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Editorial 

Împreunǎ pentru viitorul european al şcolii 
noastre 

 

 

Grupul Şcolar “Gheorghe Lazǎr”, Baia Mare îşi 
propune sǎ ofere toate condiţiile necesare desfăşurării 
procesului de instrucţie şi de educaţie, proces care 
dimensionează  învǎţǎmântul specific profilului tehnic şi 
vocaţional - fotbal. Vom depune împreună eforturi – 
personalul unităţii şcolare, elevi şi părinţi – pentru a atinge 
performanţele impuse pe piaţa  muncii, precum şi  
armonizarea acestora cu standardele Uniunii Europene. 

Pentru tinerii şi adulţii care studiazǎ în unitatea 
noastrǎ de învǎţǎmânt, vom propune calificǎri atractive, în 
concordanţǎ cu fluctuaţia interesului de a dobândi un viitor loc de muncă; vom asigura şanse egale în 
educaţie şi vom fi preocupaţi de modul în care putem vorbi de o nouă mentalitate privind şcoala şi 
învǎţarea pe tot parcursul vieţii. Înţelegem cu toţii că se impune o viziune pragmatică de orientare 
profesională permanent adaptată la cerinţele concrete ale calificărilor, în funcţie de  contextul comunităţii şi 
vieţii sociale.  

Aşadar, în intreg mecanismul ce cuprinde activităţile care se derulează la Grupul Şcolar “Gheorghe 
Lazǎr”, ne bazăm pe eficienţa relaţiilor inter-umane în atingerea în condiţii bune a scopului comun, pe 
contribuţia fiecăruia în construcţia edificiului numit “casa” educaţiei omului mileniului al III-lea. 

Dorim să păstrăm ideea de a fi “o şcoalǎ cu o veche tradiţie ce îşi gândeşte viitorul în prezent”. 
 
                     Director:  Prof. Elena Cărăuşan  
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Motto:  
 Dacă oamenii de stat şi educatorii şi-
ar da seama de ce forţe teribile zac în copil 
– şi în bine şi în rău – i-ar da copilului, 
viitor cetăţean, prioritate în faţa tuturor 
celorlalte probleme. (Maria Montessori) 
  

În condiţiile invadării masive a culturii scrise de către cultura audiovizuală, şcoala, ca 
instituţie cu un profil bine stabilit şi mai rezistent în timp, rămâne în continuare principalul factor de 
civilizaţie, de instrucţie şi educaţie mandatată să formeze, în mod organizat şi instituţionalizat, 
personalitatea umană. Mentalităţile de substanţă pe care le 
observăm în toate domeniile vieţii, au  un impact şi asupra şcolii, care, în mod firesc, încearcă să ţină 
pasul cu mersul vremii, iar preconizata reformă a învăţământului trebuie percepută ca atare. 

În „Civilizaţia informaţională” (A. Toffler) a începutului de secol şi mileniu ”teoria lucrului bine 
făcut” (Kotarbinski) se impune, cu necesitate a fi aplicată în ori- ce activitate. 
 Astfel, în domeniului învăţământului, apar schimbări nu numai în ceea ce priveşte demersul 
metodologic, dar şi în modalităţile de evaluare şi valorificare a competenţelor specifice, achiziţionate 
în timp.  În ultimii ani s-a vorbit tot mai mult dar s-a 
şi constatat practicarea cu succes a „modelului centrat pe elev” (W. Callahan, K. Krenger) ceea ce 
a asigurat dezvoltarea acestuia în direcţia monitorizării propriului proces de învăţare. 
 Dirijarea „învăţării prin acţiune” devine, pentru profesor, o activitate complexă şi dificilă – e 
mai uşor să expui lecţia într-o retorică personalizată,  

 
  
  

  
chiar atractivă, dar mai puţin eficientă, decât să dirijezi învăţarea care implică, în desfăşurarea ei, 
configurarea optimală a logicii interne a disciplinei de învăţământ cu logica didactică şi cu 
particularităţile de vârstă ale elevilor.  Metodele de predare – învăţare se amplifică 
şi se diversifică, se perfecţionează mereu în funcţie de eficacitatea lor, iar eficienţa este determinată de 
competenţa celui care le aplică.  Se ştie că sincronizarea învăţării cu aflarea 
rezultatului este puternic pozitivată, dacă temporalitatea lor este redusă la limita posibilului. 
 Spiritul novator, în sensul perfectării actului educaţional, a devenit o necesitate acută, solicitată 
de ritmul dezvoltării sociale şi, ca atare, el trebuie să fie unul dintre atributele caracteristice 
personalului didactic. Lecţia de calitate presupune din partea profesorului perfecţionare continuă, 
complexă, care să deschidă elevului calea spre căutarea, descoperirea şi implementarea noului 
autentic – selectat pe criteriul superiorităţii lui faţă de vechi. 
 Este necesar să-i asigurăm elevului un anumit cuantum informaţional, dar acest cuantum 
trebuie subordonat informaţiei operaţionale, scopurilor formative. Pe fiecare elev trebuie să-l 
învăţăm cum să „devină”, cum să se autoeduce şi sa se perfecţioneze continuu, cum să evolueze  odată 
cu societatea al cărui membru este. La finele ciclului de învăţământ, elevul să rămână cu ceea ce 
are putere de germinaţie, cu „valoarea de finalitate” – spunea J. Piaget. 
                  Director adjunct,                                                                        
       
 prof. ing.  Ortensia Marchiş 
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Când abordăm problematica viitorului bibliotecii oscilăm între două tendinţe: 
cea tradiţionalistă care crede  necondiţionat în rolul şi locul bibliotecii în so-
cietatea viitorului, şi post-moderniştii care susţin dispariţia ei ca instituţie, 
urmare a progresului tehnologic, adică înlocuirea cărţii tipărite cu cartea elec-
tronică (e-book –urile).  
 Noi, bibliotecarii suntem se pare mai aproape de prima extremă. Este 
firesc, aş zice, să crezi în viitorul profesiei tale însă se impune cu stringenţă 
necesitatea unei abordări obiective, în sensul că viitorul unei biblioteci, 
indiferent de profilul ei,  depinde atât de  factori sociali, economici sau de altă 
natură, precum şi de capacitatea ei de a se adapta la  evoluţia rapidă a 
societăţii.  
 Biblioteca nu se poate închide în sine, mimând adaptarea sau mai rău, 
respingând-o aprioric. Ea rămâne o instituţie deschisă viitorului, având 
rădăcinile bine înfipte-n trecut, soarta ei depinzând  azi de modul în care 
răspunde provocărilor vremii. Este o problemă de mentalitate, care ar trebui 
depăşitā, aş opta aici înspre redefinirea utilizatorilor ca element central, şi nu 
auxiliar al procesului cum este privit încă cititorul. Este necesară nu atât o 
cosmetizare a bibliotecii tradiţionale, cât o valorificare proactivă faţă de toţi  
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utilizatorii ei. Acesta devine un consumator, şi nu unul oarecare, ci unul 
modern, adaptat la exigenţele emergentei societăţi a informaţiei. Dotarea 
bibliotecilor cu calculatoare nu este o rezolvare a problemelor deoarece 
valoarea unei biblioteci nu stă numai în dotare, ci stă mai ales în resursa 
umană capabilă să coopereze, să conecteze şi să  partajeze aceste dotări. Dacă 
am pune problema în termenii unei cuoscute teorii maioresciene, putem spune 
cā am schimba forma, dar fondul rămâne deficitar. Absenţa unui management 
individualizat, munca intuitivă, în salturi, sunt ameninţāri care fac ca 
edificiul final al muncii noastre să ajungă doar un Turn Babel al bunelor 
intenţii... 
 Formarea utilizatorului cât şi a resurselor umane din biblioteci implică 
la rândul ei două aspecte distincte: schimbarea opticii cu privire la bibliotecar, 
acesta nemaifiind doar un manipulator şi gestionar de documente, în timp ce 
utilizatorul, la rândul lui, nu mai este doar un cititor docil.  
 Multitudinea şi eterogenitatea surselor de informare, elementele şi 
softurile utilizate, în continuă evoluţie, implică programe de formare integrate 
în fluxul activităţilor curente.  
 Înainte de a adopta o “retorică a perenităţii bibliotecii”, de a manifesta 
temeri sau “spaime milenariste”, să încercăm să găsim, împreună,  soluţiile 
problemelor noastre cotidiene, înspre beneficiul tuturor, utilizatori, bibliotecari 
deopotrivă. 
 Şi să-l  credem pe Louis Borges afirmând că  “Paradisul are înfăţişarea 
unei biblioteci”... 
         
                                                                          Bibliotecar,  Elisabeta Lazăr 
  
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: Coravu, Robert – Ghid de resurse Internet pentru biblioteci şi 
bibliotecari , Editura  A.B.I.R., 2002, Bucureşti 
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       Scriitorul  
Ion Creangă a 
înveselit 
generaţii de 
copii şi va 
continua să 
stârnească 
zâmbete prin 
povestirile 
sale. De aceea 
el a fost 
omagiat în 
anul şcolar 

2009-2010 de cǎtre elevii claselor a X-A, a X-D, a 
XI-C de la Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr”  din 
Baia Mare în cadrul unui proiect educaţional 
interjudeţean realizat în parteneriat cu Şcoala de 
Arte şi Meserii Petricani, judeţul Neamţ. Proiectul 
„Un păcat de povestariu...” a marcat împlinirea a 
120 de ani de la dispariţia marelui povestitor al 
neamului. 
 Elevii cercului de teatru „Thalia” din 
cadrul Grupului Şcolar Gheorghe Lazăr din Baia 
Mare au realizat două scenete, adaptǎri dramatice 
din opera scriitorului – „Soacra cu trei nurori”  şi 
„Ivan Turbincǎ”. 

 
 

 
A juca teatru nu e un lucru la îndemâna 

oricui. Eu şi colegii mei a trebuit să lucrăm ore 
multe, care au însemnat condensarea replicilor şi 
interpretarea de trăiri autentice aidoma 
personajelor întruchipate. Colegii mei au dovedit 
pe parcursul celor câteva săptămâni de pregătire a 
scenariilor, răbdare, perseverenţă şi dorinţa acerbă 
de a juca rolurile cât mai bine.   

Cele mai solicitante roluri cred că au fost 
soacra şi Ivan Turbincǎ. Însă destul de dificile au 
fost şi celelalte roluri, deoarece replicile care 
trebuiau memorate erau lunguţe binişor.   

Pe durata pregătirii scenetelor fiecare 
dintre colegi s-a străduit să înveţe cât mai bine 
rolul personajului interpretat, iar faptul că o parte 
a repertoriului s-a jucat în aer liber, în incinta unei 
case muzeale ţărăneşti din Tăuţii Măgherăuş, a 
sporit farmecul activitǎţii şi ne-a apropiat mai 
mult de lumea satului, regăsită în povestirile lui 
Creangă. 

  Condiţiile meteorologice din timpul 
filmǎrilor n-au fost minunate, însă pasiunea 
pentru arta teatralǎ ne-a fǎcut sǎ trecem cu 
uşurinţă peste ploaia şi aerul rece al toamnei, 
dorind ca scenetele interpretate să se bucure de 
succesul aşteptat. 

În spatele cortinei.... 
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La reuşita celor două piese jucate şi 

înregistrate video au lucrat: Ioana Bizău - fata din 
sat, Iuliana Chiş - soacra, Anton Bodor - Moartea, 
Alexandru Cone - fiul cel mic şi Dumnezeu, 
Răzvan Mununar – fiul mijlociu, Sf. Petru şi 
Scaraoschi, Alexandru Boje – Ivan Turbincǎ şi 
fiul cel mare, Florina Firizan a interpretat rolul 
nurorii celei mici, Lavinia Medeveschi - nora cea 
mijlocie şi Mădălina Pop - narator.  
 La buna desfǎşurare a spectacolului au mai 
contribuit: Norbert Daubner şi Marius Boia – 
operatori video, Sorina Gârdălean şi Cosmin 
Lauran - decoruri. 
 Proiectul „Un păcat de povestariu...“  este 
coordonat de cǎtre distinsele doamne profesoare 
Gina Marian şi Cosette Scurtu, care ne-au cǎlǎuzit 
paşii în lumea mirificǎ a artei şi cǎrora le 
mulţumim pentru rǎbdarea avutǎ şi pasiunea 
insuflatǎ.  

În luna decembrie, cu ocazia activitǎţii 
omagiale dedicate lui Ion Creangǎ, care   s-a 
desfǎşurat în cabinetul SEI, toţi elevii implicaţi în 
cadrul acestui proiect au primit, din partea 
conducerii Grupului Şcolar “Gheorghe Lăzăr”, 
câte o diplomă ca semn al aprecierii pentru munca 
depusă.  

În lunile mai şi iunie trupa de teatru a  

 
 

liceului nostru urmează să convingă publicul de 
valoarea „actorilor-elevi” în cadrul Festivalului 
Internaţional de Poezie „Palabra en el Mundo”, 
dar şi cu ocazia excursiei de studiu pe care o vom 
organiza în judeţul Neamţ, la partenerii noştri de 
proiect. Sperǎm sǎ câştigǎm ropote de aplauze, 
mai ales cǎ munca din spatele cortinei este adesea 
foarte solicitantǎ, chiar dacǎ e şi distractivǎ. 

Dar despre toate acestea am sǎ vǎ povestesc 
în numǎrul urmǎtor... 
                                                                                                                 
  Alexandru Boje, clasa a XI-a C 
                        Prof. coordonator Gina Marian    

În spatele cortinei.... 
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Luna nu a strălucit niciodată fără să-mi 
aducă în visele mele mama minunată pe 
care o am! 
Păsările nu au cântat niciodată pentru mine 

altceva decât mesajul că am o mamă 
minunată! 

Soarele nu a îndrăznit niciodată să mă 
încălzească înaintea primei tale mângâieri 
dintr-o zi! 

Nu m-am simţit nicăieri mai bine pe acest 
pământ, ca în braţele tale cuprinzătoare! 

Eşti minunată, draga mea mamă! 
Atat de minunată încât n-aş vrea să te pierd 

vreodată! 
Căci tu, mamă, vei rămâne etern în inima 

mea 
Cu străluciri de argint, cu lumina de stea! 
Şi oricâte primăveri peste noi vor veni,  
Pe 8 Martie, cu drag, noi te vom sărbători! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

În data de 8 Martie 2010, s-a desfăşurat 
activitatea consacrată sărbătoririi Zilei femeii intitulată sugestiv - Imaginea femeii în pictură. Au 
participat elevii clasei a IX-a C coordonaţi de prof. limba romȃnă, d-na Diana Pop, bibliotecar 
Elisabeta Lazăr şi informatician dl. Doru Popescu. 

Ȋn cadrul activității s-au recitat versuri 
închinate mamei, iar în plan artistic, elevii noştri l-au descoperit pe maestrul picturii italiene 
contemporane, Pino Daeni, ale cărui picturi au surprins prin abordarea simplă, în culori calde, 
subtile a eternului feminin. Atmonsfera plăcută, intimă, uneori puţin nostalgică, iubirea şi respectul 
faţă de noţiunea de familie au captat interesul tuturor participanţilor, descoperind astfel că 
femeia nu este doar maternitate, tristeţe sau ideal, femeia fiind  mult mai mult decȃt atât... 

Aşadar, în urma activităţii, am reuș it să ne lărgim orizontul cunoştinţelor cultural-artistice şi 
să ne materializăm admiraţia şi respectul faţă de cea care ne-a dat viaţă.  

Elevii: Vasile Berci, Aurel Horgoș, Laurențiu Păcurar ș i Adrian Tarța au beneficiat de 
premii simbolice constând în cărți, însă toți elevii au avut merite deosebite în reuşita acestui program.  

                                
 Tarța Adrian, clasa a IX-a C  Prof. coordonator Diana Pop 
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Totul a început de la o simplă 

joacă, când eu şi cu colegul meu Alex ne-
am hotărât să mergem la Olimpiada de 
Discipline Tehnologice. La început am 
luat-o în  glumă şi  ne-am dus doar pentru 
a câştiga puţină experienţă.  Faza pe 
şcoală a avut loc la liceul nostru.  Când 
am văzut subiectul, eu cu Alex am 
început să râdem şi ne-am zis: "Noi de ce 
am venit? Oricum nu vom merge mai 
departe!". Am finalizat totuşi subiectul, 
părăsind sala şi confruntând răspunsurile.   

După câteva zile am aflat rezul-
tatele. Spre surprinderea noastră, eu şi cu 
Alex am ocupat primele locuri, ajungând la 
Faza Judeţeană. De acum mai aveam la dis-
poziţie  aproximativ 2 săptămâni în care 
mai puteam învăţa. Mergeam zi de zi la re-
capitulare, fiind ajutaţi de profesorii de la 
clasă  şi de restul profesorilor din liceu.  

A sosit clipa când trebuia să ne 
prezentăm la Liceul “Aurel Vlaicu” pentru 
proba scrisă. Amândoi aveam mulţi flutu-
raşi în stomac deoarece era prima olimpi-
adă în care amândoi am ajuns atât de de-
parte şi ne simţeam foarte mândri ☺. Am 
intrat în sălile de clasă, am aşteptat cuminţi 
subiectele (aproximativ o oră), emoţiile de-
venind tot mai mari. Într-un final au apărut 
şi subiectele. După ce le-am văzut, emo-
ţiile ne-au mai scăzut. Ne-am apucat de 
treabă. Am citit cu mare atenţie subiectul şi 
am zis zâmbind: "Floare la ureche ☺!!!". 
Nu am tras de timp  şi ne-am apucat de 
treabă. Minutele se scurgeau tot mai 
repede, iar noi pe cât posibil încercam să 
terminăm, căci nu mai aveam mult timp la 
dispoziţie. După 2 ore am părăsit amândoi 
sala. Eram nerăbdatori să aflăm ce răspuns 

am ales la fiecare întrebare. Ne-am con-
fruntat rezultatele, dar erau răspunsuri total 
diferite. Cum amândoi suntem încă-
păţânaţi, fiecare ţineam la propriul răspuns. 
Am stat şi am discutat apoi ne-am hotărât 
să aşteptăm rezultatele  şi pe urmă să ve-
dem care are dreptate.  

Ne-am dus fiecare acasă să ne 
odihnim, iar după câteva ore, ne-a sunat 
doamna profesoară Carmen Tătăran cu veşti 
bune: Alex a luat nota 8,60 iar eu 7,75. Am 
rămas puţin şocată, dar eram mândră de 

colegul meu.  
Apoi ne-am pregătit de proba prac-

tică, probă ce includea partea de Electro-
tehnică Aplicată, Măsurări Tehnice şi Desen 
Tehnic. Ne-am prezentat la Liceul “Aurel 
Vlaicu” pentru această probă. Am intrat mai 
întâi la proba de Desen Tehnic unde  am 
primit o piesă oarecare pe care trebuia să o 
reprezentăm într-un număr minim de 
proiecţii. Nu era greu. Am avut la dispoziţie 
o oră, după care am mers la celelalte probe. 
La această probă, colegul meu Alex, ne-a 
arătat "meota de desenare a unei piese", asta 
însemnând că la proba de desen nu a de-
senat nimic ☺.  A urmat proba de Electro-
tehnică Aplicată. Aici deja au început să se 
complice puţin lucrurile. Am avut de rezol-
vat 7 exercţii  într-un timp foarte scurt şi  
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ne-am străduit să rezolvăm cât mai mult în timp record.  
Ultima probă a fost cea mai simplă. Am avut de 

măsurat cu şublerul o adâncime şi exteriorul piesei, iar cu 
micrometrul exteriorul unei piese. Nu a durat mai mult de 5 
minute şi cu  această probă  am finalizat partea practică. 
Apoi am aşteptat rezultatele care ne-au dezamăgit puţin, 
dar nu ne-am pierdut optimismul deoarece  am câştigat lu-
cruri mult mai valoroase: experienţa olimpiadelor şi în spe-
cial prieteni noi cu care ţinem legătura şi azi ☺. 
   

 Cânţa Ramona şi Ghişa Alexandru, clasa a X-a B 
 

Vino… 
 

            Noaptea se lasă încet încetişor, peste sufletul meu, cuprinsă de un în-
tuneric amăgitor. 
           Luna e mireasa nopţii. Privind-o, ea îmi mângâie chipul, cu speranţa 
de a-mi alunga singurătatea care mă apasă. 
           Asemeni unui zâmbet ce ascunde mii de lacrimi, le pot opri visând în 
tăcere, cu mii şi mii de gânduri pure. 
           Totul e in zadar. Cu atâtea vise, mă simt abandonată in tristeţe. Am 
încercat să ascult, dar tăcerea este de neînţeles. Am încercat să respir, dar 
îmi lipseşte aerul. 
           Spune-i soarelui să nu răsară, spune-i ploii să nu cadă; spune-i in-
imii să nu mai bată. Spune-i să nu mai iubească. 
           La fel şi fără parfum degeaba şi floarea; frumuseţea sufletului meu 
este dominată de singurătate. 
           Unde eşti să pot zbura? 
           Simt că te cunosc de ceva timp, poate dintr-un alt mileniu, alt secol; 
îţi aduci aminte de mine? Doar atingându-ţi mâinile, îţi pot da sufletul, îţi 
pot da inima. 
           Te strig. “Unde eşti?”. Aud doar ecoul. Spune-mi: “mă auzi?”. În 
mintea mea eşti doar tu. Cu un singur cuvânt reuşeşti să-mi dezbraci min-
tea. 
           Acum tu mă cauţi, iar eu, te voi aştepta cu braţele deschise. Ştiu că 
vei veni, pentru că mă iubeşti, iar eu…, eu… cred în tine!       

 
Cânţa Ramona, clasa a X-a B 

Experienţa olimpiadelor 

Creaţie 
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Baia Mare  

Consiliul Local al Tinerilor (CLT) Baia 
Mare a fost primul consiliu care s-a înfiinţat în 
anul 1995, în România, de domnul Cristian 
Anghel. Acest consiliu are la bază elevi şi vol-
untari din diferite licee ale oraşului. Fiecare 
consiler a fost admis în urma alegerilor din 
liceul din care face parte. Ȋn acest consiliu, din 
2009 de la investirea noastră în funcţie, 
suntem 62 de consilieri cu tot cu voluntari şi 
Consiliul Local al Copiilor. 

De la liceul Grup Şcolar “Gheorge 
Lazăr”, consilier sunt eu, subsemnatul,  
Horotan Alexandru. De la investirea mea în 
funcţie, împreună cu ceilalţi colegi, am 
participat la mai multe proiecte.  

Ȋn data de 09.03.2009 am participat la 
concursul de eseuri pe tema ,,Ȋncălzirea 
globală şi efectele sale”, unde am discutat 

despre efectele încălzirii globale și ce urmări 
are aceasta. A fost un concurs care se baza 
pe reprezentări din fiecare temă aleasă de 
fiecare grupă. Cei care au făcut cele mai bune 
eseuri au fost răsplătiţi cu premii în obiecte şi 
dulciuri, iar primele zece grupe au participat la 
o tabără antreprenorială la Sȃngeorz-Băi 
(Bistriţa Năsăud). Toate aceste lucruri au fost 
sponsorizate de către centrul Europe Direct.  

Ȋn intervalul 11-14 iunie 2009 am 
participat împreună cu alţi doi consilieri la 
Regionala PAL-TIN Timişoara. Aici am făcut 
un schimb de experienţă cu consilieri din alte 
oraşe (Timişoara, Orăştie, Piatra Neamţ, 
Zalău). Am învăţat care sunt paşii pentru a 
face un proiect, de cȃte feluri este şi ce 
elemente trebuie să conţină. Am făcut turul 
oraşului Timişoara unde a trebuit să trecem 
prin câteva probe. Cea mai hazlie probă a 
fost cea în care a trebuit să cȃntăm unor 
oameni o melodie pe care ştiam să o 
interpretăm şi să ne zică dacă le-a plăcut 
sau nu. Am organizat un party în ultima 
seară în care am mai stat acolo şi mă bucur 
că am mai cunoscut şi alte persoane din alte 
consilii. 

Am realizat cȃteva parteneriate interna-
ţionale cu ţări precum: Ungaria, Austria, Ger-
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mania. Aceste parteneriate au la bază 
implicarea tinerilor în diferite acţiuni pe diferite 
materii (să înveţe să cȃnte la diferite 
instrumente sau să înveţe să facă un graffiti) 
şi multe altele. La aceste acţiuni participau şi 
alţi tineri din diferite ţări precum Romȃnia, 
Ungaria, Italia, Germania. 

Ȋn intervalul 04-08 august 2009 am 
participat la Regionala PAL-TIN desfăşurată la 
Orăştie. Aici am făcut deplasarea eu şi încă o 
voluntară din Baia Mare. Am făcut o mini 
excursie de 2-3 ore în care am vizitat nişte 
ruine de pe un munte. Am făcut un mic foc de 
tabără împreună cu alţi consilieri, am jucat 
fotbal pe timp de ploaie şi am făcut din nou şi 
aici un party. Seara în care am făcut focul de 
tabără s-a intitulat SEARA CINEFILILOR. Eu 
şi ceilalţi consilieri am fost cazaţi la nişte 
cabane într-o tabără la Costeşti. 

De Sărbătoarea Castanelor ediţia a XV-
a am participat la deschiderea oficială a săr-
bătorii împreuna cu cei din primăria Baia 
Mare, ediţie la care a participat şi domnul pri-
mar Cristian Anghel. 

Ȋn luna decembrie am participat la un 
marş ANTI SIDA împreună cu cȃţiva 
voluntari dintr-un alt ONG. Apoi am participat 
cu cȃţiva consilieri la un concert de colinde. 

La final, am împărţit cadouri tuturor 
oamenilor care au luat parte la acest 
concert. 

Ȋn data de 24 februarie 2010, de 
DRAGOBETE am realizat un proiect care 
poartă numele acestei zile împreună cu 
organizaţia YMCA, în cadrul căruia am făcut 
declaraţii de dragoste, căsătorii pe durata a 
24 de ore, am participat la diferite jocuri, iar la 
final am încins o mică petrecere. 

În concluzie, pot spune că este minunat 
să faci parte din consiliul tinerilor, deoarece 
trăiești experiențe inedite, de neuitat, care pot 
fi împărtăşite şi altor prieteni, colegi 

motivându-i să participe şi ei la astfel de 
acțiuni îmbogățitoare şi totodată interesante. 

       
 Alexandru Horotan, clasa a X-a B 

 Prof. coordonator Claudia Terheş 
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Halloween, on the 31st of October, 

is the day when people all over the world 
celebrate the dead. They do this by dress-
ing up as ghosts, witches, skeletons and 
different characters. On this occasion, the 
teachers (Mihai Gherasim, Iulia Verdeş   
and Natalia Maliarciuc) and the students 
at “Gheorghe Lazăr” high school organ-
ized activities in order to celebrate, to inform and to have fun. 

Everyone dressed up and showed up at school ready to listen to the 
horror stories which the stu-
dents had prepared and 
then read to everyone there. 
The room was decorated 
with carved pumpkins and 
candles. 

 After listening to the stories, the 
students had to work in groups. They had 
20 minutes to create something which to represent this holyday. They created 
plates and drawings which were then awarded prizes by the jury, made up of 
teachers from our high school. The jury also awarded prizes for the best costumes 

at the activity. 
In the end everyone had fun and learned 
something new about Halloween. 
 
 
  
 
 Prof. coordonator Mihai Gherasim 

Halloween story time 
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The Royal Family 

Almost everyone has heard of The Queen of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland., or Great Britain as most people call it. 
Her name is Queen Elisabeth II. But what do we know about the rest of 
the Royal Family? This short article is meant to present to you the other 
members of the family. 

 
 
Queen Elisabeth II is married to Philip, Duke of Edinburgh, 
son of Prince Andrew of Greece. They have four children: 
 
 
 
 
 

 
 

 1) Charles, Prince of Wales; he was married to 
Lady Diana Spencer. They got divorced in 1996. 
Charles then married Camilla Parker  Bowles, Duch-
ess of Cornwall. Prince Charles and Lady Diana had 
two sons:  

 
 
 
 
                                      
 
 
 

 
                   Prince William of Wales  and  Prince Harry of Wales. 

  
 
2) Anne, Princess Royal; she was married to Captain 
Mark Phillips. They  got divorced in 1993. Later she 
married Commander Timothy Laurence. She has two 
children: 

 
 
 
 
 
 
 

   
      Peter Phillips     and  Zara Phillips 
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3) Andrew, Duke of York; he was married to 

Sarah Ferguson. They got divorced in 1996. 
They have two daughters: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Princess Beatrice of York  and  Princess Eugenie of York.  
 
 
 
4) Edward, Earl of Wessesx; he is married to 

Sophie Rhyn-Jones. They have two children: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lady Louise Windsor and James, Viscount Severns  
 
 

So, we can see that the Queen has four children and eight grandchil-
dren: William, Harry, Peter, Zara, Beatrice, Eugenie, Louise and James. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Prof. coordonator Mihai Gherasim 
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     ÇA VOUS DIRAIT ? 

 

     
  
 Noël est l`une des fêtes 
calendaires les plus célèbres 
dans le monde entier et c`est 
une fête qui a lieu depuis plus 
d e  2 0 0 0  a n s .  D e s 
manifestations et des 
ré j o u i s s a n c es  d i ve rs es 
soulignent aux quatre coins du 
globe, la fête de la Nativité, qui 
commémore dans la liturgie 
chrétienne la naissance du 
Jésus Christ, dans la nuit du 24 

et 25 décembre.  
Quant à la signification du 

mot Noël, il pourrait avoir trois 
origines : une origine 
judaïque, une origine latine 
religieuse, rattachée à Dies 

natalis (le jour des naissances 
du Christ) et une origine 
celtique, plus controversée, du 
nom gaulois novo (nouveau) et 

hel (soleil) correspondant au 
solstice d`hiver. 

La célébration de Noël est 
axée sur les notions de 

Les ados ont chanté Noël ... 
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cadeaux et des dons, mais 
aussi sur chants de Noël. C`est 
le cadeau fait et reçu, le don 
célébré et le don des 
connaissances.  D`après 
l`Evangile, les premiers chants 

de Noël étaient ceux des 
anges. Très tôt, le monde s`est 
mis à chanter pour célébrer 
Noël. C`est exactement ce que 
les ados ont fait, pour 
transmettre l`esprit de Noël à 
leur professeurs. 

          Après beaucoup de 
préparation, les élèves de 
notre lycée ont présenté un 

concert en français dédié aux 
fêtes d`hiver. Habillés dans le 
costume du Père Noël, ils ont 
enchanté leurs enseignants 
avec de merveilleux chants de 
noël, qui ont fait revivre le 
Noël de l`enfance et qui ont 
rempli les cœurs de joie et de 
chaleur. Ils ont été 
accompagnés par une orgue 
qui résonnait fortement dans 
les âmes des participants. 

      De cette fête ne pouvait 
pas manquer notre cher Père 
Noel qui a distribué aux 
chanteurs des cadeaux 
consistant dans des sucreries 
et des fruits.    
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 Ȋn perioada 19-29 octombrie 2009, a avut loc Campionatul de fotbal pe teren redus al Gupului Şcolar 
„Gheorghe Lazăr” Baia Mare, denumit „CUPA DE TOAMNĂ” ediția a II-a.  

Activitatea s-a desfaşurat pe terenul de handbal al liceului, organizat de către elevii clasei a XI-a B, 
sub coordonarea profesorului de educaţie fizică   Rusz Iosif. 
 Arbitrajul a fost asigurat de către arbitrii calificaţi, elevi ai şcolii noastre, cât şi arbitrii  delegaţi de la 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Maramureş. 
 
 
Clasamentul final a fost următorul: 
 
Locul I si câştigătoarea cupei,  clasa a XI-a A 
Locul II                                     clasa a X-a B 
Locul III                                   clasa a XI-a B 
Golgheter  Solomon Florin      clasa a X-a B 

           Pe 16 octombrie 2009, a avut loc Cupa Electro-sistem la cros, activitate ce  s-a desfaşurat in Parcul 
Municipal si a fost organizată de: C.S. Electro Sistem Baia Mare, in colaborare cu ISJ Maramureş, Primăria 
Baia Mare si  D.S.J. Maramureş.  

  
 
 Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr” Baia Mare, s-a prezentat 
cu o echipă condusă de prof. Rusz Iosif, formată din elevii: 
Sabo Andrei Mihai  clasa a IX-a A – diriginte prof. Florian Ioan, 
Nan Ionuţ                 clasa a XI-a A  - diriginte prof. Rusz Iosif, 
Muntean Vasile        clasa a XI-a A  - diriginte prof. Rusz Iosif, 
Şoneriu Teodor        clasa a XI-a A  - diriginte prof. Rusz Iosif, 
Drăgan Vlad             clasa a XI-a A  - diriginte prof. Rusz Iosif. 
        Elevul Sabo Andrei din clasa a IX-a A a obtinut locul II. 

          
 Ȋn perioada 8-10 februarie 2010, a avut loc etapa pe școală a olimpiadei de tenis de masă, activitate 
care s-a desfăşurat în sala de sport a liceului nostru, organizat de către elevii clasei a XI-a A, Govor Andrei si 
Velker Norbert, sub conducerea profesorului diriginte Rusz Iosif. 

După desfăşurarea turneului final, câştigătorii au 
primit diplome. 
Rezultatul final a fost urmatorul:  
Locul I  elevul  Pocol Alexandru din clasa a XIII-a K 
Locul II  elevul  Motica Dumitru  din clasa a XII-a E 
Locul III  elevul Vinţu Cristian din clasa a IX-a C. 
                           
Primii doi  elevi s-au calificat la etapa municipală a 
competiţiei.  
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 Anul acesta, cupa liceelor la tenis de masă, etapa pe municipiu, a avut loc pe data de 27 februarie 
2010. Activitatea a fost organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Federaţia Română de Tenis de Masă şi 
s-a desfaşurat în sala de sport a Grupului Şcolar Tehnic Baia Mare . 
        
 
 Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr” s-a prezentat cu echipa 
formată din primii doi clasaţi la etapa organizată pe şcoală, şi 
anume elevii: 
  Motica Dumitru  clasa a XII-a E,  
  Vinţu Cristian      clasa a IX-a C, 
La terminarea competiţiei echipa Grupului Şcolar „Gheorghe Lazăr” condusă de prof. Rusz Iosif s-a clasat pe  
locul III.  

 Cupa liceelor la atletism-cros, etapa municipală, s-a desfășurat în data de 4 martie 2010 fiind 
organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi  Federaţia Română de Atletism. Activitatea s-a desfăşurat 
în Parcul Municipal Baia Mare.  
     Unitatea noastră şcolară s-a prezentat cu o echipă formată din următorii elevi: 
Sabo Andrei             clasa a IX-a A   diriginte prof. Ioan Florian 
Beuca Florin            clasa a X-a B     diriginte prof. Venczel Diana 
Chereji Adrian         clasa a X-a B     diriginte prof. Venczel Diana 
Horotan Alexandru  clasa a X-a B     diriginte prof. Venczel Diana  
Solomon Florin        clasa a X-a B     diriginte prof. Venczel Diana 
Muntean Vasile        clasa a XI-a A   diriginte prof. Rusz Iosif 
Şchiop Andrei          clasa a XI-a A   diriginte prof. Rusz Iosif. 

După parcurgerea distanţei  pe care s-a desfăşurat concursul, 
adică 2500 m. s-a întocmit clasamentul atât individual cât şi pe 
echipe. Echipa Grupului Şcolar „Gheorghe Lazăr” Baia Mare, sub 
conducerea prof. Rusz Iosif, s-a clasat pe  locul II. 

 
Olimpiada națională a Sportului Școlar la atletism-cros, faza pe municipiu a fost organizată tot de  

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi  Federaţia 
Română de Atletism şi s-a desfăşurat în Parcul Municipal Baia Mare.  
 Unitatea noastră şcolară s-a prezentat cu o echipă formată 
din următorii elevi: 
 
Sabo Andrei             clasa a IX-a A   diriginte prof. Ioan Florian 
Chereji Adrian         clasa a X-a B     diriginte prof. Venczel Diana 
Horotan Alexandru  clasa a X-a B     diriginte prof. Venczel Diana  
Solomon Florin        clasa a X-a B     diriginte prof. Venczel Diana 
Muntean Vasile        clasa a XI-a A   diriginte prof. Rusz Iosif 
Şchiop Andrei          clasa a XI-a A   diriginte prof. Rusz Iosif. 
 
Elevul Solomon Florin s-a calificat la etapa pe județ. 
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Cupa liceelor la atletism-cros, etapa județeană, a avut loc în data de 23 martie 2010 ș i a fost 
organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi  Federaţia Română de Atletism. Locul de desfășurare a 
fost în localitatea Tg. Lăpuş.  
         Unitatea noastră şcolară s-a prezentat cu o echipă calificată 
pentru etapa judeţeană, formată din următorii elevi:  
Horotan Alexandru  clasa a X-a B     diriginte prof. Venczel Diana  
Solomon Florin        clasa a X-a B     diriginte prof. Venczel Diana 
Muntean Vasile        clasa a XI-a A   diriginte prof. Rusz Iosif 
Şchiop Andrei          clasa a XI- A   diriginte prof. Rusz Iosif. 
 
     Elevul Solomon Florin   clasa a X-a B, diriginte prof. Venczel 
Diana, a fost calificat şi la individual. 

După parcurgerea distanţei  pe care s-a desfăşurat concursul, 
adică 2500 m. reprezentantul Grupului Şcolar „Gheorghe Lazăr” 
Baia Mare,elevul Solomon Florin, ocupând locul VIII pe judeţ, s-a calificat la Etapa pe Zonă.   

  
 

 
 

 
 
- Câştigător al “Cupei României” la proba Skeet juniori 2008, 
- Câştigător al “Cupei Federaţiei Române de Tir Sportiv” 2008, 
- Component al Lotului Olimpic Român, 
- Campion Naţional 2009, 
- Câştigător al Cupei României 2009, 
- Locul VI la Campionatul European de Tir Sportiv. 
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  Impresionanta mişcare politico-
socială ce a cuprins întreaga 
Romȃnie, pentru înfăptuirea legitimei 
sale năzuinţe de unitate şi inde-
pendenţă naţională, a 
culminat cu istoricul 
act de la 1 Decembrie 
1918, prin care, la 
Alba Iulia, s-a hotarȃt 
într-un cadru plebisci-
tar unirea Transil-
vaniei cu Romȃnia, desăvȃrşindu-se 
astfel procesul de formare a statului 
naţional romȃn, unitar, independent 
şi suveran. Ȋn mod firesc băimărenii, 
care alcătuiau majoritatea populaţiei 
oraşului şi din rȃndul cărora s-au ridi-
cat ilustre personalităţi ce au militat 
cu consecvenţă pentru acest ideal, 
au fost părtaşi direcţi la realizarea 
evenimentului istoric. Consemnăm 
cu mȃndrie cȃteva momente remarca-
bile, păstrate în documentele vremii 
despre pregătirea şi participarea 
romȃnilor şi în acest colţ de ţară la 
înfăptuirea mareţului act al Unirii din  
1918. După ce  s-a constituit Consiliul  

 
 
 
 

 Naţional Romȃn Central şi a fost 
răspȃndit manifestul prin care 
romȃnii transilvăneni erau chemaţi 
să-şi exprime voinţa lor pentru re-

alizarea unităţii na-
ţionale, in ziua de 22 
noiembrie 1918 s-a 
ţinut la Baia Mare o 
adunare populară, la 
care au paritcipat  un 
mare număr de 

orăşeni, muncitori, mineri, meseriaşi, 
intelectuali şi ţărani din statele în-
vecinate. Cu acest prilej a fost ales 
Consiliul Naţional Romȃn Local, 
avȃnd ca preşedinte pe avocatul Ioan 
Savaniu şi ca vicepreşedinte pe avo-
catul Teofil Dragoş şi pe protopopul 
Alexandru Breban. De asemenea s-a 
constituit Garda Naţională Locală al 
cărei comandant  a fost numit loco-
tenentul reservist Aurel Nistor. Noile 
autorităţi democratice romȃneşti au 
cerut comisarului guvernamental 
maghiar să li se predea armele şi mu-
niţiile existente la poliţia din localitate 
pentru înzestrarea gărzii civile care  

PARTICIPAREA  BĂIMĂRENILOR LA 
ȊNFĂPTUIREA UNIRII DIN 1918 
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şi-a asumat rolul de menţinere a lin-
iştii şi ordinii publice. 
  Ȋn urma convocării Marii Adu-
nări Naţionale de la Alba Iulia, s-a 
ţinut în Baia Mare, la 26 noiembrie 
1918, o nouă adunare populară, la 
care au paricipat peste 10.000 de 
romȃni din zonă. Aici au fost aleşi, 
într-o atmosferă de mare sărbătoare, 
cei cinci delegaţi care să îi reprezinte 
pe băimăreni la forumul transil-
vănean. Au fost învestiţi 
cu ,,Credentionale" imperative spre a 
exprima cu ,,vot decisiv" voinţa 
populaţiei locale pentru Unirea Tran-
silvaniei cu Romȃnia, deputaţii Vasile 
Sălăgianu, Teofil Dragoş, Alexiu Po-
col, Nicolaie Barbul, Dumitru Canta. 
        Delegaţii romȃnilor aleşi de adu-
nările populare din toate localităţile 
de pe cele şase văi ale Maramureşu-
lui (Vişeu, Iza, Mara, Tisa, Lăpuş şi 
Someş) s-au întȃlnit în ziua de 28 
noiembrie 1918 la Baia Mare, de unde 
au luat trenul care să-i ducă  la Alba 
Iulia. Băimărenii le-au făcut o caldă 
primire şi i-au înconjurat cu o frăţea-
sca ospitalitate pe reprezentanţii naţi-
unii romȃne din Maramureş. Printre  
ei, se afla distinsul tribun numit, N.      

 
 
 

  Iorga, ,,bătrȃnul naţiei", George Pop 
de Băseşti, ajuns la venerabila vȃrstă 
de 83 de ani, care a ţinut să fie alături 
de fiii neamului său, la aşezarea teme-
liei Marii Uniri, act constituant săvȃrşit 
la participarea a peste 100.000 de 
romȃni ardeleni. Vestea adoptării 
hotărȃrii a fost sărbătorită la Baia 
Mare, ca de altfel în toate localităţile 
Transilvaniei, şi nu numai,  prin am-
bele manifestări  de bucurie şi 
simţămȃnt patriotic. 
      Apreciind caracterul profund istoric 
al Marii Adunări Naţionale la Alba Iulia, 
care a proclamat ,,Unirea pe veci a ce-
lor roamȃni şi a teritoriilor locuite de 
dȃnşii cu Romȃnia" , parlamentul ţării 
a legiferat data de 1 Decembrie ca Săr-
bătoare Naţională a tuturor romȃnilor, 
cinstindu-se astfel faptele de glorie ale 
înaintaşilor care au deschis calea spre 
noi orizonturi de progres şi afirmare 
demnă a neamului nostru în rȃndul 
popoarelor europene.                    
    Bledea Alina 
                          Clasa a XI-a A         
  Prof . coordonator Ileana Batin 

PARTICIPAREA  BĂIMĂRENILOR LA 
ȊNFĂPTUIREA UNIRII DIN 1918 
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Intrate insidios în viaţa noastră de zi cu zi, alimentele toxice au devenit atât de "fireşti", încât aproape nimeni nu mai 
sesizează pericolul pe care ele îl reprezintă în mod real.  

Multor oameni le-ar părea deplasat acum să renunţe la zahărul alb, la margarină, la alimente cu amelioratori de aromă, coloranţi sintetici ş.a.m.d. Deghizată în tot felul de ambalaje şi reclame ademenitoare, în culori pastelate şi cu mirosuri agresiv-apetisante, alimentaţia chimizată a pătruns în existenţa fiecăruia dintre noi. Covȃrşitoarea majoritate a oamenilor a adoptat deja, de voie, de nevoie, acest tip de alimentaţie, având în vedere că efectele nocive nu se văd nici după o lună şi nici după un an, ci după perioade mari de timp. Se aud, ce-i drept, în ultima vreme voci care cer din ce în ce 
mai insistent şi cu argumente, reîntoarcerea la natură.  

Comercianţii au găsit însă o soluţie ingenioasă. Au scris pe o mare parte din produse: "natural", "campion al naturii", "produs vitaminizat", "elixir al sănătăţii" etc. Aromele sintetice au imitat şi mai abil pe cele naturale şi au fost numite "identic naturale", când, de fapt, alimentele au rămas aceleaşi: mici amalgamuri de produse ale unor combinaţii chimice, cu câte ceva organic în ele. Dar conştiinţa consumatorului a fost 
pe moment liniştită.  

Totuşi, dacă studiem, chiar şi în fugă, lista cu ce conţine fiecare produs pe care îl consumăm în parte, ne putem da 
seama la ce tortură ne supunem zilnic organismul.  

Ceea ce urmează este un mic ghid care să vă permită să descifraţi pericolele care se ascund în hrana noastră cea de 
toate zilele.  

Ghidul produselor toxice din alimentaţia de zi cu zi. 
1."E"-urile  Cu ceva timp în urmă, sucurile conţineau benzoat de sodiu (conservant cu acţiune cancerigenă), produsele de tip Vegeta – glutamaţi (conservanţi alimentari foarte toxici), mezelurile - nitriţi (coloranţi care produc cancer la ficat) şi tot felul de substanţe care nelinişteau cumpărătorul. Acum, este mult mai "bine": sucurile conţin E211, condimentele sintetice - E621 şi E 622, mezelurile - E250. Probabil aţi ghicit: este vorba de aceleaşi substanţe, dar deghizate sub un nume mult mai domestic. Omul civilizat poate consuma peste o sută de asemenea E-uri in decurs de o lună, fără să-şi mai facă probleme. Unele E-uri colorează, altele conservă, altele dau gust, stabilizează aroma, afȃnează mâncarea, altele îi dau volum si consistenţă. Unele E-uri sunt substanţe ale căror nume îţi dau fiori. Aşa ar fi, de exemplu, E 215, care este de fapt sarea de sodiu a propil parahidroxibenzoatului de etil. Alte E-uri sunt coloranţi cu nume mult mai poetice, de exemplu E110, cunoscut sub denumirea de "sunset yellow", 

adică galbenul de la apus de soare. Iată, grupate, substanţele 
toxice întâlnite frecvent în alimente: 

- aditivi alimentari care produc cancer: E131, 142, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 239, 330.   - aditivi alimentari care afectează vasele de sânge: 
E250, 251, 252.  

- aditivi alimentari care produc boli de piele: E230, 
231, 232, 233. 

- aditivi alimentari care atacă 
sistemul nervos: E311, 312  
- aditivi alimentari care pot produce tulburări digestive (indigestie, vomă, colici abdominale s.a.): E338, 339, 340, 341, 363, 465, 466, 450, 461, 407 
(din îngheţată).  
- distruge vitamina B12: E200.  
 
 
 

"Topul" celor mai periculoşi aditivi: 
E123 - este interzis în SUA şi în fostele state sovietice. Se găseşte în bomboane, jeleuri, dropsuri mentolate, brânzeturi topite şi creme de brânză. Este considerat cel mai puternic cancerigen dintre aditivi. Din aceeaşi categorie face parte şi E110, care intră în componenţa dulciurilor (mai ales a prafurilor de budincă), colorȃndu-le în acel galben de "apus de soare", de care vorbeam ceva mai sus.  E330 - produce afecţiuni ale cavităţii bucale şi are acţiune cancerigenă puternică. Se găseşte în aproape toate sucurile din 

comerţ. 
E102 - este un alt colorant care se găseşte în dulciuri, 

mai ales în budinci. Are acţiune cancerigenă şi el.  
Această listă este extrasă din raportul Oficiului Consumatorilor din Piaţa Comună Europeană şi a fost întocmită la începutul anului 2000. Folosiţi aceste liste atunci când faceţi cumpărături şi evitaţi alimentele care conţin aditivi alimentari periculoşi. Persoanele care deja suferă de anumite afecţiuni, cum ar fi cele vasculare, dermatologice etc. vor evita în mod special să consume orice aliment ce conţine 

aditivi care agravează afecţiunea de care suferă.  
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2. Consumul de zahăr dăuneaza grav sănătăţii 
Zahărul alb are cel puţin 90% dintre vitamine şi minerale înlăturate. Este un aliment foarte concentrat care uzează anumite organe, în special pancreasul şi sistemul nervos. Zahărul rafinat este un carbohidrat şi ar trebui înlăturat din alimentaţia zilnică. Zahărul brun conţine o cantitate mai mare de minerale (precum potasiul şi magneziul) dar, întocmai 

ca şi zahărul alb, este sărac în vitamine, proteine şi fibre.  
Zahărul se gaseşte în mai multe forme în natură: 
fructoza – în fructe şi miere; nu are nevoie de digerare şi intră rapid în ciclul sangvin. Organismul nu poate folosi însă fructoza dacă nu o transformă mai întâi în glucoza; de aceea fructoza este totuşi cu eliberare lentă în organism. Merele conţin în principal fructoză (cu eliberare lentă). Strugurii şi curmalele conţin glucoză pură (cu eliberare 

rapidă). 
maltoza – în cereale 
lactoza – în lapte 
  Toate acestea listate mai sus sunt naturale iar consumate cu moderaţie sunt prielnice organismului. Zahărul în schimb este zaharoză – substanţă rafinată, obţinută din sfecla de zahăr sau trestie de zahăr. Zahărul nu ar trebui înlocuit cu îndulcitori. Îndulcitorii sunt de două tipuri: fără calorii (aspartamul, zaharina) şi cu calorii (sorbitolul, 

manitolul).                                                  
 Cu ce putem înlocui zahărul? Cel mai potrivit înlocuitor natural al zahărului este mierea de albine. În plus, vă recomandăm să consumaţi cât mai multe cereale integrale (grâu, porumb, secară, orz, ovăz, orez) şi fructe proaspete sau confiate (smochine, stafide, curmale, caise, ş.a.). Un alt 

înlocuitor al zahărului poate fi siropul de arţar. 
3. Margarina  
Când margarina a fost introdusă pe piaţă pentru prima dată, era plină de grăsimi trans. Grăsimile trans au fost create 

prin hidrogenare. 
Efectele consumului de margarină asupra sănătăţii 
Consumul de margarină, în mod repetitiv poate duce la apariţia unor efecte nedorite asupra stării de sănătate a organismului. Bolile cardiovasculare, bolile neurodegenerative sunt puse şi pe seama consumului de margarină. Consumul de margarină creşte riscul de cancer, micşorează colesterolul bun şi îl măreşte pe cel rău, micşorează calitatea laptelui matern şi micşorează reacţia la 

insulină.  

4. Cartofii prăjiţi  
Gustoşi, uşor de preparat, saţioşi, se găsesc pe toate drumurile, în toate fast-food-urile şi în toate meniurile. Un studiu realizat în Statele Unite a arătat că 25% din totalul legumelor consumate de americani este reprezentat de cartofii 

prăjiţi, făcând din aceştia cel mai consumat aliment vegetal. 
În Europa şi implicit în ţara noastră, situaţia nu este diferită –cartofii sunt la putere. De ce nu ar trebui să facă parte cartofii prăjiţi dintr-o alimentaţie sănătoasă, afli în cele ce 

urmează: 
• Cartoful poate fi considerat, fără rezerve, un aliment de bază, în ciuda ideii greşite conform căreia ar fi sărac 

nutritiv.  
• Un cartof copt de mărime medie are 145 calorii, 3 g proteine de cea mai bună calitate (cu toţi aminoacizii esenţiali), 33 g glucide (amidon), 0,15 g grăsime, 20 mg vitamina C (cca 1/3 din necesarul zilnic al unui adult), vitamine din grupul B, 14,2 mg acid folic (important în special pentru femeile însărcinate), 2,34 g fibre şi 0,545 mg 

fier (cca 5% din necesarul zilnic).  
Dar, principalul mod de preparare al cartofilor nu este 

coacerea şi nici fierberea, ci prăjirea. 
5. Chipsurile  
Lumea occidentală este din ce în ce mai preocupată de prezenţa în chipsurile din cartofi, porumb sau cereale a unei substanţe cancerigene şi neurotoxice: acrilamida..Fierberea sau coacerea la cuptorul obişnuit nu duce la apariţia 

acrilamidei. 
Sunt alimente cu număr ridicat de calorii deci ingraşă! 
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6. Mezelurile  
Cârnaţii, şunca, salamul... Adesea puse la colţ, acuzate de toate relele, cârnăţarii au motive să se apere. Iată câteva răspunsuri la întrebările pe care ţi le pui apropo  de 

acest subiect. 
• Sunt prea calorice.  
• Totul depinde de mezelul în cauză. Există o mare varietate de mezeluri, iar conţinutul lor în materii grase variază de la 2 la 45%. g. Cel mai caloric este salamul care 

conţine mai mult de 550 kcal la 100 g.  
• Problema calorică a mezelurilor se complică dacă îţi place să le combini cu pâine unsă cu unt. Pe scurt, cu condiţia să le variezi, să îndepărtezi untul şi să te limitezi la a consuma salam doar la ocaziile speciale, mezelurile nu duc la 

îngrăşare. 
• Nu conţin decât grăsimi saturate.  Sunt pline de 

aditivi şi conservanţi. 
•  Sunt foarte sărate. În mod tradiţional, sarea este folosită drept conservant şi potenţiator de gust. Mezelurile cele mai sărate sunt: şunca cu 6.5 g de sare la 100 g şi 

cârnăciorii care conţin 4-5.5 g de sare la 100g.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ciocolata şi dulciurile   
Dulcea noastră alinare... ciocolata. Cred că nu există femeie pe lumea asta care să nu adore ciocolata. Multe dintre noi ne abţinem să o mâncăm, este adevărat, pentru că ne îngraşă, dar este atât de dorită... Şi mai cred cu tărie că fiecăreia dintre noi ne-a trecut măcar o dată prin minte gândul că o lume perfectă ar fi cea în care să mănânci ciocolată pe 

săturate şi să slăbeşti. Dar au rămas doar vise... 
 

Ciocolata îngraşă?  
Da, ciocolata îngraşă, mai ales cea pe care noi o găsim în comerţ. Pentru că este prelucrată şi are adaos de alune, arahide, creme de fructe etc. Cu cât ciocolata este mai sofisticată, cu atât este mai bogată în calorii. Este recomandată ciocolata neagră, simplă, fără alte adaosuri 

alimentare. 
 

Dar, ciocolata diminuează pofta de mâncare, scăzând astfel alimentaţia zilnică. 
8. Îngheţata  
Îngheţata este un aliment îngheţat obţinut dintr-un amestec complex ce poate conţine: lapte, smântână, unt, lapte praf, zahăr, emulgatori, stabilizatori şi o serie de ingrediente, coloranţi şi arome (vanilie, cacao, sucuri, fructe, nuci, alune, ciocolată, etc.).Produsul poate fi fabricat cu sau fără ouă ca atare sau sub formă de praf de ouă. Îngheţata sub formă de diferite produse răcoritoare cu amestec de gheaţă, a fost 

cunoscută din vechime. 



 

Ş T I M  C E  M Â N C Ă M  ?  Altfel     

 9. Sucurile.  
Băuturile şi cafeaua pe care le consumăm zilnic ne aduc cu 50 de calorii în plus faţă de acum 20 de ani, din cauza cantităţii mari de zahăr pe care o conţin.Fiecare cutie de băutură răcoritoare conţine echivalentul a 10 linguriţe de zahăr. Medici americani avertizează că din cauza stilului de viaţă modern ingerăm foarte multe calorii din alimente lichide şi nici nu conştientizăm acest lucru. Aceştia spun că în fiecare lună, dacă am renunţa la astfel de produse, am putea pierde mai mult de un kilogram fără să ţinem nici un alt 

regim.  
Alimente indispensabile unei alimentaţii sănătoase  
Este evident că în ziua de azi şi excesul de colesterol strică sănătatea  omului. Pentru a evita kilogramele in plus, vă recomandăm mici secrete pentru o alimentaţie sănătoasă şi 

pentru a duce o viaţă cât mai sănătoasă: 
1. Salatele din legume:  Salatele din legume proaspete, precum roşiile, castraveţii, ardeii dulci, varza, îmbinate în ulei de măsline şi suc de lămâie, pot fi un înlocuitor foarte 

bun al conservelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Carnea: Pentru ca organismul nostru să-şi ia cantitatea necesară de fier, carnea nu trebuie evitată în nici un caz. Carnea proaspătă(fără salam, parizer, etc.), carnea de vită şi carnea de găină sunt foarte potrivite pentru orice sezon, la fel ca şi supele uşoare de legume cu puţină carne 
sunt foarte sănătoase pentru stomac. 

3. Lactatele: Chiar dacă ne alimentăm organismul cu multe legume şi fructe, trebuie să fim conştienţi că organismul are nevoie de lactate, pentru a asigura o bună funcţionare a acestuia. De exemplu, în salata de legume, pot 
fi adăugate cu uşurinţa brânză sărată, caşcaval sau smântână. 

4. Pepenele verde sau căpşunele: aceste fructe sunt foarte bogate in vitamine  precum: vitamina A, B1, B2, C, E, K, dar şi în minerale precum: sodiu, potasiu, fier, sulf, etc. Pepenele verde reglează foarte bine funcţionarea rinichilor dar are şi o mare putere împotriva acneelor, 
reumatismului şi a  constipaţiei.  

Se pare că esenţial pentru omenire acum este să respecte ceea ce a spus marele Platon în urmă cu mii  de ani ; „ Hrana 
să fie medicamentul tău,şi nu medicamentul hrana ta.”  

                                                                   Elev: Cânţa Ramona Ioana ,clasa a X a B 
     Prof. Coordonator. Venczel Diana 

    
 Bibliografie: 
 Revista AS 
 Internet  
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     Somnul pare să fie opusul vigilenţei, cu toate că cele două stări au multe în comun. Ȋn timpul somnului gȃndim, după cum ne arată şi visele, deşi tipul de gȃndire în vise se abate pe diferite căi de la gȃndirea pe care o avem cȃnd suntem treji. Ȋn timpul somnului ne formăm amintiri; aceasta o ştim din faptul că ne amintim visele. Somnul nu este în întregime liniştit: unii oameni umblă în timpul somnului. Cei care au adormit nu sunt în totalitate insensibili la mediu: părinţii sunt treziţi imediat de plȃnsul copilului. Somnul poate fi planificat: unii oameni pot de-cide să se trezească la un moment dat şi reuşesc să facă acest lucru.  Analiza traseelor undelor cerebrale ne arată că somnul implică cinci stadii: patru stadii de somn pro-fund şi al cincilea stadiu, cunoscut sub numele de somn cu mişcări oculare rapide (sau REM - rapid eye movement). Aproximativ 90% din persoanele adulte dorm între 6 şi 9 ore, iar cele mai multe dintre acestea dorm 7-8 ore. Majoritatea celor care dorm numai 6-7 ore, prezintă semne de somnolenţă în timpul zilei, chiar dacă ei nu-şi dau seama de acest lucru. Aceasta situaţie arată faptul că majoritatea indivizilor au nevoie de 8-9 ore de somn pentru a scăpa de somnolenţa din timpul zilei (Kripke şi Gillin, 1985). Se poate spune că există o tulburare de somn atunci cȃnd incapacitatea de a dormi suficient va duce la dete-riorarea funcţionării zilnice a organismului sau la somnolenţă excesivă. Visarea este o stare modificată de conştiinţă, în care fanteziile şi imaginile memorate sunt temporar confundate cu realitatea externă. Cercetătorii nu au reuşit să înţeleagă de ce oamenii visează, şi mai ales, de ce oamenii visează ceea ce visează. Cu toate acestea, metodele moderne de cerecetare au răspuns la marile întrebări cu privire la visare. Deşi mulţi oameni nu-şi amintesc dimineaţa visele, dovada somnului REM sugerează faptul că cei care nu-şi amintesc, visează la fel de mult ca şi cei care-şi amintesc visele. Cercetătorii au propus mai multe ipoteze privind diferenţele de reamintire a visului. O posibilitate este aceea că indivizii care nu-şi amintesc visele au mai multe dificultăţi în amintirea viselor, comparativ cu cei care-şi amintesc. O altă ipo-teză sugerează faptul că unii oameni se trezesc uşor în timpul somnului REM şi astfel îşi amintesc mai multe vise decȃt aceia care dorm profund. Potrivit unei ipoteze, informaţia visului nu este consolidată, dacă imediat după trezire apare o scurtă perioadă de trezire confuză. Studiile de laborator au arătat că cele mai dinamice vise le avem în timpul tipului de somn caracterizat de mişcarea rapidă a ochilor (REM - Rapid Eye Movement). În timpul som-nului REM creierul este foarte activ, ochii se mişcă sub pleoape în toate direcţiile şi muşchii mari ai corpului sunt re-laxaţi. Somnul REM apare la fiecare 90 - 100 de minute, de 3 - 4 ori pe noapte şi durează mai mult pe măsură ce noaptea înaintează. Ultima perioadă REM poate dura în jur de 45 de minute. Visele mai puţin dinamice se produc în restul nopţii. Deşi oamenii de ştiintă continuă să dezbată această problemă, cei mai mulţi oameni, care lucrează cu visele lor, au aflat că visurile sunt pline de semnificaţii pentru ei. Visurile sunt folositoare pentru a învăta mai multe despre sentimen-tele, gândurile, comportamentul, motivele, valorile celui care le-a visat. Mulţi descoperă că visurile îi pot ajuta în rezolvarea problemelor pe care le au. Mai mult, artiştii, scriitorii şi oamenii de ştiintă sunt adesea inspiraţi de visele lor. 
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Cel mai important lucru care trebuie avut în minte este că visurile tale reflectă gândurile şi senti-

mentele din subconştientul tău. Oamenii, acţiunile, emoţiile din visurile tale se raportează la persoana ta. Unii experţi în visuri susţin că există visuri tipice sau arhetipale şi elemente ale visurilor care per-sistă, indiferent de persoană, cultură sau timp. Oricum, de obicei, aceeaşi imagine sau simbol va avea 
semnificaţii diferite pentru diferite persoane. De exemplu, un elefant în vis poate însemna ceva pentru un îngrijitor la zoo şi cu totul altceva pen-tru un copil, a cărui jucărie preferată este un elefănţel. Prin urmare cărţile care atribuie o semnificaţie specifică pentru un simbol sau imagine din vis (aşa zisele dicţionare de vise) nu sunt de obicei de ajutor. Dacă ne gândim la semnificaţiile care le au pentru voi elementele din vis, sau ce amintiri vă trezesc, făcând paralele între aceste asocieri şi ce se întâmplă în viaţa voastră reală şi fiind răbdători şi constanţi în această analiză, veţi învăta să vă înţelegeţi visurile. Poate fi folositor să aveţi un jurnal de visuri şi să reflectaţi asupra visurilor pe o perioadă mai lungă de timp pentru a obţine cea mai adevărată imagine a vieţii voastre din vis. Există multe cărţi bune care vă pot ajuta să începeţi interpretarea visurilor. Visele care se repetă şi care pot continua ani de zile, ar trebui tratate ca orice alt vis. Trebuie facută o paralelă între vis şi gândurile, sentimentele, comportamentul şi motivele celui care le visează. Înţelegerea semnificaţiei acestor visuri poate ajuta persoana să rezolve o problemă cu care poate s-a lup-tat ani de zile. 

Coşmarurile sunt foarte frecvente printre copii şi destul de dese printre adulţi. Adesea, coşmaru-rile sunt cauzate de stres, experienţe traumatizante, dificultăţi emoţionale, droguri, medicamente sau boală. Există oameni care au frecvent coşmaruri care nu au legatură cu viaţa lor reală. Studii recente sugerează că aceşti oameni tind să fie mult mai deschişi, senzitivi, încrezători şi emoţionali decât oamenii obişnuiţi. 
Există multe exemple de visuri care par să prezică evenimente viitoare. Cauzele unora din-tre acestea pot fi coincidenţa, o memorie defectuoasă, sau legături inconştiente ale unor informaţii deja cunoscute. Unele studii de laborator au condus la visuri predictive, clarviziuni şi visuri telepatice; rezul-tatele acestora au fost însă foarte variate atât timp cât aceste visuri sunt dificil de studiat în condiţii de la-borator.  Teoria lui Freud este una din primele încercări şi cea mai pe înţeles în explicarea viselor, fără a face refer-ire la supranatural - teoria susţine că visele sunt producţii mentale care pot fi inţelese şi interpretate. Ȋn cartea sa, "Interpretarea viselor" (1900), Freud a afirmat că visul este "calea regală ce duce la cunoaşterea activităţilor in-conştiente ale psihicului". El a susţinut că visul este 

încercarea deghizată de satisfacere a unei dorinţe. Prin aceasta înţelegea că visul are legătură cu dorinţele, trebuinţele sau ideile pe care indivizii le consideră inac-ceptabile şi care sunt refulate (trecute) în inconştient. Deşi psihologii cognitivişti resping multe din ideile lui Freud, aceştia au recunoscut că teoria sa are aspecte cognitive. 
 Putem să conchidem astfel că visele reprezintă o cale 
de comunicare între minte şi trup, cale ce devine activă atunci 
cȃnd mintea conştientă devine inactivă. 
 
 
 
   Psiholog şcolar: Liana Covaciu  
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TEOREME DE MAXIM ŞI DE MINIM 

OPTIMIZĂRI 

I   SUPORT TEORETIC 

 
TEOREMA 1 Dacă două mărimi  variabile au ca 
sumă: S-o constantă, atunci produsul lor: P-este 
maxim numai dacă ele sunt egale. 
 
TEOREMA 2 Dacă mărimile variabile: x1, x2…xn 
sunt numere reale pozitive a căror sumă 
S=x1+x2+…+xn este constantă atunci, produsul lor: 
P=x1.x2…..xn este maxim numai dacă  ele sunt 
egale: x1=x2=x3=…=xn. 
 
TEOREMA 3 Dacă mărimile variabile: x1, x2, 
x3….xn sunt numere reale strict pozitive, a căror 
sumă: S=x1+x2+x3+…xn este constantă, atunci 
produsul: P=x1α1.x2α2. x3α3..... xnαn  cu  αiЄQ*; i=1, 
n este maxim numai dacă: x1/α1=x2/α2=x3/α3...=xn/
αn (dacă e posibil).  
 
TEOREMA 4  Dacă mărimile variabile x1, x2…xn 
sunt numere reale pozitive a căror produs P=x1.x2..
…xn este constant, atunci suma: S=x1+x2+….+xn 

este minimă dacă: x1=x2=…=n şi Smin=n . n

  
TEOREMA 5 Dacă mărimile variabile: x1,x2,x3,
…,xn sunt strict pozitive, al căror produs: P=x1 α 
1.x2 α 2.x3 α 3..…xn α n cu: αiЄQ+* este constant, 
atunci suma: S=x1+x2+x3+…+xn este minimă 
numai dacă: x1/α1=x2/α2=x3/α3=…xn/αn (dacă e 
posibil). 
 
 
II    APLICAŢII 
   
APLICAŢIA 1 Dintre toate dreptunghiurile cu 
perimetrul dat P pătratul are aria maximă. 
Soluţie. A=L.l dar P=2(L+l)= constant deci 

L+l=P/2 (T1)=>A este maximă numai dacă 
L=l=P/4 şi avem: Amax=P/4.P/4=P2/16 
 
APLICAŢIA 2 Dintre toate paralelipipedele cu 
suma lungimilor muchiilor S dată, cubul are 
volumul maxim. 
Soluţie.   V=L.l.i dar  S=4L+4l+4i= constantă deci: 
L+l+i=S/4 (T2)=>V este maxim dacă L=l=i=S/12. 
 
APLICAŢIA 3 Dintr-un carton în formă de pătrat 
cu latura “a” se confecţionează o cutie fără capac, 
de volum maxim, în formă de paralelipiped cu baza 
pătrat. 
                     a-2x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluţie. V=(a-2x)2x=1/2(a-2x)2.(2x) dar: (a-2x)+
(2x)=a= constant (T3)=>V este maxim dacă  
(a-2x)/2=2x/1=>x=a/6 deci: Vmax=2/27.a3 
 

APLICAŢIA 4  Confecţionaţi o cutie 
paralelipipedică fără capac, de volum dat V care are 
aria minimă. 
Soluţie. Fie x,y lungimile laturilor bazei şi z 
înălţimea. 
Avem: A= xy+2yz+2xz şi V= x.y.z= constant, dar 
produsul (xy).(2yz).(2xz)=4(xyz)2=4V2= constant 
(T4)=>A este minimă numai dacă x=y=2z =>x=y=3

P

P

            Elevii Grupului Școlar Gheorghe Lazăr, Coza Bogdan şi Baltoș Răzvan, din clasa a XII-a A, au 
participat la sesiunea interjudeţeană de referate şi comunicări științifice Față în față cu adevărul, cu 
lucrarea Teoreme de maxim și de minim. Conținutul acesteia este foarte interesant deoarece sunt prezentate 
soluții practice ale unor teoreme matematice. Așadar, vă solicităm atenția cu lucrarea pe care elevii noștri 
au reușit să o elaboreze, sperând că toate aceste lucruri vă vor capta curiozitatea şi interesul în a le aplica. 
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TEOREME DE MAXIM ŞI DE MINIM 

OPTIMIZĂRI 

 deci:  Amin=3 3  

 
APLICAŢIA 5  Aflaţi raza R şi înălţimea h a unui 
vas cilindric de volum dat =1l astfel încât cantitatea 
de material folosită pentru confecţionarea sa să fie 
minimă. 
Soluţie. Avem R=x si h=4 deci : 

V= x2y=1000(cm3). 

Aria A= x2+2 xy=  (x2+2xy) -

minimă, dar V= x2y= /2(x2)1/2 (2xy)
1=1000=constant (T5)=> A este minimă dacă: 
X2/1/2=2xy/1=>x=y deci: 

X=y=10/ =>R=10/  şi  h=10/   
 
 
 

MAXIME ŞI MINIME TRIGONOMETRICE 
 

 
SUPORT TEORETIC  

TEOREMA 1  Dacă x1,x2 Є [0, ] sunt 
măsurile a două unghiuri variabile şi suma 

S=x1+x2≤  este constantă, atunci produsul P= 
sin x1.sin x2 este maxim numai dacă: x1=x2  şi  
avem: Pmax= sin2 . S/2. 
 
TEOREMA 2  Dacă x1, x2, x3..., xn sunt măsurile a 

n  unghiuri  variabile cu x1, x2, x3..., xn Є [0, ] 

şi suma: S=x1+x2+x3+…+xn≤  este constantă, 
atunci produsul: P= sin x1.sin x2.....sin xn este 
maxim numai dacă: x1=x2=...= xn 
 

TEOREMA 3  Dacă x1, x2 Є [0, ]-{ /2} 
sunt măsurile a două unghiuri variabile  şi suma:          

S= x1+x2< /2 este constantă  atunci produsul: 
P=tg x1.tg x2 este maxim dacă x1=x2. 
 

TEOREMA 4  Dacă x1, x2, x3..., xn Є [0, ]- {

/2} sunt măsurile a  n unghiuri variabile şi 
suma: S= x1+x2+x3+...+xn este constantă atunci 
produsul: P= tg x1.tg x2.....tg xn este maxim numai 
dacă: x1=x2= x3=...= xn 
 

TEOREMA 5   Dacă f: (0; /2)−>R; f(x)=a2tg 
x+b2 ctg x cu a,b≠0 atunci f este minimă  numai 
dacă: a2.tgx=b2.ctgx deci: fmin= a2|b/a|+b2|a/b|=2.|ab| 
 
Probleme propuse: 
Dacă f:R−>R; f(x)=(24-6x+x2).(4+6x- x2) aflaţi 
max. f(x) 
Circumscrieţi unei sfere de rază r un con de volum 
minim. 
Ȋntr-o sferă de rază dată r înscrieţi un cilindru de 
volum maxim. 
Dintr-o foaie dreptunghiulară de tablă de arie: A = 
192m2, confecţionati un rezervor paralelipipedic, 
fără capac, de volum maxim. 
Dacă f:(0;∏/2) −>R: f(x)= tg x+3ctg x aflaţi: min f
(x) . 
Dacă f:R−>R;f(x)= sin2px.cos2qx cu p, q Є N aflati: 
max f(x). 
   
 
Baltoş Răzvan şi Coza Bogdan, clasa a XII-a A 
Prof. coordonator Leon Mic 
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Altfel     SĂRACIA NE OBLIGĂ SĂ  
INVENTĂM 

Vreau să descriu câteva invenţii brevetate 
în România, sau de inventatori români în 
străinătate, a căror licenţe sau produse realizate 
pe baza lor am ajuns mai apoi să le cumpărăm, 
plătind bani grei. 

Se consideră că primul inventator român a 
fost Ion Orban Valahul de lângă Cluj, care a con-
struit un tun enorm cu ţeava de 30m, folosit la 
spargerea zidurilor cetăţii Constantinopolului, 
ziduri din piatră de 3m grosime, pentru care sulta-
nul Mahomed al II-lea l-a recompensat cu greu-
tatea lui în aur în 1453 în 24.05 când a cucerit 
oraşul.  

Dr. Victor Babeş (1854-1926) a avut peste 
1300 de lucrări publicate în străinătate, a fost  
membru al Academiei române şi franceze, a 
descoperit peste 50 de germeni patogeni, a breve-
tat vaccinul antirabic şi alte vaccinuri (pe care noi 
azi le importăm). 

Gogu Constantinescu (1881-1965) a trăit în 
Anglia de la 28 de ani şi a brevetat 317 invenţii. A 
construit o maşină cu un consum de 2 litri/100Km, 
acum 75 de ani, realizând prima cutie de viteze 
automată din lume. Peste un an este chemat la 
Londra şi este numit director, fiind cel mai tânăr 
director din Anglia. Şi aici ca şi în ţară, multe 
invenţii au fost respinse fiind considerat “român 
nebun”.  

Maiorul Coley, colonelul Blacker şi lt. 
colonelul Coddel i-au comandat pe propria lor 

răspundere 12 seturi de sisteme de tir sincronizat 
pentru aviaţie, tragerea făcându-se printre palele 
elicei, dispozitiv brevetat de el. Primul avion cu 
sistemul montat a fost B.E. 2c. – avion de 
vânătoare, apoi Amiralitatea Regală a comandat 
50.000 de sisteme pentru înzestrarea forţelor 
aeriene regale în numai 8 luni.  

În 1931 inventează Sonarul – detector de 
submarine şi nave iar azi după 70 de ani multe 
invenţii sunt ţinute la secret de către englezi.  

Iustin Capră - inginer aviator are numeroase 
invenţii, prima fiind  “scaunul reactiv” în 1958. A 
fost condamnat politic pentru motivul ca ar fi vrut 
să fugă din ţară cu acest scaun, care peste 17 ani a 
fost brevetat în S.U.A şi este folosit în astronautică, 
la montarea unor antene înalte, linii aeriene, etc.  

Henri Coandă – inginer şi ofiţer (1886-1972) 
a realizat peste 250 de invenţii, prima fiind avionul 
cu reacţie fără elice, brevetat în 1910. Celebrul 
inginer  Gustave Eiffel a dorit să-l cunoască 
personal şi i-a spus: “păcat băiete că te-ai născut 
cu 30-50 de ani mai devreme”. 
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Dumitru Daponte – inginer inventator 
(1894-1956) brevetează cinematografia în relief, 
brevetând-o în Anglia şi în Franţa, în România 
fiindu-i refuzată brevetarea. 

Anastasie Dragomir – inginer inventator 
(1896- 1966) inventează şi construieşte “cabina 
catapultată”, scaun ejectabil la avioane şi celulă 
paraşutată. A fost brevetat în Franţa şi apoi în 
România. 

Rudolf Eisenmenyer – doctor braşovean, 
inventează “biomotorul”, aparat pentru respiraţie 
artificială care se foloseste şi azi, şi îl brevetează la  
la Paris, în ţară fiind refuzat.  

          Teodor Ionescu – fizician şi inventator 
(1899-1988), descoperă şi brevetează microfonul 
bazat pe curenţi termionici, oscilatorul cu plasmă, 
imaginile în relief pe TV, iar în 24.10.1939 
brevetează “procedeul de detectare a avioanelor 
prin emisii de unde radio”. În urma brevetului, 
englezii brevetează Radarul. În 1946 brevetează 
emisia stimulată de tip Maser, dar culmea, în 1954 

chimistul H. Townes brevetează în S.U.A acelaşi 
lucru.  

Augustin Maior – inginer fizician şi 
inventator, inventează dispozitivul de transmitere 
simultană pe 2 fire a cinci convorbiri telefonice, 
invenţie care se foloseşte şi azi la transmisiile 
telefonice transatlantice. 

Nicolae Constantin Paulescu – medic, 
fiziolog, 
inventator (1869-
1931) doctor în 
ştiinţe medicale 
la Universitatea 
din Paris a 
descoperit 
insulina în 
23.07.1921, pe 
care o brevetează 
la Paris şi în 
Belgia, în 31.07.1921, obţinând brevetele în 1922. 
Publică invenţia la Societatea de biologie din 
Paris în 1921, în volumul LXXXV. Nr. 27. 

În 10.04.1922 brevetează în ţară “pancreina” 
şi procedeul de fabricare a ei (insulina). Dar după 
10 luni farmacistul canadian G. Banting şi colegul 
sau chimistul H. Best au redescoperit insulina în 
Canada, iar culmea, în 1923, primesc premiul 
Nobel pentru medicină, iar dupa 76 de ani, la o 
conferinţă din Bucuresti profesorul Bolli 
recunoaşte oficial că insulina a fost descoperită de 
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Dr. Paulescu şi este “cea mai mare descoperire 
medicală a sec. XX” şi că a fost frustrat de premiul 
Nobel, iar suedezii recunosc, dar spun că nu se mai 
poate face nimic. Academia română continuă să 
doarmă, iar sufletul lui Paulescu plânge în ceruri.   

Petru Raika – inginer inventator (1876-1960) 
din Cluj şi ing. G. Danielescu din Bucureşti 
realizează o combaină pentru recoltat cereale 
obţinând medalii de aur la expoziţiile 
internaţionale din Viena şi Paris, şi premiul I la 
calitatea produselor. Realizează şi brevetează şi 
alte maşini agricole, vânzănd licenţa în străinătate.  

Petrache 
Poenaru – 
inginer, 
matematician 
şi inventator 
(1789-1875), 
breveteză în 
27.05.1827 la 
Viena şi Paris 
“Condei 
portăreţ fără 
sfârşit 

alimentându-se însuşi cu cerneală”, de fapt este 
tocul rezervor (stiloul). Ca şi alte invenţii 
româneşti, a fost reinventat de americani în 1863 
de Brissant şi Coffin, apoi în Germania în 1884 de 
Watterman.  

Robinetul cu bilă este inventat în ţară în 1934 

de Armătura Cluj, iar după 40 de ani este 
reinventat în Italia, fiind perfect identic, 
fabricându-se în zeci de milioane de exemplare, 
invadând lumea, inclusiv România. 
Traian I. Vuia – inginer inventator (1872-1950), 

în 16.09.1903 inventează şi brevetează la Paris 
“aeroplan automobil”. În 15 august 1906 fabrică 
avionul Vuia I-bis, obţinând medalia de aur la 
expoziţia internaţională din Paris. Din 1918 până 
în 1921 realizează două elicoptere şi le 
experimentează pe aerodromul Juvissy şi la Issy-
les-Moulinaux. Inventează generatorul de abur cu 
120 atm. cu un randament de peste 95%, în timp ce 
în lume se realizau generatoare cu randament de 
45%-50%. Este brevetat în Franţa şi în Belgia. În 
27.05.1946 este ales membru de onoare al 
Academiei Române, după peste 40 de ani de 
inventică. Mai descoperă şi brevetează în Franţa 
“Elicea, aripile pliante, trenul de roţi” folosite azi 
în toată lumea.  
Aurel Vlaicu - inginer mecanic, constructor de 

avioane şi pilot (1882-1913), brevetează în 1910 
în Romania “Maşina de zburat cu corp sub formă 
de săgeată”. Crează primul avion din lume în 
întregime metalic (1913), azi toate avioanele din 
lume fiind metalice şi sub formă de săgeată. În 
1912 obţine premiul academic “Gheorghe 
Lazăr”, iar în vara aceluiaşi an, la concursul 
aviatic internaţional de  la Aspern – Viena a 
obţinut locul I cu medalia de aur pentru 
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aruncarea unui proiectil la ţintă de la 300 m şi 
premiul II la aterizarea într-un punct fix după 
celebrul pilot francez Roland Gaross. 
Iată ce au făcut înaintaşii noştri dar mare 

păcat că peste 90% dintre ei s-au realizat în 
străinătate, căci “Savanţii” din Academia 
Română, ministere, O.S.I.M. etc. le-au catalogat 
invenţiile lor ca: irealizabile, himere, bazaconii, 
noutăţi fără nici un viitor, ridicole, fără valoare 
practică sau comercială sau dacă e bună, de ce nu 
au făcut-o alţii: S.U.A, Germania, Anglia. Nu 
merită investiţi bani în invenţie, “nu irosim timpul 
şi banii”. 

Nici în străinătate nu au fost primiţi cu bratele 
deschise, chiar savanţii Coandă şi Gogu au fost 
întâmpinaţi cu cuvinte grele şi expresii jignitoare, 
iar  pe dosarele de invenţii respinse au fost scrise: 
“român nebun”, “cu capul în nori”, “fantezist”, 
“visători”, “aiuriţi”, “iresponsabili”, “cu idei 
fixe”, etc . dar totuşi, până la urmă au fost 
brevetate. 

Am conceput materialul de faţă în ideea de a 
se constiui într-un imbold de a învăţa, deoarece 
efortul propriu este cel mai important, deşi avem 
în acest liceu profesori foarte buni, cu gradul 
didactic I, autori de manuale, de programe, 
inventatori, scriitori, etc., să tindem spre 
perfecţionare, călcând pe urmele înaintaşilor 
noştri, căci avem de la cine învăţa. Ar fi încă 
foarte mulţi români de excepţie, în multe domenii 

am fost primii, absolut toate descrierile sunt 
autentice şi culmea prostiei, după 10-50 de ani 
noi importăm produsele realizate de români sau 
cumpărăm licenţa, existând invenţii în Anglia, 
brevetate de Gogu Constantinescu care mai sunt 
ţinute secrete după 50 de ani. 
Aşadar, azi importăm: avioane, vaccinuri, 

insulina, biomotorul (plămânul artificial), cazane 
Vuia, robineţi cu bilă, combaine, cabine 
catapultate, Radar, Maser, oscilatoare cu plasmă, 
filme în relief, sonarul, stilouri, magnetofoane, 
telefonie multiplă, elicoptere, etc.  
 
 
                                                                            

Hepcal Ionela Florica, lasa a XII-a H                                                     
Prof. coordonator S-ing. Ioan Petruţ 
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METODE MODERNE PENTRU MĂSURAREA 
TEMPERATURII 

 
 Temperatura este un  parametru cheie care 
poate furniza informaţii asupra stării unui 
echipament / sistem. Temperatura este un indicator 
important al condiţiilor mecanice, electrice sau al 
sarcinii aplicate unei anumite componente.  
 

Definiţia, utilizările şi avantajele termoviziunii 
 

      Termografia (termoviziunea) se bazează pe 
utilizarea unei camere cu infraroşu pentru a 
vizualiza şi măsura energia termică emisă de un 
obiect. Energia termică este o parte a spectrului 
electromagnetic ce nu poate fi detectată de ochiul 
uman, dar este percepută ca şi căldură. Ȋn domeniul 
infraroşu, orice corp cu temperatura diferită de zero 
emite căldură. Chiar şi obiectele cu temperatura sub 
zero grade emit unde în infraroşu. Camerele cu 
infraroşu produc imagini ale radiaţiei termice şi dau 
posibilitatea măsurării temperaturii fără contact 
direct. Măsurarea cȃmpului termic, prin 
înregistrarea radiaţiilor infraroşii şi vizualizarea 
distribuţiei de temperatură pe suprafeţele observate 
este o metodă nedistructivă şi non-contact pentru 
depistarea defectelor în timpul operării sistemelor 
industriale, fără întreruperea procesului tehnologic. 
Metoda de măsurare a temperaturii de la distanţă – 
termografia (termoviziunea) – a apărut ca o aplicaţie 
a unor tehnici militare în domeniul vieţii civile după 
anii ‘50.  
 Spre exemplu, în lumea medicală se 
utilizează termografia cu ajutorul Termografului 
Thermo-IEWY, care monitorizează un anumit 
tratament . Are un rol important în medicina 
preventivă. Aceasta permite depistarea formelor 
patologice. Se utilizeaza metoda de măsurare a 
temperaturii corpului, măsurȃnd intensitatea iradierii 
infraroşii proprie. Imaginile se pot observa pe un 
calculator sau pe un laptop. 
 

  
            Termograful ThermaCAM SD, se utilizeaza 
aproximativ la fel ca termograful Thermo-IEWY. 
Acesta este un model portabil, cu acumulator şi mai 
are şi un ecran încorporat. Acesta are aceleaşi 
opţiuni şi îndeplineşte aceleaşi sarcini precum 
termograful Thermo-IEWY.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termoviziunea sau vizualizarea în infraroşu (IR) 
este o tehnică prin care o cameră (sau scaner) 
detectează şi afişează o hartă a intensităţii radiaţiei 
pe un domeniu din spectrul electromagnetic. 
Termenul termoviziune defineşte imaginea obţinută 
de camera termică şi se utilizează cu preponderenţă 
în aplicaţii militare sau de supraveghere civilă, iar 
termografia se referă la măsurarea temperaturii, în 
aplicaţii industriale sau ştiinţifice (în special 
medicale). 

 



Altfel     

METODE MODERNE PENTRU MĂSURAREA 
TEMPERATURII 

 
Utilizarea camerelor de termoviziune 

pentru detectarea imediată a punctelor calde în 
instalaţiile electrice este cea mai cunoscută 
aplicaţie. Spre exemplu identificarea unui punct 
cald într-un tablou electric şi apoi măsurarea 
temperaturii şi stabilirea gradului de gravitate 
conform metodei şi criteriilor stabilite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detectarea punctelor calde în instalaţii electrice 
 

O tehnică modernă de diagnosticare în 
industrie pe baza termografiei este ThG- IR cu un 
spectru larg de aplicabilitate: energetică, 
electrotehnică, electronică, construcţia de maşini, 
siderurgie. Metoda ThG- IR oferă rezultate de 
mare precizie, rezultate care conduc la reducerea 
timpului de depistare a defectelor şi evaluare 
performantă a stării echipamentelor în timpul 
funcţionării, fără a fi nevoie de oprirea acestora, 
demontarea şi transportul acestora la un centru de 
diagnosticare. Metoda TH_ IR poate fi adaptată şi 
în domenii ca biologia sau medicina. 

Apariţia defectelor sau a unei probleme de 
funcţionare este dată de o creştere a temperaturii 
zonei respective avariate, deci şi o creştere a 
emisiei de radiaţii infraroşii. Ȋn alte situaţii chiar 
scăderea temperaturii unor zone sau elemente ale 
unui echipament poate fi un semnal de apariţie a 
unor fenomene negative în acele puncte.  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Aplicaţii ale termoviziunii în domeniul electric 

 
       
   Boia Marius, clasa a X-a A 
         Prof. coordonator Carmen Tătăran  
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Problema raportului dintre om şi mediul 
ambiant nu este nouă, ea apărând odată cu cele 
dintâi colectivităţi omeneşti, căci omul cu inteligenţa 
şi spiritul creator care îl definesc, nu s-a mulţumit cu 
natura aşa cum era ea, ci a pornit o transformare a 
ei potrivit nevoilor sale. Echilibrul natural nu a avut 
de suferit decât, poate, pe arii foarte restrânse, care 
nu puteau afecta ansamblul. 

Ca rezultat al progreselor din industrie, 
agricultură şi tehnologie, se creează cantităţi tot mai 
mari de noi deşeuri. Gazele, lichidele, deşeurile 
solide, deşeurile menajere şi apele reziduale 
poluează mediul şi în unele locuri nivelele de poluare 
sunt periculos de ridicate. Într-un mediu ecologic 
echilibrat, deşeurile putrezesc producând materiale 
noi, utile; frunzele căzute creează un îngrăşământ 
natural care îmbogăţeşte solul; excrementele 
animalelor sunt descompuse de insecte şi 
organisme mai mici, eliminând din nou în aer şi în 
sol elemente importante. Un asemenea mediu, în 
care prosperă multe forme de viaţă, ar trebui să fie 
un model pentru viaţa modernă. Dacă vrem să trăim 
într-o lume sănătoasă , trebuie să minimalizăm 
efectele reziduurilor produse de societate. 

În concepţia modernă un deşeu este un 
subprodus al activităţilor umane care conţine în el 
valori materiale importante ce trebuie recuperate în 
proporţie cât mai mare cu scopul final al asigurării 
dezvoltării durabile. 
  Ţinta unui management integrat al deşeurilor 
este minimizarea producerii de deşeuri. Această 
ţintă poate fi atinsă prin transformarea populaţiei din 
«producători de deşeuri» în «operatori activi de 
mediu», prin educarea cetăţenilor şi agenţilor 
economici în direcţia unei atitudini active în 

rezolvarea problemelor de mediu aferente propriului 
habitat. 
  În condiţiile actuale, de creştere a nivelului de 
poluare datorită activităţii antropice, noţiunea de 
ecologizare a localităţilor presupune acţiuni 
complexe de asigurarea calităţii aerului, apei, solului 
şi vegetaţiei. Deşi termenul de ecologizare are o 
semnificaţie complexă, există tendinţa tot mai 
frecventă de a fi utilizat pentru desemnarea acţiunii 
de realizare şi menţinere a curăţeniei unei localităţi, 
prin colectarea şi îndepărtarea deşeurilor urbane.  
Principalele forme de impact şi risc determinate de 
depozitele de deşeuri orăşeneşti şi industriale, în 
ordinea în care sunt percepute de populaţie, sunt: 
• modificări de peisaj şi disconfort vizual (figura 

1.1);  
• poluarea aerului, (figura 1.2);  
• poluarea apelor de suprafaţă  
• modificări ale fertilităţii solurilor şi ale      

compoziţiei biocenozelor pe terenurile 
învecinate.  
 

Fig. 1.1 Vedere a unei cariere existentă în 
vecinătatea Braşovului, în imediata apropiere 
a ariei protejate Stejărişul Mare  

CORESPONDENȚĂ 
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 Problemele cu care se confruntă 
gestionarea deşeurilor în Romania pot fi sintetizate 
astfel: 
• depozitarea pe teren descoperit este cea mai 

ieftină cale pentru eliminarea finală 
(neutralizare) a acestora;  

• depozitele existente sunt uneori amplasate în 
locuri sensibile (în apropierea locuinţelor, a 
apelor de suprafaţă sau subterane, a zonelor 
de agrement);  

• depozitele de deşeuri nu sunt amenajate 
corespunzator pentru protecţia mediului, 
conducând la poluarea apelor şi solului din 
zonele respective;  

• terenurile ocupate de depozitele de deşeuri 
sunt considerate terenuri degradate, care nu 
mai pot fi utilizate în scopuri agricole; la ora 
actuală, în Romania, peste 12000 ha de teren 
sunt afectate de depozitarea deşeurilor 
menajere şi industriale, etc. 

Toate aceste considerente conduc la concluzia că 
gestiunea deşeurilor necesită adoptarea unor  

 

 măsuri specifice, adecvate fiecărei faze de 
eliminare a deşeurilor în mediu. Respectarea 
acestor măsuri trebuie să facă obiectul activităţii de 
monitoring a factorilor de mediu afectaţi de 
prezenţa deşeurilor. Tehnologia de realizare a 
depozitului de deşeuri, precum şi procesul de 
exploatare a acestuia se realizează la nivelul 
standardelor internaţionale în acest domeniu.  

Studiul procesului de utilizare a resurselor 
materiale scoate în evidenţă faptul că, în cele mai 
frecvente cazuri, materiile prime nu se pot 
transforma integral din forma iniţială în produsele 
finite pentru care au fost asigurate; aceasta 
datorită naturii şi caracteristicilor dimensional - 
configurative ale materialelor noi sau ale 
produselor prevăzute pentru a fi fabricate, ale 
tehnicii şi tehnologiei de fabricaţie utilizate în 
prelucrarea resurselor. Acest aspect se are în 
vedere la stabilirea destinaţiilor de utilizare şi 
formelor de regăsire a resurselor materiale 
introduse în prelucrare cu ocazia elaborării şi 
definitivării normelor de consum, a bilanţurilor 
materiale din conţinutul cărora reiese cantitatea ce 
urmează să fie incorporată în produsele finite 
prevăzute pentru fabricaţie şi cea care va îmbrăca 
alte stări denumite generic “materiale refolosibile şi 
pierderi tehnologice şi netehnologice”. 
 

Profesor Popa Jana – Grupul Şcolar „Traian 
Demetrescu”,Craiova 

 
 Fig. 1.2 Poluarea aerului prin arderea 

necontrolată a deşeurilor din deponia Buzău  

CORESPONDENȚĂ 
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Se spune despre om că un moment 
important în devenirea sa a fost acela în care ridicând capul din pământ şi adoptând poziţia 
verticală, a dat cu ochii de stele. Este posibil ca în scurt timp, datorită spiritului său de căutător, de 
pătrunzător al tainelor lumii, să fi încercat să desluşească şi tainele pe care frumoasele cerului 
nopţii, stelele, le ascund. Poate atunci, poate în alte împrejurări, în care admira măiestria păsărilor în 
zbor, în om a apărut  dorinţa de a zbura, de a zbura cât mai sus, până la stele, dorinţă cu atât mai 
puternică cu cât părea mai greu de îndeplinit. Dacă e să dăm crezare miturilor, primii 
oameni care au zburat au fost Icar şi cu tatăl său, Daedalus. Voind să scape din labirintul din Creta, ei 
şi-au făcut aripi din pene de păsări, le-au lipit cu ceară şi s-au avântat în vazduh, dorind să zboare 
peste Marea Egee şi să ajungă în Grecia. Fascinat de frumuseţea zborului, Icar s-a înălţat prea mult, 
stârnind mânia soarelui, Helios, care cu căldura sa i-a topit ceara aripilor. Icar a căzut, şi a murit, 
lovindu-se de stâncile din Marea Egee.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Icar şi Dedal 
(tablou de Charles Paul Landon, 1799)   

Ca el au păţit poate multi alţii,  ştiuţi sau neştiuţi, în încercările lor de a învinge legile 

naturii, care spun că omul nu e făcut pentru zbor. 
Tradiţia orală păstrează din vechime şi încercarea de a zbura a unui înaintaş de-al nostru, 

meşterul Manole, nevoit fiind de situaţia în care s-a aflat în acel moment. După cum ne spune frumoasa 
baladă, încercarea lui s-a terminat tragic. Dar iată că, cu puţin timp înainte de 
momentul în care balada plasează încercarea lui Manole, în Italia, lângă Florenţa se naşte artistul, 
filozoful, omul de ştiinţă, inventatorul Leonardo da Vinci, marele Leonardo. Aportul său deschizător de 
drumuri în artele plastice şi forţa lui de anticipare, neegalată vreodată în întreaga desfăşurare istorică a 
ştiinţei, sunt caracteristice uriaşei sale personalităţi. Unui astfel de talent i-ar fi fost cu siguranţă foarte 
greu să reziste tentaţiei de a încerca să facă posibil visul de milenii al omenirii, zborul. De aceea, 
printre multe alte  realizări tehnice de succes, regăsim şi preocuparea lui pentru realizarea unor 
aparate de zbor. Încercări nereuşite, spunem noi azi, dar dacă avem în vedere nivelul de dezvoltare 
al  ştiinţei şi tehnicii din acel moment, mijloacele de care dispunea, materialele, uneltele, şi faptul că, 
din câte ştim a fost un pionier în domeniu, trebuie să îi recunoaştem marele merit pe care îl are cu 
aceste încercări, chiar aşa nereuşite, cum au fost.  

„Maşina de zburat”  a lui Leonardo da Vinci 
 Aşadar, în ciuda straduinţelor şi geniului său, istoria nu îl creditează pe Leonardo da Vinci cu 

reuşita primului zbor uman. A trebuit să mai treacă un timp destul de lung, câteva sute de ani până când 
acest lucru a fost înfăptuit. La 21 noiembrie 1783, la  Paris, balonul construit de fraţii Montgolfier se 
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 înalţă cu primii oameni, norocoşii Pilâtre de Rozier, 
fizician şi Marquis d'Arlandes, ofiţer.  Odată cu revoluţia industrială, cu dezvoltarea 
ştiinţei şi tehnologiei, realizarea unei maşini de zbor începe să devină o problemă abordabilă în prima 
fază (a doua jumatate a secolului al XIX-lea)  şi chiar realizabilă în a doua fază (primii ani ai 
secolului al XX-lea). Evenimentele s-au succedat foarte rapid, în diverse părţi ale lumii, pe măsură ce 
omenirea se grăbea să intre în secolul XX, numit pe bună dreptate „secolul vitezei”.   

În acest context trebuie să amintim o  realizare foarte puţin cunoscută, cea a ofiţerului rus Alexandr 
Feodorovici Mojaiski, care în 1884 a reusit cu monoplanul său ceea ce este considerat a fi un "salt" 
de 20 – 30 de metri, aparatul fiind propulsat cu ajutorul unui motor. Această realizare este trecută 
cu vederea în general atunci când se discută despre priorităţile în domeniul aviaţiei, deoarece aparatul 
lui Mojaiski nu avea unele dintre elementele considerate a fi strict necesare unui aparat de zbor, 
şi anume aripi profilate care să creeze portanţă şi care să aibă un unghi de atac. Trebuie spus că 
realizările lui Mojaiski au fost cele posibile la timpul său, în special în domeniile propulsiei şi 
controlului zborului, fiind limitate de tehnologiile disponibile la momentul respectiv.  

Mult mai mediatizate sunt realizările germanului Karl Wilhelm Otto Lilienthal care a  
fost primul om care a zburat planat, cu un aparat mai greu decât aerul construit de el, în 1891. Pe 
lângă realizarea acestui prim zbor, şi a multor altora care i-au urmat, lui Lilienthal îi datorăm studii şi 
cercetări în domeniul zborului, multe dintre ele cuprinse în  cartea Der Vogelflug als Grundlage der 
Fliegekunst („Zborul păsării ca baza artei zborului”), publicată 

în 1889,  care în prezent este cea mai 
importantă publicaţie în tehnica 
zborului din secolul XIX.  
  
 

Călătorind prin timp, „zburând” de la o 
realizare de geniu la alta, ajungem, iată, la cei care au realizat primul zbor cu un aparat mai greu decât 
aerul, cu motor, un zbor controlat. Realizarea le aparţine fraţilor Wilbur şi Orville Wright, care 
reuşesc la 17 decembrie 1903 să facă „imposibilul” posibil. În acea zi, mai întâi Orville reuşeşte să 
zboare timp de 12 secunde, pe o distanţă de 37 de metri, cu o viteză de 10,8 km/h. Wilbur, la rândul 
său, reuşeşte să zboare în aceeaşi zi, de data aceasta timp de 59 de secunde, 260 de metri cu o viteză de 
19 km/h. Avionul lor, Kitty Hawk avea lăţimea (inclusiv aripile) de 12,3 m, lungimea de 6,4 m şi o 
greutate de 340 kg, fiind construit exclusiv din lemn, având aripile din pânză întinsă pe o ramă. În 
anii următori fraţii Wright îmbunătăţesc continuu tehnica zborului prin perfecţionarea elicei şi 
dotarea avionului cu motoare mai puternice. 

Kitty Hawk, avionul fraţilor Wright  
Şi totuşi… După cum se vede şi în imagine, avionul fraţilor Wright nu este complet, el nu are 

tren de aterizare, iar pentru decolare s-a folosit un plan înclinat şi o catapultă. A fost o realizare 
importantă, dar avionul adevărat nu fusese încă realizat.  

Este momentul în care intră în scenă înaintaşul nostru, Traian Vuia. În 1901, Vuia începe 
construcţia unui aparat de zbor conceput de el, pe care îl numeşte aeroplan-automobil. Trimite 
proiectul Academiei de Ştiinţe de la Paris pe  16 februarie 1903, prezentând posibilitatea de a zbura 
cu un aparat de zbor mai greu decât aerul cât şi procedura de decolare. Academia îi respinge 
proiectul cu motivaţia că ar fi prea utopic, cu 
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menţiunea că: 
Problema zborului cu un aparat care 

cântăreşte mai mult decât aerul nu poate fi 
rezolvată şi nu este decât un vis.  În ciuda acestor obstacole, Vuia nu renunţă la 
proiect şi se înscrie pentru un brevet, acordat pe 17 august 1903 şi publicat pe 16 octombrie 1903. 
Invenţia brevetată se numeşte aeroplan automobil. În toamna lui 1904  acesta începe să-şi construiască 
şi un motor, tot invenţie personală. În 1904 obţine un brevet pentru această invenţie în Marea Britanie. 
Întreaga parte mecanică e terminată în februarie 1905. Aparatul este gata în decembrie, după ce i se 
montează motorul, şi este numit Vuia I. Avea prevăzută o greutate totală de 250kg, o suprafaţă de 
susţinere de 14 m² şi un motor de 20 CP. Primele experimente au început în1905, ca pe un automobil, 
cu aripile demontate, pentru a căpăta experienţă în manevrarea lui. Pe 18 martie 1906  la Montesson, 
lângă Paris, aparatul Vuia I realizat de el, a zburat pentru prima dată. După o acceleraţie pe o distanţă 
de 50 de metri, aparatul s-a ridicat la o înălţime de aproape un metru, pe o distanţă de 12 m, după care 
elicele s-au oprit şi avionul a aterizat.  

  
  
  
  
  
 
 
 
 

Traian Vuia cu avionul sau Vuia I 
 Multe ziare din  Franţa, Statele Unite şi Marea 

Britanie au scris despre primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul, echipat cu sisteme 
proprii de decolare, propulsie şi aterizare. De atunci a fost scoasă în evidenţă şi propagată ideea 
că Vuia a reuşit cu aparatul său să decoleze de pe o suprafaţă plată, folosind numai mijloace proprii, 

"la bord", fără "ajutor extern" (pantă, cale ferată, 
catapultă, etc.). Totuşi, au fost şi mai există multe contradicţii şi dezbatere asupra definiţiei de primul 
aeroplan. Vuia a mai proiectat şi două elicoptere, în 1918 şi 1922.  

Parcă pentru a demonstra că nimic din ceea ce este important în domeniul zborului nu a scăpat 
înaintaşilor noştri, Henry Coandă, în 1910 face primul zbor cu un avion dotat cu motor cu reacţie. 
A fost o realizare cu totul deosebită, Coandă proiectând şi realizând în totalitate atât partea de 
motor cu reacţie cât şi avionul. Avionul arăta ciudat pentru acea vreme, neavând un lucru „esenţial”, 
elicea, forţa de tracţiune fiind asigurată de noul tip de motor, numit chiar de Coandă la acea vreme 
turbopropulsor. Din păcate, chiar inventatorul, care conducea aparatul la primul zbor, a fost surprins de 
viteza cu care se deplasa acesta şi de flăcările care se prelingeau pe fuzelaj, alegând să prăbuşească 
controlat aparatul după un scurt zbor. Avionul a ars în întregime, şi nu a mai fost refăcut niciodată, iar 
Coanda s-a ales cu o mână ruptă. 

Avionul cu reacţie al lui Coandă, la Expoziţia de la 
Paris, 1910   Desigur, geniul uman s-a maniestat în 

continuare şi se manifestă şi azi prin realizări deosebite în privinţa zborului, dar cele de mai sus 
rămân în istorie datorită faptului că au fost primele realizări din domeniu şi pentru că au fost realizate 
în condiţii foarte dificile. Este greu să ne imaginăm acum, când avem la dispoziţie atâta informaţie, 
atâtea posibilităţi tehnice, ce efort intelectual, material şi de timp au necesitat toate aceste prime 
zboruri. Dar ele vor rămâne pentru totdeauna primele trepte pe care omul a păşit pentru a-şi 
depăşi condiţia şi a se înalţa în văzduh.    

 Blaga Alexandru, clasa a X-a B  Prof.  coordonator Sabou Dorin  



 În cadrul liceului nostru, elevii, pe lângă activităţile 
curente gen matematică fizică, chimie, română, engleză, 
franceză, module… învaţă şi cum trebuie să se comporte în 
caz de incendiu, la modulul: Sănătate şi Securitate în 
Muncă. 
 
   Comportament în caz de pericol  
 
1 Alarmarea – Directorul şcolii, profesorii sau person-

alul administrativ al şcolii va declanşa alarma şi va 
anunţa forţele de intervenţie respectând principiul 
gradual. Evacuarea clădirii are întâietate stingerii in-
cendiului. 

 
2 Evacuarea clădirii – Elevii părăsesc clădirea sub 

supravegherea profesorului. Se vor utiliza toate căile 
de evacuare şi salvare fără pericole. Nu se vor lua alte 
obiecte (ghiozdane, obiecte de vestimentaţie, etc.). 

  La părăsirea clasei, profesorul se va asigura că toţi 
elevii au ieşit din încăpere. 

 
 
3 Locul de adunare – Elevii vor fi conduşi la locul de 

adunare dinainte stabilit pentru fiecare clasă. 
Profesorii, după efectuarea prezenţei anunţă rezultatul 
directorului şcolii sau responsabilului p.s.i. din şcoală.  

 
4 Informarea pompierilor – Pompierii vor fi întâmpinaţi 

de directorul şcolii (reprezentantul acestuia), care îi 
informează cu privire la:  

  -numărul şi locurile posibile din şcoală în care mai 
sunt persoane, 

  -situaţia intrărilor, pe casele de scări şi pe coridoare, 
  -locul unde s-a produs incendiul şi propagarea 

acestuia, 
  -alte date solicitate de forţele de intervenţie. 
 
 
      Prof. ing. Vardai Enikő    

Comportament în caz de pericol Altfel     

  

Comportament în caz de incendiu 
Păstraţi-vă calmul 

  
  
1.Anunţaţi 
incendiul. 

  

  
  

  
Telefon pompieri nr.  112 
  
CINE anunţă? 
  
CE s-a întâmplat? 
  
UNDE s-a întâmplat? 
  

  
  
2. Evacuarea 
în  siguranţă. 

  

   
  

  
Salvaţi persoanele aflate în pericol. 
  
Urmaţi căile de evacuare marcate. 
  
Nu folosiţi ascensorul. 
  
Fiţi atenţi la indicatoare. 
  

  
  
3.Stingeţi  
incendiul. 
  
  

                      
                                                    

  
  
   
Utilizaţi stingătoarele. 
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Cȃt de bine îmi organizezi timpul? 
 

 

Cerinţe: 
 

Răspundeţi sincer la următoarele întrebări prin  DA sau NU 
 
1.   Ai un program stabilit pentru ora de trezire, masă şi culcare? (DA sau NU) 
2.   Ai un loc numai al tău unde ţii înregistrările, lucrările importante şi motivaţiile? (DA sau NU) 
3.   Ȋţi rămȃne zilnic timp şi pentru tine însuţi? (DA sau NU) 
4.   Ȋţi stabileşti priorităţile şi respecţi această schemă? (DA sau NU) 
5.   Ȋţi faci liste cu ceea ce ai de făcut? (DA sau NU) 
6.   Ȋţi rezervi timp în fiecare zi pentru a-ţi planifica ziua de mȃine? (DA sau NU) 
7.   Schema ta zilnică de activităţi este sufficient de flexibilă? (DA sau NU) 
8.   Ajungi la timp la întȃlniri? (DA sau NU) 
9.   Apelezi la alţii să te ajute să termini problemele? (DA sau NU) 
10. Te simţi adesea stresat pentru că nu ai timp să rezolvi problemele? (DA sau NU) 
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Modalităţi de prelucrare: 
 

Stabilirea punctajului: pentru fiecare DA acordaţi două puncte; faceţi 
suma. 

 
Evaluare: 
 

a) 0 – 7 puncte – pierzi mult timp liber; acordă mai multă 
atenţie schemei de management al timpului; 

b) 8 – 11 puncte – ai încercat să-ţi planifici timpul eficient, 
dar încercările nu au reuşit; de aceea eşti frustrat că nu poţi îndeplini tot ceea ce ţi-ai propus; 

c) 12 – 18 puncte – în general îţi foloseşti cum trebuie timpul; poţi îmbunătăţi situaţia; ac-
ţionează! 

d) 20 puncte – eşti foarte organizat; îţi termini treburile la timp, conform planificării şi mai 
rămȃne timp şi pentru tine. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material oferit de psiholog şcolar Liana Covaciu 
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 La o companie multinaţională, anga-
jaţii veneau la munca la ora 9 dimineaţa şi 
plecau seara tarziu, atunci cȃnd terminau tot 
ce aveau de făcut pe ziua respectivă.  
Ȋntr-o zi, unul dintre angajaţi vine la ora 9 di-
mineaţa, lucrează şi la ora 17 pune pixul jos, 
se duce la director şi îi spune: 
- Domnule director, eu nu mai pot să stau. 
Trebuie să plec. 
Şeful este de acord şi îl lasă să plece.  
A doua zi, angajatul vine la ora 9 dimineaţa, 
lucrează, la ora 17 pune pixul jos şi se duce la 
director: 
- Domnule director, eu nu mai pot să stau. 
Trebuie să plec.  
Şeful este iarăşi de acord şi-l lasă. 
A treia zi, vine la 9, la 17 pune pixul jos şi se 
duce la director: 
- Domnule director, eu nu mai pot să stau. 
Trebuie să plec. Şeful îl lasă, ca să nu facă 
scandal.  
Se duce însă la ceilalţi şi îi intreabă de ce ei 
vin la 9 şi stau pȃnă seara tȃrziu la serviciu, 
iar ăsta pleacă la ora 17 în fiecare zi.  
La care angajaţii îi răspund: 
- Domnule director, ar trebui să-l înţelegeţi. 
Omul este şi el în concediu… 
 
 

  Domnule doctor, am venit să mă aju-
taţi şi pe mine. Am încercat tot felul de 
medicamente, dar tot n-am rămas gravidă! 
- Staţi s-o luăm metodic! Poate e o chesti-
une de ereditate. Mama dv. a avut copii? 
 
Explicaţie tehnică 
Băieţelul unui inginer ridică nasul din cartea 
pe care o citea şi întreabă: 
- Tată, ce-i aia "pompă"?  
La care inginerul ia imediat o foaie de 
hȃrtie şi începe să-i explice: 
- Uite aici: e un cilindru, cu un piston înăun-
tru care are o valvă prin care fluidul trece 
într-un singur sens etc. Şi-i spune principiile 
presiunii, noţiunea de vacuum şi toate cele-
lalte, pentru ca într-un final să-l întrebe: 
- Dar de unde ai aflat tu de pompă? 
- Păi uite aici, în cartea de istorie scrie că 
Cezar a intrat cu mare pompă în Roma. 
 
 

 
 

Gramatica limbii romȃne 
 
1.    Cel mai lung cuvȃnt din DEX are 25 de litere şi este :  
ELECTROGLOTOSPECTROGRAFIE. Sunt şi alte cuvinte mai lungi, şi anume termeni 
medicali sau din chimie:             

        DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZA (36 de litere). 
2.    Localitatea din Romȃnia care are cea mai lungă denumire este un sat din judeţul 
Braşov: Staţiunea Climaterică Sȃmbăta (27 de litere). 
3.    Cuvȃntul cel mai lung ce conţine o singură consoană este: ACIOAIEI (8 litere) 
4.    Cuvȃntul cel mai scurt ce denumeşte o localitate din Romȃnia este: Ip. 
5.    Singurele cacofonii acceptate în limba romȃnă sunt: Ion Luca Caragiale, tactica 
cavalerească, biserica catolică, epoca capitalistă, Banca Comercială. 
6.    Un om care trăieşte 70 de ani rosteşte peste un miliard de cuvinte. 
7.    Singurul cuvȃnt scris INCORECT în toate dicţionarele limbii romȃne este 
cuvȃntul... "INCORECT"! 

Ştiaţi că…? 
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