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CALENDARUL EVALUĂRILOR NAȚIONALE

ZILE INTERNAȚIONALE

Evaluare Națională clasa a II-a (EN II): limba română, limba maternă, matematică

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și 
literatura  maternă (Eb), proba obligatorie a profilului 
(Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și literatura maternă (Eb), proba 
obligatorie a profilului (Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)

Data/Perioada

Sesiunea 
iunie–iulie

Sesiunea 
august–septembrie

Proba

Evaluare Națională clasa a IV-a (EN IV):  limba română, limba maternă, matematică

Examen de titularizare în învățământ

Evaluare Națională clasa a VI-a (EN VI): limbă și comunicare, matematică și științele naturii

Examen pentru obținerea definitivatului în învățământ

Evaluare Națională clasa a VIII-a (EN VIII): limba și literatura română, limba și literatura  
maternă, matematică

Examen pentru obținerea gradului didactic II

23 ianuarie – Ziua internațională a scrisului de mână

31 ianuarie – Ziua de-a-ndoaselea: a mersului înapoi, 
a îmbrăcării pe dos, a vorbirii sau a scrisului în sens 
invers etc. 

8 februarie – Ziua râsului și a fericirii

16 februarie – Ziua internațională a cititului împreună

21 februarie – Ziua internațională a limbii materne

1 martie – Ziua Mărțișorului 

8 martie – Ziua internațională a femeii 

20 martie – Ziua internațională a francofoniei 

21 martie – Ziua internațională a a poeziei 

22 martie – Ziua internațională a apei

2 aprilie – Ziua internațională a cărților pentru copii

6 aprilie – Ziua internațională a sportului pentru 
dezvoltare și pace

7 aprilie – Ziua internațională a sănătății 

22 aprilie – Ziua internațională a Pământului

23 aprilie – Ziua internațională a cărții

10 mai – Ziua internațională a păsărilor și a arborilor 

15 mai – Ziua internațională a familiei 

18 mai – Ziua sportului 

21 mai – Ziua internațională a culturii

22 mai – Ziua internațională pentru diversitate biologică

1 iunie – Ziua internațională a copilului 

5 iunie – Ziua internațională a mediului înconjurător 

29 iunie – Ziua Dunării 

1 august – Ziua prieteniei 

12 august – Ziua internațională a tinerilor

21 septembrie – Ziua internațională a păcii 

1 octombrie – Ziua internațională a muzicii 

5 decembrie – Ziua internațională a voluntariatului 

10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului 
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LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE 
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL 
EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN 2019

Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de 
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de gimnaziu. 

Manualele Litera aprobate MEN 2019 sunt elaborate de autori de prestigiu, profesori cu experiență 
la catedră, condiție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită. 

Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită prin cursurile organizate pe platforma 
www.cursuridigitale.ro. La absolvirea cursurilor, cadrele didactice primesc adeverințe emise 
de Casa Corpului Didactic București. 

DE CE SĂ ALEGEȚI MANUALELE 
LITERA APROBATE MEN 2019

În primăvara acestui an, Ministerul Educației Naționale a lansat licitația pentru asigurarea necesarului de 
manuale școlare pentru clasa a VII-a, precum și pentru manualele necesare elevilor din clasele I-VI, pentru care 
fie nu au existat oferte în anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat. 
Obiectivul acestei licitații a fost achiziția de manuale elaborate în conformitate cu noile programe școlare, care 
să reușească să ofere sistemului de învățământ preuniversitar manuale corespunzătoare din punctul de vedere 
al conținutului științific și adaptate nivelului de vârstă al elevului.   

Ca și la licitația de manuale școlare organizată de MEN în 2017, Editura Litera se numără printre editurile 
cu cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma evaluării. 

Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor prin intermediul 
Clubului Profesorilor din România (     /Clubul Profesorilor din Romania peste 12 000 de membri).

Alegeți pentru elevii clasei dumneavoastră manualul de Chimie pentru 
clasa a VII-a de la Editura Litera și veți primi gratuit:
√ Planificarea anuală
√ Planificare calendaristică semestrul I
√ Planificare calendaristică semestrul II
√ Proiectele unităților de învățare

Editura Litera va continua elaborarea de materiale educative în sprijinul 
profesorilor de chimie din gimnaziu și liceu.



MANUAL DE CHIMIE PENTRU CLASA A VII-A

Suntem profesori într-o perioadă în care copiii pe 
care îi educăm vor să obțină rezultate rapid, eficient, cu 
minimum de efort.

Noi, profesorii, știm că învățarea se realizează în 
timp, cu muncă și perseverență. Cum noțiunile pe care le 
predăm sunt universal valabile și indiscutabile științific, 
pentru a-i face pe elevi să îndrăgească această disciplină, 
trebuie să-i facem să o înțeleagă. Ca să înțeleagă noțiunile 
complet noi, de multe ori abstracte pentru ei, trebuie să 
găsim metode care să le stârnească interesul. 

Rolul de dirijor al profesorului este foarte important 
și trebuie realizat având ca „diapazon” manualul, 
conceput pe baza conținuturilor și a competențelor 
din programa școlară. Alegerea metodelor adecvate, 
îmbinarea activităților de învățare din timpul orelor îi revin 
profesorului. Învățarea începe în clasă și se continuă acasă, 
prin munca individuală a elevului, încurajat de părinte.

Manualul a fost gândit astfel încât să poată fi folosit 
la oră și să-i solicite elevului implicarea în activitatea de 
predare-învățare prin activități individuale sau de grup.

Fiecare lecție este concepută în stilul lecțiilor pe care 
le ținem la clasă: conducem învățarea prin observare, 
experiment, descoperire dirijată etc. 

Ne-am străduit să alegem experimente și activități 
individuale/de grup pentru nivelul de înțelegere a elevului 
de clasa a VII-a. Imaginile alese sperăm să fie nu doar 
sugestive, ci și atrăgătoare. Sunt însă multe aplicații 
teoretice sau practice pe care nu le-am putut integra în 
lecții, din cauza numărului de pagini impus. 

În Tabelul Periodic de la sfârșitul manualului nu am 
trecut valențele, deoarece elevul trebuie învățat să deducă 
valența, nu să o citească, și să învețe să folosească Tabelul 
pentru a descoperi diverse informații.  

Dacă profesorul consideră că este necesară scrierea 
valenței fiecărui element elevul va scrie pe Tabelul Peri-
odic conținut în auxiliarul de Chimie. 

Deoarece Chimia este o știință a naturii, pentru a 
ajuta elevul să folosească noțiunile învățate în contexte  
noi, am făcut corelații cu celelalte discipline (fizică, 
biologie, geografie).  

Autoarele

„Găsiți cea mai bună cale de a vă implica elevii în 
activitatea instructiv-educativă!”

„Găsiți povestea din spatele informației și oferiți-le 
elevilor motive de a participa activ!”

„Identificați cele mai creative metode pentru a 
crește gradul de atractivitate a ceea ce predați!”

(Ion-Ovidiu Pânișoară, 2009, Profesorul de succes:  
59 principii de pedagogie practică, Editura Polirom)

DESPRE MANUAL

VĂ REAMINTIM CÂTEVA PRINCIPII 
DE PEDAGOGIE PRACTICĂ DE CARE 
AM ȚINUT CONT ÎN CONCEPEREA 
MANUALULUI

CHIMIE. MANUAL PENTRU CLASA A VII-A 
Camelia Beșleagă, Mariana Moga, Mariana Roiniță,  
Anca Tăbăcariu, Elisabeta Merinde, Mira Pruneș,  
Daniela-Marilena Tudor
• Copertă broșată
• 112 pagini
•  205 x 260 mm
• Interior color
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Forma digitală a manualului școlar are un conținut similar variantei tipărite a manualului și cuprinde, în plus, o serie 
de activități multimedia interactive de învățare: statice, animate, interactive.

VARIANTA DIGITALĂ

AMII static AMII animat  AMII interactiv

Prezentarea manualului

Manualul de Chimie – clasa a VII-a cuprinde 
șapte unități de învățare care respectă domeniile 
și conținuturile din programă. Lecțiile sunt înso-
țite de activități de învățare-eva luare interactive, 
cu caracter practic-aplicativ, care determină for-
marea competențelor specifice cu care acestea 
sunt corelate.

Varianta tipărită

Competențe specifice

Domeniul de 
conținut

Titluri unități
de învățare

Titlu lecție

Număr unitate
de învățare

Rubrică
 Aplică ce ai învățat

Activități multimedia 
interactive de învățare

Imagini corelate cu  
informațiile din text

Rubrică  
Pentru curioși

Rubrică 
Ce voi afla?

Definiții, concepte,  
termeni noi,  

cuvinte-cheie

Rubrică  
Ce știu?

Activități de învățare
participativă

Chimie – manual pentru clasa a VII-a 81

V

5.2.2. Proprietățile fizice ale compușilor ionici5.2.2. Proprietățile fizice ale compușilor ionici

Autorul unuia dintre dintre cele mai frumoase basme culte românești, „Sarea în bucate”, aseamănă 
iubirea cu substanțe diferite: mierea, zahărul și sarea.

Cât de importante sunt proprietățile substanțelor? Sarea este cel mai cunoscut compus ionic. Ce pro-
prietăți au substanțele ionice?

Concluzie: Probele conțin substanțe solide și sunt sub formă de cristale.

Activitate de grup
Analizați substanțele ionice din probele notate cu cifre de la 1 la 4 și stabiliți asemănările și deosebirile 

dintre proprietățile lor fizice observabile.
Probele conțin substanțe ionice: clorură de bariu (BaCl2), clorură de sodiu (NaCl), clorură de calciu 

(CaCl2) și clorură de magneziu (MgCl2).
Notați proprietățile pe caiet într-un tabel, după modelul alăturat. Număr 

probă
Proprietăți 

fiziceProba nr. 1 Proba nr. 2 Proba nr. 3 Proba nr. 4

Substanțele ionice sunt solide, 
în stare cristalizată.

  Cristal = corp solid sub formă de poliedru (are fețe, muchii 
și colțuri).

  Conductibilitatea electrică = proprietatea unui corp de 
a conduce curentul electric.

Dicționar

Verificați practic solubilitatea în apă a compușilor ionici din 
probele de mai sus și notați pe caiet observațiile în tabelul cu pro-
prietăți fizice.

Mod de lucru: Puneți o cantitate mică din fiecare substanță 
în câte un pahar Berzelius. Adăugați apa și agitați amestecul.

Corelați observațiile din experimente cu imaginea alăturată, 
pentru a înțelege fenomenul.

Concluzie: compușii din probele 1–4 sunt solubili în apă. Io-
nii din cristale se răspândesc uniform în toată masa apei și for-
mează soluții apoase.

Consultați Anexa 1, și observați că există și substanţe greu solu-
bile în apă. Printre acestea se află și carbonatul de calciu, pe care îl găsim în natură sub formă de calcar 
(substanţă impură), în zonele muntoase.

Experiment

Dizolvarea clorurii de sodiu în apă

Compușii ionici sunt solubili în apă (au proprietatea de a se dizolva în apă).

Unitatea V – Ioni și molecule80

V
Activitate individuală
Urmărește experimentul demonstrativ efectuat de profesor pentru a identifica compușii ionici din 

cinci probe, notate cu cifre de la 1 la 5.
Fiecare probă conține una din următoarele substanțe: clorura de cupru (CuCl2), clorura de sodiu (NaCl), 

clorura de potasiu (KCl), clorura de calciu (CaCl2) și clorura de bariu (BaCl2).
Mod de lucru: se țin în flacăra becului de gaz, pe rând, substanțele din cele cinci probe, folosind mine 

de creion curățate în prealabil. (Experimentul este realizat de către profesor.)
Notează culorile flăcărilor într-un tabel cu următoarele rubrici:

Numărul probei Culoarea flăcării Cationul identificat Compusul ionic din probă

Consultă tabelul de mai sus, ce conține culorile flăcărilor date de cationi, și identifică substanța din 
fiecare probă.

Concluzie:
Colorarea flăcării de către anumiți cationi poate fi folosită pentru identificarea unor compuși ionici.

  Compușii ionici se formează din elemente chimice cu caracter chimic diferit (metale și nemetale), 
prin cedare-acceptare de electroni.

  Compușii ionici sunt stabili, deoarece ionii pozitivi, obținuți din atomii metalelor, și ionii negativi 
obținuți din atomii nemetalelor se atrag, având sarcini electrice opuse. 

  Numărul sarcinilor pozitive este egal cu numărul sarcinilor negative, ceea ce argumentează neutra-
litatea electrică a compusului ionic.

De reținut

Portofoliu: 
În grupuri de câte 2-4 elevi, realizați proiecte alegând dintre temele propuse:
1. Salinele din România (marcarea pe hartă a locurilor unde se găsesc și descriere)
2. Tipuri de sare (clasificate după sursa de extragere, zona geografică și gradul de rafinare)
Proiectele vor fi prezentate în fața clasei utilizând și o variantă PowerPoint.

1   Completează pe caiet spațiile punctate astfel încât să obții enunțuri corecte din punct de vedere 
științific.

  Compușii ionici sunt formați din ... .
  Într-un compus ionic numărul sarcinilor pozitive este ...  cu numărul sarcinilor.
  Raportul dintre numărul cationilor și numărul anionilor dintr-un compușilor ionici depinde 

de ... . 

2   Consultă Tabelul Periodic și modelează formarea compușilor ionici dintre: 
a) calciu și fluor;   
b) sodiu și sulf;  
c) potasiu și oxigen.

Aplică ce ai învățat!

Portofoliu

Activitate 
individuală

Activitate  
de grup

Dicționar

Experiment

Rubrică
De reținut
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ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR 

CURSURI ON-LINE GRATUITE PENTRU 
PROFESORI  www.cursuridigitale.ro 

1

2 5

3 6

4 7

Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.

Consultați oferta integrală de manuale exis -
ten tă pentru respectiva disciplină. Răsfoiți 
inte gral manualele propuse, deschideți aplica-
țiile multimedia interactive de învățare apăsând 
pe iconițele indicate.

Procesul-verbal este avizat de către director 
și se înregistrează la secretariatul unității de 
învățământ în care s-a desfășurat procesul 
de selecție a manualelor școlare.

Alegeți manualul potrivit stilului dumneavoas-
tră de predare și grupului de elevi pe care îl 
coordonați.

Persoana delegată înregistrează comenzile 
și le trimite către responsabilul cu manualele 
școlare de la nivelul ISJ/ISMB.

În ședința catedrei/ariei curriculare anunțați 
alegerea dumneavoastră pentru consemnarea 
acesteia în procesul-verbal.

Manualele comandate ajung în școală și vor fi 
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoastră 
să puteți folosi în fiecare oră atât suportul tipărit, 
cât și varianta digitală a manualului.

Editura Litera vine în întâmpinarea profesorilor din învățământul preuniversitar, oferindu-le  oportunitatea de formare 
profesională prin cursuri on-line realizate pe platforma www.cursuridigitale.ro.
 
Înscrierea și participarea la cursuri este gratuită, iar principalul obiectiv al acestora este dezvoltarea competenţelor 
digitale și a viziunii moderne a cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale ale 
profesiei de dascăl.

Avantajele participării la cursurile on-line oferite de platforma cursuridigitale.ro: 

√  Toate cursurile sunt GRATUITE.

√ Înscrierea este facilă și se realizează prin 
completarea unui formular on-line disponibil 
pe www.cursuridigitale.ro

√ Înveți și lucrezi în ritmul tău. Cursurile au o 
durată medie de 15 ore și se pot parcurge 
oricând, oriunde: de acasă, în weekend, în 
vacanțe, la orice oră.

√ Informațiile sunt de actualitate și sunt 
prezentate într-o formă și un limbaj accesibile 
și familiare cadrelor didactice.

√ Trainerii care dezvoltă cursurile fac parte din 
mediul academic, sunt profesori cu experiență, 
psihopedagogi, consilieri școlari, formatori 
pentru educația adulților, autori de manuale.

√ Cursurile tratează subiecte de interes pentru 
profesori: cum să utilizezi manualul digital la 
clasă, care sunt noile instrumente digitale cu 
ajutorul cărora se pot realiza la clasă activități 
extracurriculare, metode și tehnici de formare 
și dezvoltare armonioasă a personalității 
elevilor etc.

√ Cursurile se pot citi și parcurge pe orice dis-
pozitiv: calculator, tabletă, telefon, astfel încât 
realizarea lor devine și mai accesibilă.

√ După parcurgerea cu succes a modulelor, 
cadrele didactice vor primi adeverințe emise 
de Casa Corpului Didactic București, care vor 
servi la completarea dosarului de formare 
profesională.

NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN URMA LICITAȚIEI 2019 SE POT OBȚINE 
GRATUIT, PENTRU FIECARE ELEV, DOAR ÎN BAZA ALEGERILOR FĂCUTE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE. 

IATĂ PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI ÎN ALEGEREA ACESTORA:
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CAIETUL AUXILIAR DE CHIMIE

√  Fișa de lucru 1 este realizată conform 
manua lului și se folosește în clasă, 
în scopul înțelegerii sau fixării unor 
noțiuni.

√  Fișa de lucru 2 este destinată elevilor 
care completează corect prima fișă. 
Aplicațiile propuse au ca scop realiza-
rea unei înțelegeri aprofundate. Această 
fișă se completează în timpul în care 
profesorul îi ajută pe elevii care întâm-
pină dificultăți în completarea fișei 1.

√  Fișa de lucru 3 este concepută pentru 
elevii care au completat corect fișele 1 
și 2 și conține aplicații cu un grad de 
dificultate ridicat.

În paginile următoare sunt prezentate 
trei fișe de lucru elaborate în concor-
danță cu conținutul manualului Litera.

CHIMIE. CAIETUL ELEVULUI. 
FIȘE DE LUCRU  PENTRU CLASA A VII-A
Camelia Beșleagă, Mariana Moga, Mariana Roiniță,  
Anca Tăbăcariu, Elisabeta Merinde, Mira Pruneș,  
Daniela-Marilena Tudor
• Copertă broșată
• 205 x 260 mm
• 112 pagini
• Interior color

Colectivul de autori ai manualului au în pregătire 
un caiet cu fișe de lucru, asociat manualului 
Litera. Acesta constituie un instrument de lucru 
util atât în timpul desfășurării orelor de chimie, 
cât și pentru temele individuale.

Noutatea acestui auxiliar constă în faptul că 
oferă, pentru aceeași temă, câte trei fișe de lucru, 
cu  grade de dificultate diferite.
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FIȘĂ DE LUCRU 1 – MODEL

5.1. Formarea ionilor 
Fișa de lucru 1 

1.a. Analizează structurile electronice reprezentate în manual la pagina 76 și completează rubricile din 
tabelul următor: 

Elementul  chimic                                Na Mg Al Ne F O 

 Numărul electronilor       
stratul 1 2 2 2 2 2 2 
stratul 2 8 8 8    
stratul 3       

c. Completează afirmația: Atomii elementelor............ ...... ajung la configurație stabilă prin ....... electronilor 
de pe  ......... strat, iar atomii elementelor .......... prin .......... de electroni pe ultimul strat până la ............ . 
2.a. Completează tabelul următor, după modelul din manual de la pagina 76: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Analizează modelările formării ionilor de Mg și de O prezentate de profesor, apoi modelează pe fișă 
formarea ionilor de Al și Cl. 

a. ..........................................................                                  b. .......................................................... 

Compară cu modelările din manual de la pagina 77. 

atom  

                                                                                           
        ?                                                                                               CATION 
 

                                                                                         
        ?                                                                                         ANION 

Elementul chimic Numărul 
protonilor 

Numărul 
electronilor 

Sarcina 
electrică 

Al     
Al după cedarea 
electronilor 

   

O      

O după acceptarea 
electronilor 

   

Cl    

b. Completează afirmațiile: 
– Prin cedarea de electroni atomul 
se încarcă cu sarcini electrice .......... și 
se numește ion ........... sau ................. . 
 
– Prin acceptarea de electroni 
atomul se încarcă cu sarcini electrice 
.......... și se numește ion ........... sau 
................... . 
 

Acum am configurație 
stabilă! Sunt ion ........... și 
am atâtea sarcini pozitive 
câți electroni am cedat. 

b. Utilizează informaţiile din tabel  
şi identifică modalitățile prin care 
atomii pot să ajungă la configurație 
stabilă pe ultimul strat. 

Sunt metal. Am număr mic de 
electroni pe ultimul strat și nu 
am configurație stabilă. Încerc 
să cedez electronii de pe 
ultimul strat. 

Acum am configurație 
stabilă! Sunt ion ............ și 
am atâtea sarcini negative 
câți electroni am primit. 

 

Sunt nemetal. Am mai mult de 
patru și mai puțin de opt 
electroni pe ultimul strat și 
încerc să accept atâția electroni 
cât să ajung la octet. 
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FIȘĂ DE LUCRU 2 – MODEL

5.1. Formarea ionilor 
Fișa de lucru 2 

1.  Utilizează Tabelul Periodic și completează tabelul următor:  
 

Element 
 

Numărul 
de 

straturi 

Numărul de 
electroni 

din ultimul 
strat 

Locul 
elementului 

în T.P. 
 

Denumirea 
elementului 

Caracterul 
chimic al 

elementului 

Modelarea formării 
ionului 

E1 3  
 

Grupa 1 
   

E2 
 
     S + 2e-                  S2- 

E3   
Perioada 4 

Grupa 2 
   

E4   
 
 

potasiu   

 
2. Se dau elementele chimice: fluor, magneziu, oxigen, aluminiu, sodiu, sulf, brom, potasiu și calciu. 

Notează simbolurile elementelor chimice care formează: 
a. ioni monovalenți pozitivi .............................. 
b. ioni divalenți negativi ................................... 
c. cationi trivalenți ........................................... 
d. anioni divalenți ............................................. 

3. Notează trei elemente ai căror cationi sunt izoelectronici cu Ne. 
........................................................................................... 

4. Atomul unui element are numărul protonilor cu unu mai mic decât dublul numărului de protoni din 
atomul gazului rar din perioada a 3-a. Câți electroni au 10 ioni ai acestui element? 

 
 

 
5. Fă cunoștință cu ionii! 

Răspunde la întrebările lor. 
 
 

                                               
 

Poți să calculezi  
cât cântărim 
împreună? 

 

Suntem ionii 
elementelor 
clor și calciu. 

 

Eu sunt cation. 
Poți să afli câți 
electroni am? 

 
Salut! Eu câți 
protoni am? 
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FIȘĂ DE LUCRU 3 – MODEL

. 
7.2. Calcule pe baza formulei moleculare 

Fișa de lucru 3 
 
1. Completează ciorchinele de mai jos cu datele numerice care lipsesc: 

 
 
2. Completează:        

 
 
3. Azuritul este un pigment natural folosit în pictura murală.          
El conține CuCO3 și Cu(OH)2 în raport molar de 2:1. Calculează: 
a. masa de azurit care conține 0,6 moli de CuCO3; 
b. masa de azurit care conține 144 g de oxigen; 
c. procentul de Cu din azurit; 
d. masa de azurit care conține 5,4198 ·1023 ioni de Cu2+. 
 
 
4. Un amestec folosit pentru prevenirea înghețului cu masa de 182,4 kg conține NaCl și CaCl2 în raport 
molar de 2 : 1. Calculează masa de ioni de Cl- din acest amestec. 
 
5. Lucrați în echipe. Citește textul următor: ,,Sub acțiunea prelungită a umidității, pigmentul albastru azurit 
se transformă în verde malachit – CuCO3 și Cu(OH)2 în raport molar de 1:1 –,  așa cum se observă pe 
picturile exterioare ale bisericilor din Bucovina (Voroneț, Probota etc.)” – (prelucrare din Noțiuni de chimia 
picturii ). 
Folosind formulele chimice din text, concepe o problemă care să conțină următorii termeni: raport masic, 
compoziție procentuală de masă, masă de Cu, masă de malachit.  
Propune colegului/colegilor din grup să rezolve problema aleasă de tine. 

Formula chimică:
_____________

Raport masic 
Fe:S:O = 7 : 6 : 12

Compoziție procentuală:
% Fe =
% S = 
% O = 

Raport atomic
Fe:S:O =    :   :

............... g de sulf ............... atomi O 

............... ioni Fe 3+ ............... ioni SO4
2-

80 kg Fe2(SO4)3 conțin:

μ = ….. g/mol 

 
Azurit-Malachit 
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SUGESTII PRIVIND REALIZAREA UNUI PROIECT 
CE PRESUPUNE O ACTIVITATE DE INVESTIGAȚIE

Etape de lucru: 
1. Alegerea temei: Influența poluării asupra dezvoltării plantelor. 
2. Formarea echipei: 3–4 elevi. 
3. Stabilirea etapelor de realizare a proiectului: 

a. Documentarea privind:  
– agenții de poluare ai aerului/apei; 
– efectele poluării aerului; 
– metode de prevenire ale poluării. 

b. Stabilirea activității practice de investigație privind efectele poluării: influența 
agenților poluanți asupra dezvoltării plantelor (grâu, fasole etc.). 

4. Repartizarea sarcinilor de lucru membrilor echipei. 
5. Desfășurarea activităților: 

– documentarea, structurarea informațiilor și redactarea acestora; 
– pregătirea probelor de apă: trei probe de apă cu calități diferite (în trei sticle 

numerotate A, B și C); 
– pregătirea probelor de plante: în trei pahare de plastic cu înălțimea mai mică 

(numerotate cu A, B și C) se așază un material absorbant (de exemplu, o dischetă 
demachiantă) și deasupra se pun boabele de grâu/fasole, în număr egal; 

– așezarea probelor cu plante în aceleași loc (condiții identice de lumină); 
– udarea probelor de plante în același timp și cu aceeași cantitate de apă, 

respectând corespondența probelor; 
– observarea și înregistrarea periodică a dezvoltării plantelor (fotografierea). 

6. Interpretarea rezultatelor. 
7. Desprinderea concluziilor. 
8. Prezentarea proiectului colegilor din clasă/școală într-o formă aleasă 

(planșă sau prezentare PowerPoint). 
Probele de apă pot fi colectate din zone cu poluare diferită. De exemplu, pentru a studia efectul 
ploilor acide asupra dezvoltării plantelor s-au folosit probe de apă cu pH diferit. Probele de apă 
au fost obținute prin topirea zăpezii, colectată din zone diferite: din centrul oraşului, dintr-o 
zonă situată la o distanță mai mare de oraş și dintr-o zonă de munte. 
 

              

                 

 

 



14

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA
Str. Gabriel Bethlen, nr. 7, Alba Iulia, jud. Alba, cod 510009
Telefon: 0258 826147 Fax: 0258 833101
e-mail: office@ccdab.ro
www.ccdab.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD
Str. Mucius Scaevola, nr. 9, Arad, jud. Arad, cod 310106
Telefon/fax: 0257 281077
ccd_arad@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ
Str. I. C. Brătianu, nr. 45, Piteşti, jud. Argeş, cod 110417
Telefon/fax: 0248 220520
e-mail: contact@ccdarges.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC BACĂU
Str. Oituz, nr. 24, Bacău, jud. Bacău, cod 600266
Telefon/fax: 0234 523 988
e-mail: contact@ccdbacau.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC BIHOR
Str. Mihai Eminescu, nr. 11, Oradea, jud. Bihor, cod 410019
Telefon: 0359 409726; 0259 412569
Fax: 0259 476948
e-mail: contact@ccdoradea.ro
ccdbihor@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BISTRIŢA-NĂSĂUD
B-dul Independentei, nr. 24, Bistrița,
jud. Bistrița-Năsăud, cod 420184
Telefon:0263 237094
Fax: 0263 234916
e-mail: ccd@ccdbn.ro, ccd_bistrita@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOŞANI
Str. Bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani, jud. Botoşani, 
cod 710171
Telefon/fax: 0231 517556
e-mail: contact@ccdbotosani.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA
Str. Griviţei, Nr. 328, Brăila, jud. Brăila, cod 810040
Telefon: 0239 615261 / fax: 0239 611060
e-mail: ccdbraila2007@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BRAŞOV
Str. Iuliu Maniu, nr. 52, Braşov, jud. Braşov, cod 500091
Telefon/fax: 0268 472168
e-mail: ccdbrasov@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI
Splaiul Independenţei nr. 315 A, sector 6, Bucureşti,
cod 060043, OP 16
Telefon: (004) 0213134901
fax: (004) 0213134927
e-mail: contact@ccd-bucuresti.org
ccdbuc@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU
Str. Independenţei, nr. 42, Buzău, jud. Buzău, cod 120204
Telefon/fax: 0238 718504
e-mail: ccd@buzau.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC CĂLĂRAŞI
Str. Sloboziei, nr. 28, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910014
Telefon/fax: 0242 312793
e-mail: ccd_calarasi@yahoo.com
ccdcalarasi@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN
Str. Bega 1, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, cod 320059
Telefon: 0255 218029; 0355 417618
fax: 0255 206005
e-mail: ccdcaras@gmail.com
ccd_caras_severin@yahoo.com
www.ccdcs.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ
Str. Septimiu Albini, nr.91, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
cod 400457
Telefon/fax: +40-264-593945
e-mail: ccd@ccdcluj.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANŢA
Str. Soveja, nr. 17, Constanţa, jud. Constanţa, cod 900562
Telefon: 0241 615468 / fax: 0241 615453
email: ccd@isjcta.ro, ccd.cta@gmail.com
www.ccdconstanta.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC COVASNA
Str. Victor Babeş, nr. 18/A, Sfântu Gheorghe,
jud. Covasna, cod 520004
Telefon: 0267 316088 / fax: 0267 314274
e-mail: ccd.covasna@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA
Str. Calea Domnească, nr. 127, Târgovişte,
jud. Dâmboviţa, cod 130167
Telefon/fax: 0245 220569
e-mail: office@ccd-dambov

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova, jud. Dolj, cod 200760
Telefon: 0251 421159 / fax: 0251 595174
e-mail: ccddolj@gmail.com
web: www.ccddj.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI
Str. Gării, nr. 35, Galaţi, jud Galaţi, cod 800222
Telefon: 0236 414749 / fax: 0236 465860
e-mail: ccd_gl@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU
Str. Dr. Ion Munteanu, nr. 3, Giurgiu, jud. Giurgiu, cod 080474
Telefon: 0752070775 / fax: 0246 212638
e-mail: ccdgr2002@yahoo.com

CASELE CORPULUI DIDACTIC
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CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ
Str. Victoriei, nr. 132-134, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210234
Telefon/fax: 0253 240888
e-mail: ccdgorj@hotmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC HARGHITA
Str. Topliţa, nr. 20, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, cod 530241
Telefon: 0266 372139 / fax: 0266 371648
e-mail: ccd(a)ccd.eduhr.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC HUNEDOARA
Str. Gh. Baritiu, nr. 2, Deva, jud. Hunedoara, cod 330065
Telefon/fax: 0254 232452
e-mail: ccd_deva@yahoo.com
ccd@isj.hd.edu.ro
www.ccdhunedoara.ro
www.isj.hd.edu.ro/ccd

CASA CORPULUI DIDACTIC IALOMIŢA
Str. Lacului, nr. 19, Slobozia, jud. Ialomiţa, cod 920042
Telefon/fax: 0243 234205
e–mail: ccd_ ialomita@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI
Str. Octav Botez, nr. 2A, Iași, jud. Iași, cod 700116
Telefon/fax: 0232 210424; 0232 267731
e-mail: ccdiasi@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV
Str. Slt. Petre Ionel, nr. 2, Brăneşti, jud. Ilfov
Telefon/fax: 021 3501402
e-mail: ccdilfov@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ
Str. Petöfi Sándor, nr. 12-14, Baia Mare,
jud. Maramureş, cod 4800
Telefon: 062275935 / fax: 062276673
e-mail: ccd@mail.multinet.ro
ccd@isjmm.ubm.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINŢI
Str. Calomfirescu, nr. 94, Drobeta-Turnu Severin, 
jud Mehedinţi, cod 220127
Telefon/fax: 0252 321537
e-mail: ccdmehedinti@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ
Str. Victor Babeş, nr. 11, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540097
Telefon: 0265 260880 / fax: 0265 262574
e-mail: ccdmures@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ
Sediul central: Str. Petru Rareş, nr. 24,
Piatra-Neamţ, jud. Neamţ, cod 610119
Telefon/fax: 0233 223885
Corp B: Str. Petru Movilă, nr. 67, Piatra-Neamţ,
jud. Neamţ, cod 610094
Telefon: 0233 621910
ccdneamt@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT
Str. Ionaşcu, nr. 38, Slatina, jud. Olt, cod 230081
Telefon: 0249 406103 / fax: 0249 406203
http://isjolt.ot.edu.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA
Str. Democraţiei, nr. 35, Ploieşti, jud. Prahova, cod 100559
Telefon: 0244 577338 / fax: 0244 577338
e-mail: ccdprahova@ccdph.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC SATU MARE
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6, Zalău, jud. Sălaj, cod 440010
Telefon: 0361 801065 / fax: 0361 801064
e-mail: contact@ccdsm.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
Str. Unirii, nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, cod 450059
Telefon: 0260 661396; 0372 873 614
e-mail: ccdsalaj@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU
Str. Turismului, nr. 15, Sibiu, jud. Sibiu, cod 550020
Telefon/fax: 0269 230259
e-mail: ccdsibiu.edu@gmail.com
metodist.ccdsb@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC SUCEAVA
Aleea Nucului, nr. 10, Suceava, jud. Suceava, cod 720067
Telefon: 0230 523316 / fax: 0230 523346
e-mail: contact@ccd-suceava.ro
www.ccd-suceava.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN
Str. Carpaţi, nr. 15, Alexandria, jud. Teleorman, cod 140059
Telefon: 0247 315636 / fax: 0347 407064
e-mail: ccd_tr@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
Str. P-ţa Iancu Huniade, nr. 3, Timişoara, jud. Timiş, 
cod 300029
Telefon/fax: 0256 490452
e-mail: ccdtimis@yahoo.com
www.ccd-timis.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA
Str. Alunisului, nr. 7, Tulcea, jud. Tulcea
Telefon: 0240 516656 / fax: 0240 511379
e-mail: contact@ccdtulcea.ro
www.ccdtulcea.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 30, Râmnicu Vâlcea, 
jud. Vâlcea, cod 240190
Telefon/fax: 0350 421398
e-mail: ccdvalcea@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI
Ștefan cel Mare, nr. 37, Vaslui, jud. Vaslui,
Telefon: 0235 317279 / fax: 0335 419048
e-mail: contact@ccdvaslui.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC VRANCEA
Str. Eroilor, nr. 2, Focşani, jud. Vrancea, cod 620162
Telefon: 0237 223372
fax: 0237 226974
e-mail: ccd_vrancea@yahoo.com
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