, elimină alimentele procesate şi aditivate, elimină complet zahărul şi orice preparat 

cu zahăr, organizează-ţi programul ca să ai 3 mese şi 2 gustări în fiecare zi. 

 De asemenea, cred că greutatea corporală joacă un rol foarte important în menținerea sănătății, 

de aceea trebuie să ne stabilim ca obiectiv să avem o greutate optimă şi apoi să o menținem tot restul 

vieții. Cu siguranță, fiecare dintre noi știm care e greutatea optimă şi știm la fel de bine şi când avem 

câteva kg în plus. Pentru o greutate optimă există o formulă simplă în 2 pași: mănâncă mai puțin, mai 

des şi mai de calitate și fă mai mult sport şi mai multe exerciții fizice. 

 Mai există o regulă care spune: „nu îți face rău cu mâna ta!”. Cu alte cuvinte, să renunțăm la 

tot ceea ce știm cu siguranță că este nociv: țigări şi fumat, alcool în exces, sucuri acidulate din comerț, 

alimente din comerț a căror etichetă conține ingrediente pe care nu le înțelegem, Fast Food. 

 2. SPORT ŞI EXERCIŢII FIZICE PENTRU A FI LONGEVIV 

 Pentru o condiție fizică optimă avem nevoie de un program de antrenament care să conțină 

minim 3 ore pe săptămână. Putem începe cu 30 de minute/zi sau 1 oră de 3 ori pe săptămână. 

 În mod ideal, ar fi bine să avem 5 antrenamente de 1-2 ore pe săptămână, atunci putem atinge 

cea mai bună formă a vieții. Sportul nu e bun doar pentru a ne menține o condiție fizică optimă, ci el 

ajută la multe alte aspecte importante pentru sănătate şi longevitate: detoxifierea organismului, 

stimularea circulației limfatice şi drenarea toxinelor, oxigenarea şi hrănirea optimă a celulelor, secreția 

de hormoni ai stării de bine (serotonina), managementul stresului, un somn mai odihnitor, mai multă 

energie pe timpul zilei, claritate mai bună în acțiuni şi în decizii. 

 3. GÂNDIRE POZITIVĂ ŞI AUTOEDUCAȚIE PENTRU A FI LONGEVIV 

 „Mens sana in corpore sano” – „O minte sănătoasă într-un corp sănătos” 

 Pentru o viaţă sănătoasă şi longevivă e important să avem o gândire pozitivă, optimistă şi să ne 

menținem atenția asupra obiectivelor majore. Desigur că avem cu toții căderi, avem zile bune şi zile 

mai puțin bune, avem suișuri şi coborâșuri, dar știind asta foarte bine, cu atât mai puțin trebuie să ne 

îngrijorăm şi cu atât mai mult trebuie să fim pozitivi. 

 Pentru a fi longeviv e nevoie să ne antrenăm mintea la fel cum ne antrenăm corpul. Lectura în 

fiecare zi pentru a ne dezvolta cunoștințele şi pentru a deveni un om mai înțelept, dar şi pentru a trăi 

mai mult. Cititul este pentru minte ceea ce este sportul pentru corp! Cititul antrenează mintea la fel cum 

exercițiile fizice antrenează mușchii. 

 Prin urmare, respectând aceste reguli de aur ale vieții, enumerate mai sus, ne vom dezvolta nu 

doar sănătatea, ci şi disciplina, autocontrolul şi dezvoltarea personală, iar răsplata va fi una 

extraordinară. „Prețul disciplinei este întotdeauna mai mic, decât durerea regretelor” – Nido Qubain 
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DESPRE NUTRIȚIE ȘI ALTELE … 

 

Luminița Zlătaru, clasa a X-a  

Colegiul Național Militar ,,Alexandru Ioan Cuza” Constanța 

Prof. coord. Mirela Dumitru-Savin 

 

 Nutriţia reprezintă unul din modelele cele mai perfecte de analiză a relaţiilor reciproce între 

om şi mediu. Energia şi nutrienţii, în proporţii finite, sunt esenţiali în menţinerea integrităţii 

structurale şi funcţionale a organismului, chiar dacă capacităţile de adaptare sunt considerabile, 

malnutriţia proteino-calorică, carenţele specifice şi unele tulburări de comportament alimentar, 

au consecinţe, uneori ireversibile, asupra unor sisteme (digestiv, imunologic etc.), iar dacă 

carenţele se manifestă în momente cruciale, se reflectă asupra dezvoltării şi evoluţiei individului. 

 Un renumit medic canadian (Dr. Oseler) spunea că 90% dintre toate afecţiunile, cu excepţia 

infecţiilor şi a accidentelor, sunt strâns legate de alimentaţie care reprezintă unul din factorii de mediu, 

cu rol primordial care influenţează cel mai mult sănătatea oamenilor, deoarece sursa de energie şi 

nutrienţi este reprezentată de diversele alimente. Mai mult, alimentaţia este una din preocupările 

noastre, în fiecare zi și pe tot parcursul vieţii. Gusturile și obiceiurile alimentare sunt determinate de 

educație și cultura noastră. Ele sunt adânc înrădăcinate în noi și afectează emoțiile noastre. Alegerile 

noastre alimentare sunt, de asemenea, influențate de marketing şi publicitate, omniprezente în 

societatea noastră. Alimentaţia este un proces voluntar şi conştient, şi de aceea educabil. Acesta 

depinde de o decizie liberă a individului. De aceea, aderarea la obiceiurile alimentare mai sănătoase 

reclamă o convingere profundă. 

 De asemenea, gusturile alimentare se formează încă din copilărie şi persistă, deci este foarte 

important să se formeze încă de la vârste fragede obiceiuri alimentare sănătoase. Cunoaşterea stării de 

sănătate a copiilor şi adolescenţilor, angajaţilor din colectivităţi constituie o abordare ştiinţifică a 

conceptului de prevenire în practica ocrotirii sănătăţii. Promovarea sănătăţii la locul de muncă 

reprezintă efortul comun al angajatorilor, angajaţilor şi societăţii de a îmbunătăţi sănătatea şi confortul 

oamenilor la locul de muncă. Acesta se obţine prin îmbunătăţirea organizării muncii şi a mediului de 

lucru, promovarea participării lucrătorilor la întregul proces de promovare a sănătăţii la locul de muncă, 

posibilitatea de a face alegeri sănătoase şi încurajarea dezvoltării personale. 

 Alimentaţia pentru colectivităţi este numită şi alimentaţia cu vocaţie socială sau cu caracter 

social. Aici sunt grupate unităţile care îndeplinesc ca funcţie specifică cea de hrănire, la care se adaugă 
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în funcţie de obiective şi funcţia de utilitate. Sectoarele de activitate unde se întâlneşte 

restauraţia cu caracter social sunt: întreprinderile, instituţiile administrative, unităţile de 

învăţământ şi educaţie, spitale, cămine, sanatorii, tabere, comunităţi religioase etc. Prestaţiile din 

punct de vedere al alimentaţiei ale acestor unităţi cu funcţie de hrănire impun acordarea unei 

atenţii deosebite copiilor, tinerilor şi adulţilor cuprinşi în colectivităţi. Obiectul lor de activitate 

se poate rezuma la oferirea de mese cu un aport nutritiv echilibrat, servite într-un cadru agreabil. 

Serviciile oferite de cantine, restaurante studenţeşti răspund nevoilor individuale de hrană ale 

diverselor grupuri socioprofesionale: elevi interni, studenţi, personal din întreprinderi, 

funcţionari din instituţii. Alimentaţia colectivă reprezintă o soluţie foarte avantajoasă şi din 

punct de vedere financiar pentru toţi beneficiarii. 

 Apoi, alimentaţia colectivă, reprezintă cea mai bună soluţie pentru că este controlată nutriţional 

şi din punct de vedere al condiţiilor igienico-sanitare, de preparare şi prezentare, fiind organizată ritmic 

şi supravegheată de organe medicale şi administrative. Cantitatea şi calitatea alimentelor folosite în 

unităţile de alimentaţie colectivă sunt normate, întocmindu-se raţii alimentare zilnice. Problema în 

stabilirea alimentaţiei echilibrate, este că, deşi se poate fixa un model de bază, aceasta trebuie 

întotdeauna să fie adaptată nevoilor fiecărui individ în parte. Vârsta, modul de viaţă, chiar şi clima, pot 

influenţa echilibrul de substanţe nutritive necesare fiecărei persoane în orice moment. 

 Aspecte pozitive în alimentaţia în comun: oferă posibilitatea de a servi hrana în mod organizat, 

cu preparate culinare realizate în bucătăriile proprii în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare, 

contribuie la menţinerea sănătăţii şi capacităţii de muncă a oamenilor prin punerea la dispoziţia 

acestora a unei hrane gustoase, de bună calitate, pe gusturile şi preferinţele clienţilor; asigură consumul 

de hrană ca necesitate fiziologică la timpul, cantitatea şi locul potrivit, asigură hrană diferenţiată în 

funcţie de vârstă, sex, efort fizic, gust sau stare a sănătăţii, introduce conceptul de alimentaţie sănătoasă 

în grădiniţe, şcoli, facultăţi la locul de muncă, prin furnizarea de informaţii privind alimentaţia 

sănătoasă, contribuie la prevenirea nocivităţii alimentelor şi evitarea consumului unui produs alimentar 

insalubru, reprezintă un mod civilizat de a servi masa la locul de muncă, creşte motivaţia şi 

productivitatea, o mai bună utilizare a resursei TIMP precum şi îmbunătăţeşte imaginea angajatorului 

ca fiind o organizaţie cu o atitudine pozitivă şi responsabilă, reprezintă o soluţie foarte avantajoasă din 

punct de vedere financiar atât pentru angajator cât şi pentru angajat, dezvoltă relaţii cu oamenii, pentru 

a le cunoaşte nevoile de consum şi a le asigura servirea lor cu hrană necesară vieţii, dezvoltă şi 

orientează gusturile consumatorilor şi participă la stabilirea unor obiceiuri alimentare sănătoase prin 

conţinutul preparatelor şi al produselor oferite şi prin structura meniurilor recomandate; monitorizează 

starea de sănătate, pentru eliminarea factorilor de risc, pentru reducerea problemelor de sănătate legate 
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de dietele dezechilibrate şi costurile lor, timpul destinat servirii mesei oferă ocazia de a schimba idei şi 

de destindere, oferă oportunitatea și ușurința de a interacționa cu alți oameni, cunoscuți, de a împărtăși 

din activitățile întreprinse, de a primi feedback-uri, de a vedea interesele și punctele de vedere pe care 

le au unii oameni în legătură cu anumite lucruri. 

În vederea unei nutriții sănătoase, orice individ trebuie să țină cont de piramida alimentară și să fie 

atent la ce și cum mănâncă. 
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În ultimii ani factorii care ne influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi 
şi mai agresivi. Dacă poluarea ne afectează sănătatea cu sau fără voia noastră, 
alimentaţia nesănătoasă, indiferenţa faţă de cultură şi sport, sedentarismul ţin de 
noi înşine, de educaţia primită. De aceea, proiectul educativ “Stil de viaţă sănătos” 
îşi propune educarea copiilor, dar şi a părinţilor în ideea creării unui mediu favorabil 
consumului alimentar sănătos şi a menţinerii unei stări optime de sănătate. 

Echipa de implementare a proiectului 

 

 


