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Rezumat. De la apariţia sa pe planeta Pământ omul a fost preocupat de relaţia sa cu mediul înconjurător. 
Dezvoltarea tehnologiei şi a ştiinţei a creat în timp un fundament pentru studierea relaţiei planetei Pământ 
şi cu celelalte planete din sistemul solar. Investigarea Universului permite, alături de studii în multiple 
alte direcţii, de a găsi soluţii pentru problemele majore cu care Terra se confruntă: obţinerea energiei 
necesare funcţionării societăţii, poluarea ce însoţeşte activitatea umană şi menţinerea calităţii vieţii pe 
Pământ. De aceea s-a instituit, pe 28 martie, Ziua Pământului, având ca principal scop sensibilizarea 
locuitorilor planetei privind problemele actuale cu care ne confruntăm. Prezenta lucrare prezintă câteva 
din preocupările noastre în direcţia economisirii energiei, a reducerii efectelor poluării şi a îmbunătăţirii 
calităţii vieţii pe Pământ. 
Cuvinte cheie: cercetare ştiinţifică, economie de combustibil, reducerea poluării. 
 
Abstract. From his appearance on the Earth, the man was preocupied by his relation with the 
environment. The development of the technology and of the science has created, in time, a base for the 
study of Earth interaction with other planets from the solar system. The investigation of the Univers 
allows, together with a lot of studies in multiple other directions, to find solutions for the basic problems 
of the earth: the obtaining of the energy, necessary for the development of the society, the reduction of 
polluition and maintaining the quality of the life. That is why it was installed, on the 28th of March, the 
Day of Earth, having as main purpose to sensitize the men from all over the continents regarding the 
today problems of our planet. This paper presents some of our preoccupations towards the energy saving 
and pollution reduction. 
Key words: scientific research, energy saving, pollution reduction. 
 

1. Introducere 
 

În zilele noastre, educaţia permanentă a tuturor locuitorilor Terrei constituie un element esenţial în 
vederea formării unei concepţii clare şi unitare privind modul în care trebuie acţionat pentru menţinerea 
calităţii vieţii pe planeta noastră la standarde înalte. 

 Pentru a putea acţiona eficient şi concret pe linia economisii, recuperării şi refolosirii energiei este 
necesară cunoaşterea temeinică a unor concepte legate de principiul I (energie, entalpie, căldură, lucru 
mecanic) şi principiul II (entropie, exergie, anergie), precum şi metodele de depistare a locurilor unde se 
disipează inutil energia sau se pierde exergia, ca şi mijloacele ce permit eliminarea acestor surse de risipă. 

 Un alt aspect ce trebuie avut în vedere când se discută problema energetică este acela al 
dezvoltării de noi surse de energie (energia solară, eoliană, geotermală, nucleară, biomasă etc) sau de noi 
combustibili (biogaz, metanol, hidrogen etc). 

 Deasemenea nu trebuie neglijată investigarea Universului, găsirea unor noi surse energetice 
extraterestre, care ar putea rezolva, în viitor, problema atât de spinoasă a energiei necesare dezvoltării în 
continuare a societăţii umane. 

 
 
 



2. Poluarea, mediul şi explorarea Universului 
 

De la apariţia sa omenirea a inceput să se preocupe de relaţiile cu mediul exterior. Dezvoltarea 
tehnologiei şi a ştiinţei a creat în timp posibilitatea studierii relaţiei planetei Pământ  cu celelalte planete 
ale sistemului solar.  

În prezent se studiază şi Universul, pentru că problemele majore, cum ar fi protejarea Terrei de 
marile probleme cu care se confruntă actualmente, şi anume efectul de seră, obţinerea energiei ieftine şi 
regenerabile, care să menţină şi să îmbunătăţească calitatea vieţii, ar putea fi rezolvate pe această cale. 

În ultimii ani, astrofizicienii au ajuns la un consens cu privire la forma universului, ca fiind 
cuadratura numită  paraboloid hiperbolic şi la proporţiile acestuia: 4% materie, 23% materie neagră sau 
nedetectabilă şi 73% ceva misterios, numit «chintesenţa» sau  «energie neagră».  

O nouă teorie concepută de cercetători ai Universităţii Ulm, din Germania, susţine că Universul ar 
arăta ca o «trompetă» incredibil de lungă, mai exact ca o trompetă medievală, cu un tub îngust la un capăt 
şi o pâlnie mare la celălalt. Teoria mai sugerează că universul ar fi finit şi că spaţiul din orice punct al 
«trompetei» este curbat în două sensuri, ca un «chips».Un om care ar călători spre capătul îngust ar 
ajunge într-o lume bidimensională şi şi-ar putea vedea ceafa, iar în cazul în care cineva ar merge dincolo 
de marginea pâlniei, ar reapărea în partea îngustă. Această formă, oricât de fantezistă ar părea, explică cel 
mai bine tiparul radiaţiei cosmice de fond, observată atunci când universul avea numai 380.000 de ani. 

Imaginea acestei radiaţii a fost luată de sonda anizotropică cu  microunde Wilkinson, în anul 2003, 
ajutând la identificarea momentului creaţiei, acum 13,7 miliarde de ani. Deasemenea, sonda a mai servit 
la confirmarea proporţiilor  Universului ca 4% materie, 23% materie neagră sau nedetectabilă şi 73% 
«energie neagra», punând totodată la indoială forma clasică a Cosmosului, imaginat anterior ca o minge 
de fotbal. 

O echipă internaţională de 19 astronomi a detectat cea mai mare structură de materie neagră 
descoperită până în prezent, potrivit unui studiu publicat în revista americană Astronomy and 
Astrophysics. Materia neagră este detectată de astrofizicieni datorită forţei gravitaţionale pe care aceasta o 
exercită asupra celei care o înconjoară. Ea este diferită de energia neagră care respinge materia şi este 
responsabilă de expansiunea universului.  
Potrivit astrofizicienilor, universul este compus din 73% energie neagră. Aşa cum structura osoasă a 
corpului uman este vizibilă pe radiografii prin intermediul razelor X, materia neagră îşi lasă amprenta în 
semnătura luminoasă a galaxiilor, relevându-şi prezenţa prin gravitatea pe care o exercită, a precizat 
INSU.  

Prin 1917, Albert Einstein pusese deja ultimul punct an celebra-i teorie, şi la loc de cinste se lăfăia în 
ecuaţii K o constantă cosmologică pe care Einstein a numit-o “energie a vidului". Cum, în 1929 
astrofizicianul Edwin Hubble (de la care şi-a luat numele telescopul-satelit de astăzi) descoperea că 
Universul este în continuă expansiune, de constanta K nu a mai fost nevoie. Einstein însuşi, care până la 
Hubble considerase că Universul este plat, a renegat-o.  

Cu datele strânse din observarea supernovelor, s-a ajuns la un rezultat aberant: în Cosmos nu există 
deloc materie, ci doar energie! Or, cel puţin planeta noastră există.  

Cu doar 30% materie si 70% energie, gigantica maşinărie cosmică se află într-un stadiu de expansiune 
accelerată, declară astronomii şi fizicienii echipelor din America şi Australia. Deci nu un Univers plat, 
bineinţeles, nici o expansiune spre o moarte cosmică, nici un “Big Crunch", adica un Univers pulsatil, 
care se naşte din explozie initiala (“Big Bang"), se dilata pâna la o limită, apoi se contractă, reîntorcându-
se în atomul iniţial pentru a exploda din nou etc., etc., ci o expansiune constant accelerată, conform unei 
forţe despre care nu ştim, nu înţelegem şi nici măcar nu bănuim nimic. 
Şi care ar putea să fie, nu-i aşa, forţa iniţială generatoare din Univers, care, poate cum spunea Biblia, a 
creat totul într-o limită de timp de şase zile lucrătoare, căci într-a şaptea, obosit, s-a odihnit şi El...  

Una dintre cele mai fascinante probleme ale fizicii şi cosmologiei actuale este aşa-numita materie 
întunecată. Acolo pe unde plutesc acum spiritele, specialiştii de acum două secole în "teoria eterului" vor 



fi avut o tresărire de surpriză şi bucurie, imaginându-şi că li s-a întors vremea de glorie. Modelul imaginat 
de ei, un Cosmos plin de substanţă eterică, invizibilă şi impalpabilă, ce scaldă lumile materiale dense, de 
tipul stelelor şi planetelor, revine în forţă pe Pământ, sprijinit de minţile savante ale prezentului nostru şi 
de tehnica avansată pe care acestea din urma contează în detalierea modernă a speculaţiilor lor insolite.  

Materia intunecată, alături de energia întunecată, n-ar fi altceva decât nişte teritorii de explorat şi de 
cucerit, asemeni diverselor "terrae incognitae" de pe hărţile de odinioară ale Pământului. 

Una peste alta, aceste informaţii insolite dau materiei întunecate şansa unei prezenţe de aproape 95 % 
din totalul de materie universală pus în evidenţă prin măsuratorile gravitaţionale. 

In plus, astronomii de la Universitatea Cardiff susţin că au descoperit în anul 2005 o galaxie alcătuită 
integral din materie întunecată. Aflată la 50 de milioane de ani-lumină distanţă de noi, asa-numita 
VIRGOHI21, nu conţine stele vizibile, dar e perceptibilă prin studiul frecvenţei radio a hidrogenului. 
Cercetătorii apreciază că galaxia respectivă conţine de o mie de ori mai multă materie decât cea pusă în 
evidenţă de zona hidrogenului, ajungând astfel la o zecime din dimensiunile calculate pentru Calea 
Lactee. 

În mod paradoxal, poluarea atmosferică limitează încălzirea globală, ajutând plantele să 
înmagazineze o cantitate mai mare de gaze cu efect de seră (rev Nature). Organismele verzi, în special 
pădurea tropicală, absorb o mare cantitate din dioxidul de carbon, principalul gaz cu efect de seră. 
 

3. Protecţia mediului şi acţiuni concrete 
 

Se pare că poluarea atmosferică, în loc să împiedice procesul de fotosinteză, are un efect contrar. 
În sprijinul acestei uluitoare afirmaţii este adus ca argument creşterea cu aproape un sfert a producţiei 
vegetale în perioada 1960 şi 2000. Mecanismul care ar conduce la un astfel de efect ar consta în modul în 
care particulele reflectă lumina. Astfel, atunci când atmosfera este poluată, flora primeşte o lumină 
dispersată de particulele care acţionează ca nişte microoglinzi, ceea ce face ca o suprafaţa mai mare a unei 
plante să primească lumină şi o parte mică din plantă să ramână în umbra. 

Acest surprinzător mecanism ar face ca temperatura medie a Pământului să fi crescut cu doar cu 
0,7 grade de la începutul industrializării, în loc de 1 sau 1,1 grade, cât sunt estimările. 

Acest lucru pune din nou în evidenţă faptul că omul este ajutat de către mediul înconjurător. 
Acesta, devastat anarhic sau metodic, otrăvit sau dezarticulat, hăituit în forme tot mai moderne, are 
colosale posibilităţi de a se reface. Dar, ca orice realitate, are şi el un prag critic, un prag de toleranţă, 
dincolo de care devine impermeabil şi, până la urmă, opusul său. Între mediu şi antimediu nu există decât 
un pas, de care, omul, dotat azi cu impresionante pârghii, este tentat cu o incalculabilă inconştienţă. 
 De la ridicarea sa în două picioare omul a trăit, vrând-nevrând, conştient sau nu, distrugător sau 
paşnic în miezul propriului mediu. Cum mediul nu a lipsit niciodată din jurul omului, s-a născut 
convingerea falsă că acesta este permanent, că este un cadru perfect stabil, cuvenit omului. Se observă 
însă în ultimii ani că locurile pădurilor, decimate prin despăduriri masive sau îmbolnăvite de ploile acide, 
sunt luate de deşerturi sau pământuri aride; mii de lacuri sunt moarte din punct de vedere biologic; mari 
fluvii sau chiar mări întregi sunt în agonie; metalele din industria grea se regăsesc în legume; pătura 
protectoare de ozon începe să dispară; efectul de seră, cu tot cortegiul efectelor negative care-l însoţesc, 
începe să se instaleze tot mai puternic; şi lista poate continua. 
 Toate acestea dovesc că dacă omul poate lipsi din mediu fără ca acesta să se năruie, în schimb 
dacă mediul lipseşte, omul este grav periclitat. 
 Iar peste toate acestea, criza energetică, care le potenţează pe toate şi ridică probleme dramatice. 
Această criză, care nu este altceva decât punerea omenirii în varianta de a fi scoasă din priză, nu are egal 
ca profunzime, implicaţii şi arie de desfăşurare în timp. 

În România, ţară a Uniunii Europene, măsuri în vederea reducerii poluării şi a diminuării efectelor 
produse de aceasta încep să capete contur. 



Astfel, în Banat se discută de morinologie, un termen ce defineşte ştiinţa despre morile de apă. S-a 
constatat că ele sunt singurele care asigură o măcinare eficientă, cele electrice producând o distrugere a 
substanţelor hrănitoare din cereale, prin sfărâmarea boabelor. Din această cauză UE le acordă o mare 
atenţie şi a început dezvoltarea unui program pentru reabilitarea acestora. 

Lângă Timişoara s-a inaugurat primul parc cu panouri solare fotovoltaice, care va asigura energia 
electrică a zonelor din jur. 

În judeţul Arad, în localitatea Inău s-a deschis un program european pentru epurarea apelor 
reziduale deversate de circa 3500 de familii. 

În delta Dunării şi-a făcut apariţia poliţia Verde, care are rolul de a proteja acest inestimabil tezaur 
al României, împiedicând braconajul şi poluarea din zonă, contribuind astfel la salvarea biodiversităţii. 
 

4. Concluzii 
 
 Din cele prezentate mai sus se desprinde necesitatea întreprinderii unor măsuri ferme de 
cantracarare şi diminuare a acestor aspecte negative, complementare creării de ordine, de păstrare a unui 
echilibru permanent între ordinea creată şi dezordinea implicată, adică între ceea ce se produce şi ceea ce 
se distruge, refolosirea, reutilizarea şi reciclarea a tot ceea ce este refolosibil, reutilizabil şi reciclabil, 
deşi, din păcate, nu totul poate fi utilizat eficient, o parte reprezentând întotdeauna dezordine 
irecuperabilă, reprezentând preţul pe care trebuie să-l plătim principiului al II-lea. 
 Trebuie realizată o conştiinţă mondială, un front global în vederea soluţionării în termeni strategici 
a tuturor acestor probleme acute şi actuale ale omenirii. 
 Nu trebuie defel însă să se renunţe la dezvoltare, ci trebuie să se caute tehnologii noi, care să 
permită o eficienţă sporită a industriei, a centralelor termo-electrice şi a motoarelor termice, ce constituie 
principalii consumatori de energie primară şi în acelaşi timp factori importanţi de poluare. Eficienţa şi 
deci economisirea ne va ajuta să nu ne întoarcem la epoca lumânărilor şi a diligenţelor. Pentru a depăşi 
problemele actuale nu avem nevoie de mai puţină ştiinţă şi tehnologie, de mai puţine cunoştinţe ştiinţifice, 
ci dimpotrivă. 
 Ideea de bază care se desprinde din cele prezentate este că nu trebuie în nici un caz să depăşim 
fluxul de ordine care ne vine continuu de la soare, combinat cu un consum raţional de ordine din resursele 
materiale şi energetice ale Terei, cel puţin până când vom putea recurge la resurse extraterestre. 
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Abstract. The mankind was continuously  interested of its relation to the surround. The developement of 
the science and technology has created the basis for investigation the relations among Earth and the other 
planets, in this way being possible to get the keys to the problems that Earth encounters. This paper  
presents some of our concerns towards both the energy economy and the pollution reduction. 
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