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EDITORIAL 
Ionuţ Alexandru Harasim, X B 
                                            

Baia Mare… 
      Totul a început în luna august, pe data de 10, în 2014, la un 
antrenament de rugby, la fostul meu club din Paşcani…  

     Actualul meu antrenor de 
aici, din Baia Mare, ne-a 
vizitat pentru o posibilă 
selecţie la Clubul Şcolar Sportiv Nr.2, Baia 
Mare. Totul a mers perfect în acea zi. 
După ce ne-a văzut, ne-a spus că vrea să 
ne aducă în Baia Mare, pentru că i-a 

plăcut de noi ca sportivi. 
      Când am ajuns acasă şi le-am povestit părinţilor ce s-a întâmplat la 
şcoală şi despre ce este vorba (faptul că am fost selectaţi), ei au fost chiar 
fericiţi şi mândrii de mine. După câteva zile de gândire, părinţii s-au decis 
să mă lase să plec la Baia Mare.  
      Plecarea din oraşul meu a fost cam dificilă, deoarece acolo m-
am născut şi mi-am petrecut cele mai frumoase clipe din viaţa 
mea- copilăria- cel mai feeric episod al serialului de succes care 
(…?cred eu?!...) va fi viaţa mea. 
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      Eram chiar foarte curios să văd un nou oraş, cu o întindere mare, cu alţi 
oameni… în sfârşit… o experienţă nouă. Am plecat dintr-un loc drag mie, un 
colţ de rai cu cele mai frumoase obiceiuri, cu oameni civilizaţi, liniştiţi şi 
foarte harnici, zic eu! 
      Când am ajuns în Baia Mare, am trecut prin centrul oraşului şi, ceea ce am văzut, chiar mi-a 
plăcut!... Prima impresie pe care mi-am făcut-o a fost una bună: mi se părea un loc liniştit şi cu 
oameni la fel de calmi. M-au fascinat foarte mult munţii care înconjoară oraşul. Era ceva nou pentru 
mine, pentru că nu am stat într-o astfel de zonă, parcă încoronată cu o diademă de piatră. 
       După câteva zile, după ce am cutreierat oarecum oraşul, am descoperit aşa-zisul accent pe care 
îl au moroşenii. Chiar mi-a plăcut acest lucru şi mă amuza, în acelaşi timp, pentru că erau unele 
cuvinte sau expresii pe care nu le-am mai auzit niciodată, cum ar fi: No, bine! Dic la el! Nii, mă, 
porodici! sau, în loc de nicăieri- nicări, ţipă la mine sticla aia, am gătat, şi multe altele.  
        Gara şi autogara însă mi-au mânjit prima impresie şi, m-a 
copleşit total imaginea unor persoane sărace care se droghează sau 
„trag din pungă” . 

        Cu toate acestea, nu mi-am schimbat 
părerea că Baia Mare este un loc foarte 
frumos, cu oameni civilizaţi şi puţin 
„leneşi… la vorbă şi în acţiune”, cum 
spunea cineva de aici: No, da’ ce-i atâta 
grabă??...                                                                          
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MATEMATIC Ă  RECREATIV Ă 

Daţi libertate neuronilor! 
I. Ce reprezintă    ? 

Completaţi spaţiile libere, conform regulilor pe care le deduceţi din 
exemplele rezolvate în tabla adunării şi tabla înmulţirii în baza 5: 

+ 0 1 2 3 4 
 

• 0 1 2 3 4 

0 0     3   
 

0 0       0 

1   2     10 
 

1     2     

2 2     10   
 

2 0     11   

3     10 11   
 

3   3   14 22 

4 4 10     13 
 

4 0     22   

 

II. Înmulţirea musulmană 
Decriptaţi! 

8 7 3

4  3     2  2     8  1     2 2

3  2     4  2     1  0     9 8

2 9 6
 

Notă: pe prima linie se află deînmulţitul iar pe prima coloană înmulţitorul. 
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873 • 34 = 29682 

 

III. Înmulţirea chinezească 

 

Numărul punctelor de intersecţie a liniilor reprezintă cifrele numărului ce 
este rezultat al înmulţirii, ţinând cont de semnificaţia indicată de grafic. 

        

                                                                                         Pagini realizate de : 

                                                                                        Alexandra CRĂCIUNAŞ, clasa a XII-a D 
                                                                        Nicoleta FILIP, clasa a XII-a D  

                                                                              Profesor coordonator:  Leon MICU 
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                                                                                                                     Groşan Gabriel, clasa a XII-a A 

                                     prof. Sabou Dorin, coordonator 
Devenită deja tradiţie, manifestarea “Inventica”, organizată de către Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Maramureş, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a reunit şi în acest an, 
vineri 13 mai 2016, un număr apreciabil de elevi şi profesori expozanţi precum şi un număr, din păcate 
destul de mic de elevi şi profesori vizitatori. 

Faptul că am fost printre puţinele (doar trei) unităţi de învăţământ preuniversitar invitate să 
participe la manifestare ne-a creat o anumită stare de mândrie dar ne-a şi obligat la o pregătire atentă, 
laborioasă şi la o prezentare plină de responsabilitate a standului cu realizările proprii. 

Suntem cu toţii de acord că spiritul inventiv al omului este principalul factor de progres al 
societăţii umane. El se manifestă în toate domeniile de activitate, dar, trebuie să recunoaştem că îl 
regăsim în special în domeniul tehnic. 

Pentru a putea realiza o invenţie (un lucru cu totul nou) sau o inovaţie (o îmbunătăţire a unui 
lucru existent) trebuie să ai anumite calităţi, să te afli într-o anumită stare, în caz contrar, nu numai că 
nu vei reuşi să inventezi sau să inovezi, dar nici nu vei observa necesitatea unei invenţii. Foarte rar se 
întâmplă ca cineva să creeze o invenţie fără ca aceşti factori necesari să existe, să se cumuleze la un 
moment dat şi să rodească sub forma acelei idei sclipitoare. Şi să nu uităm, pentru realizarea unui 
produs nou, pentru realizarea unei invenţii, este nevoie şi de multă muncă, o invenţie fiind, după cum 
spunea unul dintre marii inventatori “1% inspiratie, restul transpiraţie”… 

Pentru a putea spera că vei realiza cândva ceva nou, o invenţie sau o inovaţie, trebuie să fii bine 
pregătit în domeniul respectiv, să cunoşti bine atât din punct de vedere teoretic cât şi practic tot ceea ce 
există deja în acel domeniu, să ai o minte iscoditoare, să manifeşti curiozitate şi plăcere în a descoperi 
modul în care funcţionează lucrurile existente, relaţiile dintre ele, modul de raportare al oamenilor la 
aceste lucruri, să fii preocupat de domeniul respectiv, să fii dispus la efort, muncă, la cheltuieli materiale 
şi de multe ori, din păcate şi la atitudinea ironică, răutacioasă a ignoranţilor sau la sabotaje şi furturi de 
idei din partea concurenţei. 

Răsplata este însă pe măsură. Cel care realizează o invenţie, va fi din acel moment un alt om, cu 
totul deosebit şi din păcate prea rar întâlnit, va fi un om valoros pentru societate, un om bun, care va 
îmbunătăţi viaţa semenilor săi, care va da sfaturi utile tuturor şi care cu siguranţă va încerca să dezvolte 
şi la cei din jurul său un astfel de comportament. Se va schimba de asemenea şi percepţia lui despre 
propria persoană, va avea mai multă încredere în forţele proprii, va continua cu siguranţă pe acest drum. 
De asemenea, va beneficia şi de respect şi apreciere din partea semenilor. Nu în ultimul rând, dacă 
reuşeşte să fie şi un bun antreprenor şi să îşi valorifice în mod corespunzător invenţia, va beneficia şi de 
avantaje materiale pe măsura importanţei acesteia. 

Acestea sunt gândurile care ne animă de când, odată cu intrarea în aceasta unitate de 
învăţământ, am luat contact cu ştiinţa şi tehnica, de când îndrumaţi fiind de către profesori am început 
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să înţelegem tehnologia, ceea ce stă în spatele ei să dorim să contribuim şi noi la progresul acesteia. Aşa 
că, atunci când am primit invitaţia de a participa la ediţia din acest an a salonului “Inventica”, am 
acceptat cu plăcere şi am purces degrabă la pregătirea exponatelor noastre din acest an. 

Chiar dacă exponatele noastre nu sunt invenţii, ne mândrim cu faptul că am reuşit să le 
realizăm, ele fiind lucruri noi pentru noi, unele dintre ele folosind tehnologii moderne şi care, fiind 
realizate de către noi, ne crează o stare apropiată poate de cea pe care o simt adevăraţii inventatori…. 

La ediţia din acest an am fost prezenţi cu cinci exponate, nerealizate de altcineneva înaintea 
noastră, şi care, spre marea noastră bucurie, au fost funcţionale pe toată durata expoziţiei, atrăgând 
aprecieri laudative din partea organizatorilor, a celorlalţi expozanţi şi a vizitatorilor. 

Aşadar, în acest an am prezentat cinci exponate, realizate sau îmbunătăţite de către noi, în acest 
an. Primul dintre ele a fost o instalaţie electrică destinată pornirii, opririi şi inversării sensului de rotaţie 
al unui motor asincron monofazat. Un al doilea montaj a fost cel pentru măsurarea energiei electrice 
active consumate de un bec. Montajul care permite întelegerea codului binar în care lucrează 
calculatoarele şi care permite chiar exersarea numărării în binar, cu conversie în sistemul zecimal a fost 
de asemenea bine primit de către vizitatori. Instalaţia care foloseşte un convertor pentru obţinerea 
dintr-o tensiune monofazată a tensiunii trifazate cu parametri reglabili care permite controlul fin al 
mişcării unui motor electric trifazat a fost şi ea utilizată şi testată de către vizitatori. Dar cel mai mult le-a 
plăcut celor care au vizitat standul nostru dispozitivul de comandă cu ajutorul unui automat programabil 
al unui trenuleţ electric. Era minunat să observi feţele copiilor atunci când îl priveau! 

 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Inversor de sens                                     Fig. 2. Instalţii electrice împreună cu realizatorii lor 
Am avut şi ce învăţa de la colegii de la alte unităţi şcolare, am văzut realizări interesante, 

frumoase, care arată că există o fărâmă de geniu în mulţi dintre noi şi că aceasta trebuie doar scoasă la 
lumină de către cei care ne îndruma paşii în fiecare zi, profesorii noştri. 

Consider că participarea noastră la acest eveniment a fost binevenită şi aştept cu nerăbdare 
ediţia viitoare la care cu siguranţă vom prezenta  câteva realizări şi mai performante. 

       
       Fig. 3. Elevii participanţi la salon: 
       Gavriş Florin, clasa a XI-a P 
       Groşan Gabriel, clasa a XII-a A 
       Mureşan Vlăduţ, clasa a XI-a P  

                                                 Ghiopiaş Andrei, clasa a XII-a A 
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prof. Dorin Sabou 

 
               Invenţie a secolului al XIX-lea, având o dezvoltare fulminantă în secolul al XX-lea, nu degeaba 

supranumit “secolul vitezei”, automobilul îşi continuă evoluţia 
impresionantă şi în începutul celui de-al treilea secol al existenţei 
sale.  
 În primii ani ai dezvoltării automobilului, producătorii erau 
bucuroşi să îl facă funcţional, fără a avea prea multe speranţe în 
ceea ce priveşte performanţele sale. Destul de curând după aceea, 
când au realizat imensul impact pe care l-ar putea avea automobilul 

asupra societăţii şi prin urmare şi a afacerilor lor, producătorii s-au concentrat asupra obţinerii unor 
modele cât mai performante, fiabile şi ieftine. 
 Astfel, în 1913, Henry Ford începe fabricarea automobilului Ford Model T pe o linie de 

asamblare care îi permite 
realizarea unei maşini la fiecare 
trei minute. Productivitatea 
acestei noi metode de producţie 
era atât de mare încât un muncitor 
de la această linie îşi putea 
cumpăra o maşină produsa de el 

cu câştigul obţinut în patru luni. Şi să nu uităm, era 
doar anul 1913…  
 Evoluţia automobilului în secolul XX a 
continuat cu realizarea caroseriilor din metal, cu 
mărirea puterii motoarelor, a randamentului lor, cu 
apariţia multor accesorii foarte utile conducătorului 
şi pasagerilor (demaror electric, faruri electrice, ştergător de parbriz, geamuri securizate, centura de 
siguranţă, airbag-ul, instalaţii de încălzire, de climă, electronică încorporată, tracţiune pe toate roţile, 
injecţia de combustibil, motorul Diesel, controlul tracţiunii, controlul frânării ABS şi multe altele). Dacă 
observăm că în ultimii ani multe companii urmăresc realizarea unui automobil care să se conducă singur, 
ni se pare deja că urmărim un film SF… 
 Cu toate că eficienţa motoarelor cu ardere interna utilizate a crescut neaşteptat de mult, 
ajungându-se la consumuri de 3 litri la 100km parcurşi, faptul că aceste motoare consuma un 
combustibil care nu este regenerabil, precum şi poluarea pe care acestea o generează au dus la înercări 
de înlocuire a acestui tip de motor. 
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 Cele mai mari şanse de a deveni succesorul motorului cu ardere internă îl are motorul electric. 
Acesta va folosi fie energie electrică produsă la bord din hidrogenul înmagazinat în rezervoare, prin aşa 
numitele “pile de combustie”, fie energie electrică înmagazinată în acumulatori electrici. Dacă motoarele 
electrice sunt deja destul de performante, metodele de obţinere a energiei electrice amintite sunt încă 
departe de performanţele asteptate. Dar suntem doar la început, iar progresul se face cu paşi repezi. 
 În acest sens este de urmărit evoluţia extraordinară a companiei Tesla, întemeiată şi propulsată 
de către marele antreprenor Elon Musk. Modelul Tesla 3 recent lansat obţine performanţe 
extraordinare, având o autonomie de 450 km şi un pret de vânzare care începe de la 30.000 de dolari.  
 Cu siguranţă, în următorii ani vom fi martorii unei competiţii acerbe în domeniul găsirii de noi 
surse de energie pentru motoarele de automobile, fapt foarte îmbucurător pentru toţi cei care ne dorim 
progres tehnologic, dar ne dorim şi o lume curată!      
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Creativitate şi inspiraţie la concursul  

MecArt – Timişoara 
 

prof. ing. Sanda Petruţiu 
 

Pentru al doilea an consecutiv ne întoarcem cu 
premii multe şi frumoase de la concursul 
MecArt, organizat de Liga Studenţilor din 
Facultatea de Mecanică în cadrul proiectului „ 
Politehnica Timişoara – Un pas spre viitorul 
tău!”. 
După cum se poate deduce din denumire, acest 
concurs a încercat să prezinte latura artistică a 
acestui domeniu oarecum „greoi” al mecanicii, 

oferind elevilor din ciclul superior al liceului 
posibilitatea de a îmbina creativ cele două 
domenii, teoretic atât de diferite. 
Astfel, elevii cu aptitudini tehnice şi artistice 
deopotrivă, au putut să îşi exprime cunoştinţele 
şi trăirile într-o manieră non-verbală, 
„inginerească”, desfăşurându-şi talentul şi 
imaginaţia într-un cadru competitiv, având 
posibilitatea dezvoltării spiritului şi lucrului în 
echipă. 
Totodată, prin programul social – cultural al 
proiectului, s-a oferit participanţilor cadrul 
organizat în care ei să poată socializa, să se 
poată cunoaşte mai bine, să lege noi prietenii, şi 

nu în ultimul rând, să cunoască frumosul oraş 
de pe Bega, în special Campusul universitar şi 
atmosfera studenţească. 
Proiectul s-a desfăşurat pe durata a trei zile, iar 
probele concursului MecArt au fost 
următoarele: Design şi pictură, Grafică 3D, 
Roboţi mobile, Creativitate, Fotografie. 
La primele două probe concurenţii au primit o 
temă cu conţinut mecanic pe care au trebuit să 
o dezvolte într-o manieră artistică. La secţiunea 
Grafică 3D „podiumul” a fost al nostru în 
întregime: Premiul I – Micu Mădălina, premiul al 
II –lea – Satmari Adrian, premiul al III –lea – 
Sasca Anamaria, toţi din clasa a XII-a A. Acest 
fapt s-a datorat atât cunoştinţelor dobândite de 
aceşti elevi la specializarea „Tehnician 
proiectant CAD”, cât şi dăruirii şi 
profesionalismului cadrelor didactice care i-au 
pregătit: prof. ing. Sabou Dorin şi prof. ing. 
Horvat Lucian. 
La proba de creativitate concurenţii au primit 
materiale metalice (şuruburi, rulmenţi, lanţuri, 
ţevi etc.) din care au trebuit să realizeze un 
obiect pe care talentul şi creativitatea lor să-l 
poată materializa. La această probă echipa 
formată din elevii: Charchaci Gheorghe, Dula 
Bianca, Gati Marius,  Isa Alexandru, Mihuţ 
Florin, Sabou Călin şi Şpan Beniamin, clasa a XII 
–a A, au luat premiul I prin construirea unui 
roboţel metalic numit de ei „Chakra”. 
A fost o experienţă frumoasă, motivantă, care a 
mobilizat cu adevărat elevii să îşi „măsoare” 
forţele, să găsească resurse pentrua realiza ceva 
concret, dovedind încă o dată că cine vrea, 
poate, că e nevoie şi de talent dar şi de 
cunoaştere, seriozitate şi responsabilitate 
pentru a avea reuşite valoroase.
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EDUCAȚIA RUTIERĂ, SIGURANȚA VIEȚII 

                                                                                                                              Groşan Adrian, elev, clasa a XI-a A 
                                                                                                                            prof. Delia Ogrean, coordonator 

 
  La data de 18 aprilie 2016, în săptămâna „Să stii mai multe, să fii mai bun!”, elevii clasei 
a X-a A, coordonaţi de către d-na profesoară Delia Ogrean, au desfăşurat un concurs, cu tema 
educaţie rutieră, intitulat „Atenţie la semafor! ”.  
  Scopul concursului a fost cunoaşterea, de către elevi, a regulilor de circulaţie, pentru a 
avea un comportament corect, civilizat şi preventiv, pe drumurile publice, în calitate de pietoni, 
biciclişti, conducători de moped, sau viitori şoferi. 

Concurenţii, participanţi la concurs, au fost: Groşan Adrian, Muscă Dan şi Perşe Sergiu, 
elevi în clasa a X-a A. Jurizarea a fost asigurată de către profesorii: Mircea Olar şi Lucian 
Horvat. S-a punctat corectitudinea răspunsurilor şi promptitudinea cu care s-a răspuns.  

 

 
Premiul I a revenit elevului Perşe Sergiu, care a câştigat toate cele trei runde ale 

concursului. Spectatorii din sală au avut bilete Robingo, doi dintre ei devenind căştigători. 
 Domnul profesor Mircea Olar, de la Palatul Copiilor, instructor auto, a prezentat, în faţa 
elevilor, norme de conduită rutieră, exemple din trafic, a insistat asupra formării sentimentelor de 
respect, faţă de toţi participanţii la trafic. 
 De asemenea, d-nul Mircea Olar a oferit ca premiu elevilor participanţi  trei vauchere 
pentru cursul de teorie, în vederea obţinerii permisului de conducere, pentru categoria B. 

Sponsorul concursului, d-nul Alexandru Fălăuş, administratorul firmei SC ARRP SRL, a 
oferit premii în bani celor trei participanţi la concurs. 

În secvenţa finală, d-na profesoară Delia Ogrean, a făcut referire la gradul de însuşire, de 
către elevi, a regulilor de bază, care asigură sănătatea şi integritatea participanţilor la traficul 
rutier, subliniind că  accidentele, traumele, incidentele, pot fi evitate dacă avem o conduită 
preventivă. S-a subliniat ideea că este necesară o nouă abordare a tinerilor, în ceea ce priveşte 
educaţia şi siguranţa lor, pentru a da o şansă vieţii pe şosea. 

 
 
 
 

12 
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Începuturile 
noastre în profesie 

Clasa a X-a E 
 

 ”Este o zi, dintre acele zile, în care ne familiarizăm 
cu activitățile practice 
specifice calificării noastre.”                  
 
 
 
 
 
  
”Foarte multe lucruri nu știm, încă, dar perseverăm.”  
 

 
”Electrocasnicele voastre sunt în mâini 
bune.” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RAMIRA 

COLDMAR SRL 

REMCO 
ELECTROCASNICE 

Realizat: Balint Vlad 
     Gavriș Vlad 
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PRIMA IEșIRE … CLASA 10 E 

 
                                                                                                              dirigint ă Maria Magdalena Kiss 

 
 

 În săptămâna „Școala altfel” am avut 
ocazia unei vizite interesante la ISU din oraș.  
 

 

Elevii aflați în vizită au fost foarte activi, 
receptivi și interesați de informațiile prezentate 
atât de pompieri cât și de paramedici, mai ales că 
le-a fost prezentată, tehnica din dotare, tehnici de 

acordare a primului ajutor 
calificat și informații despre 
modul de comportare în 
diferite situații de urgență.  

Doritorii au avut 
posibilitatea să folosească o 
parte din dotare. 
 Tinerii au intrat în 
culisele meseriei de pompier, 
fiind fascinați de autospecialele cu ajutorul cărora zeci de vieți sunt 
salvate din dezastre.  
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                                      Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare, 

la a treia distincție „Școală Europeană” 
 

prof. Delia Ogrean 
De 12 ani, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează competiția națională 

pentru obținerea certificatului „Școală Europeană” la care participă unitățile de învățământ 
preuniversitar care au derulat proiecte din cadrul programelor europene din domeniul educației și 
formării profesionale. 

Competiţia este recunoscută de instituţiile europene ca un bun exemplu de susţinere şi 
valorizare a parteneriatelor şcolare dezvoltate în cadrul programelor europene din domeniul educaţiei şi 
formării profesionale şi se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care se implică în 
programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale.  

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” a participat de trei ori la competiția „Școală Europeană”, câștigând 
acestă prestigioasă distincție.  

Certificatul „Școală Europeană” este 
valabil pentru o perioadă de trei ani, după care 
şcoala trebuie să candideze din nou pentru a 
reconfirma titlul obţinut. Competiţia constă în 
evaluarea calităţii şi coerenţei managementului 
şcolii, reflectat în documentele manageriale, 
precum şi a impactului pe care activităţile 
derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut 
asupra culturii organizaţionale. 

Prima participare a liceului nostru la 
competiția „Școală Europeană” a fost în anul 
2009. Delegația prezentă la Bucureşti, pentru 
ridicarea trofeului şi a diplomei, a fost compusă din prof. Rodica Macavei, director adjunct, prof. Elena 
Rusu, coordonator de proiecte europene şi eleva Alexandra Ardelean. Partenerii noştri, în derularea 
proiectelor de atunci, au fost: şcoli din Anglia şi Italia (proiectul Comenius „Europa Plus”), Turcia şi 
Slovacia  (proiectul EU-Dialogue Award), Franta, Portugalia, Cehia şi Italia (proiectele Etwinning). 
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În anul 2012, Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” participă pentru a doua oară la competiția națională 

pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”, ca urmare a implicării şcolii în derularea proiectelor 
europene. S-au depus următoarele documente: formular de candidatură, portofoliu ilustrativ, copie a 
Proiectului de Dezvoltare Instituţională şi copii ale Planurilor Manageriale anuale, pentru ultimii 3 ani. 
Delegaţia liceului nostru, din care au făcut parte: prof. Andreea Fagi, director şi prof. Elena Rusu, a primit 
certificatul de la ministrul Educaţiei, Liviu Marian Pop.  

        Colegiul Tehnic „Aurel 
Vlaicu” Baia Mare a 
câștigat, în anul 2015, 
pentru a treia oară 
distincția „Școală 
Europeană”. Acest rezultat 
încununează munca 
profesorilor şi elevilor, 
care au demonstrat că 
rezultatele educaţionale se 

pot îmbunătăţi prin proiecte europene. 
Festivitatea de premiere a unităților de învățământ declarate câștigătoare a avut loc la 

București, la Palatul Parlamentului. Din partea Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” au participat prof. Delia 
Ogrean, director adjunct, prof. Laura Florian, consilier educativ și eleva Denisa Sava.  

            
 

Un aport deosebit în obţinerea acestui certificat l-a avut și echipa de lucru din școala formată din 
profesorii: Elena Hendre, Rodica Macavei, Andreea Sarkozi, Doru Popescu - administrator de rețea și 
laborant Mariana Nemeș, coordonați de către directorii școlii. 

Un real sprijin în elaborarea dosarului de candidatură, la toate cele trei ediții, am primit din 
partea d-nei prof. dr. Ligia Duruș, inspector școlar pentru proiecte educaționale. 

La cele 12 ediții ale competiției (2004-2015) au participat 1677 de unități de învățământ din 
toate județele țării și 436 dintre acestea au primit certificatul și trofeul „Școala Europeană”. 

Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoștere și prestigiu în cadrul 
comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut, determină un 
interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a 
managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide. 

 
 



Revistă anuală de educaţie, cultură şi divertisment 
Educaţia este dobândirea artei de a utiliza cunoştinţele. 

 17

 
UN PAS SPRE VIITORUL TĂU - EXCURSIE DE STUDII ŞI AGREMENT LA CLUJ – NAPOCA 
                                                                                                                                         Ienciu Bianca, clasa a XI-a A 
                                                                                                                               prof. Delia Ogrean, coordonator 

 
 În 19 aprilie 2016, un grup de elevi, de la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, împreună cu profesorii: 
Adela Pop, Crina Sălnicean, Delia Ogrean, Dorin Sabou şi Vasile Hotea, au organizat o excursie la Cluj-
Napoca. 
 Excursia a vizat, în primul rând, orientarea şcolară şi profesională a elevilor, completarea 
activităţii instructive din cadrul strict al programei şcolare, cristalizarea opiniilor elevilor în raport cu 
specializarea aleasă în liceu, dar şi sudarea colectivelor de elevi, agrementul, relaxarea, distracţia. 

Primul popas a fost Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică. Am vizitat aici 
laboratoarele de mecatronică, rezistenţa materialelor, roboţi  şi motoare; am primit informaţii şi ni s-au 
făcut demonstraţii practice în ceea ce priveşte funcţionalitatea unor utilaje şi instalaţii din dotarea 
laboratoarelor.  

        
 

Am beneficiat si de o prezentare detaliată a tuturor specializărilor existente în Facultatea de 
Mecanică. Ghidul nostru a fost prof. univ. dr. Sanda Bodea, secretarul ştiintific al facultăţii. Elevii s-au 
înarmat astfel cu informaţii şi cunoştinte utile în orientarea către profesiune, care să-i facă mai 
adaptabili la cerinţele pieţei muncii, aflată într-o continuă schimbare. 

              Am vizitat apoi Grădina Botanică, întinsă pe o 
suprafaţă de aproape 14 hectare, care găzduieşte, în funcţie 
de sezon, o multitudine de specii de plante decorative, în aer 
liber, în sere, sau cuprinse în Muzeul Botanic. Grădina 
Botanică ni s-a părut un mic paradis!  
              Participarea la excursie ne-a ajutat pe noi, elevii, în 
orientarea şcolară şi profesională şi a întregit efectul 
instructiv - educativ al activităţii didactice. 

              În egală măsură excursia a fost un prilej de distracție și socializare. Prin îmbunătățirea relațiilor 
de comunicare între colegi și a comportamentelor, climatul școlar va fi unul mai plăcut și mai motivant 
pentru învățare. 
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                                        Darius Podină, clasa a XI-a  A

  

 

 

               

Programul ”Școala altfel” debutează în anul şcolar 2011 – 2012 şi constă în derularea 
special format doar din activităţi cu caracter non-formal. Programul își unui orar 
propune implicarea, deopotrivă, a elevilor și a dascălilor, în activități 
nonformale, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările 
extra-şcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante.     

 

Clopoţelul 
“Şcolii Altfel” a sunat pentru prima 

dată în 2 aprilie 2012. A sunat pentru un altfel de 
orar, pentru activităţi care exced curriculumul naţional 
şi care au adus plus-valoare întregii comunităţi şcolare: 
competenţe, coeziune, spirit de echipă şi, nu în ultimul rând, 
un zambet elevilor şi dascălilor implicaţi. Din 2013 numele acestei săptămâni s-a schimbat in 
“Să ştii mai multe să fii mai bun” rămânând aceleaşi activităţi 

Anul acesta la Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”, liceul la care sunt elev şi eu, s-au 
desfăşurat în prima zi din săptămână două activităţi, „Robingo” cu doamna director-adjunct, la 
acest concurs au participat trei colegi de ai mei, a fost o plăcere să fiu spectator al acestui 
concurs deoarece era foarte 
interesant, la sfârşitul 
concursului câştigătorul a 
primit o sumă de bani și o 
adeverintă pentru şcoala de 
şofer. Cea de-a doua zi, 
marţi, mie cel putin mi-a 
plăcut cel mai mult 
deoarece am realizat un “lan 
party” adica un fel de petrecere cu calculatoare pentru cei pasionaţi de jocurile video. A treia zi 
din săptamâna a fost ziua în care domnul diriginte a realizat cu noi o ieșire la iarba verde, ziua 
în care toată lumea s-a relaxat. Ziua de joi a fost ziua în care a avut loc concursul de securitate 
și sănatate în muncă unde am participat eu și Denis colegul meu de clasă. Concursul a avut 
două probe, cea scrisă și practică. La finalul concursului Denis a luat premiul I iar eu premiul al 
III-lea, am fost încântaţi de rezultatele obtinuţe. 



Revistă anuală de educaţie, cultură şi divertisment 
Educaţia este dobândirea artei de a utiliza cunoştinţele. 

 19

                                       
                                                                                   
                                                                                     

                                                                                                                

                                                                                           prof.-ing. Lucian Horvat 

 Scrierea este una dintre marile invenţii ale omenirii. Acesta constă în reprezentarea prin semne 
convenţionale a gândirii umane. Scrisul a apărut treptat, în mai multe focare de civilizaţie, sub forme 
variate în timp şi în spaţiu, ca urmare a necesităţii de comunicare între grupurile umane.De-a lungul 
timpului scrierea a trecut prin trei mari stadii de dezvoltare: scrierea sintetică (ideogramatică), scrierea 
analitică (de cuvinte) şi scrierea fonetică (alfabetică). 

 Scrierea sintetică (ideogramatică) redă prin simbol o idee, un obiect sau un gând, sensul 
acestora. Primele manifestări ale unui limbaj concretizat l-au constituit picturile rupestre din paleolitic ale 
căror imagini sunt pline de conţinut magic. Este vorba de amprentele mâinilor, de semne geometrice, 
cercuri, discuri solare, spirale, meandre, de diferite animale, toate pictate sau scrijelite pe pereţii peşterilor 
sau în piatră. 

 Scrierea analitică (de cuvinte) notează o 
idee sau o silabă. Cele mai vechi scrieri din 
această categorie sunt cele sumeriene, egiptene 
şi chineze. În cadrul scrierilor sumeriene un loc 
important îl ocupă scrierea cuneiformă. Scrierea 
egipteană reprezenta prin desene, deosebit de 
semnificative, obiectele pe care le desemnau 
cuvintele. Ea nota fie o idee, fie o silabă. 
Scrierea chineză era constituită din mileniul II 
î.Hr. în liniile sale generale, după cum o 
dovedesc inscripţiile pe piatră, bronz şi 
manuscrisele de pe lamele de bambus. S-a 
introdus apoi cerneala şi pensula (în jurul anilor 
200 î.Hr. - 100 î.Hr.) modificându-se forma 

caracterelor. S-a scris pe oase, pe scoici, pe piatră, lame de bambus şi apoi pe 
hârtie care a fost inventată de chinezi în anii 104 - 105 d.Hr. din fire de mătase şi 
bambus. Scrierea fonetică (alfabetică) este aceea în care fiecărui sunet îi 
corespunde un semn. Cele mai vechi inscripţii cu acest tip de scriere sunt cele de 
pe muntele Sinai (Egipt). Există în cazul acestei scrieri mai multe tipuri: ebraică, 
arabă, greacă, slavă, romană. Suportul a fost reprezentat de-a lungul vremii de 
scoarţa de copac, piatră, metal, argilă, papirus, pergament şi hârtie care este 
suportul de scriere cu cea mai îndelungată şi largă folosire. Unele dintre scrierile pe 

aceste suporturi se pot considera cărţi.  
 

 Cele mai vechi cărţi pot fi socotite tăbliţele cuneiforme din argilă arsă din Mesopotamia şi sulurile 
de papirus din Egipt. Cartea antichităţii, în forma ei clasică, era scrisă pe piele de animale sau papirus şi 
avea forma de rulou sau de sul. Antichitatea a fost preocupată intens de carte, sub forma bibliofiliei (a 
dragostei de carte), constând în strângerea manuscriselor frumoase şi rare şi a textelor originale ale unor 
scriitori consacraţi. Dragostea de carte trebuie să fie permanentă în mintea şi sufletul oricăruia dintre noi. 
Cartea nu ne trădează, cartea “funcţionează” mereu indifferent dacă există tensiune în reţeaua electrică, 

acoperire în reţelele mobile, internet de mare viteză.sau semnal TV. De-a 
lungul vremii cartea a fost şi va rămâne un prieten fidel.  

Aşa că, prietene, nu dispera dacă nu-ţi merge televizorul. Citeşte! 
Nu fi supărat pentru ca nu ai acoperire GSM. Citeşte! Şi ce dacă ţi-a picat 
“net”-ul… Ai şansa să-ţi pice în mână o carte. Citeşte! Nu neglija 
tehnologia modernă! Un e-book reader poate fi o bibliotecă “la purtător” cu 
câteva sute de cărţi. Citeşte!  
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Internetul, prieten sau dușman ?  

                                                                                                  
 

                                                                                                   Nicoleta Rus, XI A 
                                                                                                                             

 

Internetul în zilele noastre este cea mai mare preocupare a 

adolescenților. Internetul ia locul socializării in societatea reală, fură 
copilăria copiilor, provoacă dependență  dar  totodată este, alături de cărți 
cea mai buna formă de cunoaștere. 

       Internetul ne facilitează in multe feluri  începând cu site-urile  de 

socializare  cu ajutorul cărora  poți lua legătura cu cei dragi, la site-urile  prin care ai 

acces la informații, stiri si noutăți . 
Pe langă partea bună  a internetului există și partea rea, există riscul  de a cunoaște  

oameni rău intenționați  ce pot  profita de naivitatea unora. Un alt dezavantaj  este ca majoritatea  

copiilor pierd cei mai frumoși ani in fața calculatorului, pe  jocuri în rețea sau alte  diverse 

ocupații. Mai mult unii din noi am uitat să socializăm cu oamenii reali, fiind obisnuiți  cu 

prietenii  virtuali. 

 Internetul ne poate îmbunătăţi viața  dacă este folosit  pentru nevoie  și nu ca o 

obișnuință, adulții trebuie să țina cont  de acest lucru, controlând activitatea copiilor pe internet 

astfel incât aceștea să nu ajungă de partea  cealaltă a 

baricadei, ca victime alea internetului. 

        Pe internet  poți  să afli foarte multe informații 
utile in viața de zi cu zi, deși  el se utilizează  în mare 

parte pentru jocuri și  navigatul pe internet (facebook 

, youtube , instagram etc .. )  trebuie să știm cât si 

cum sa îl folosim deoarece  sunt  destui  oamnei 

obsedați  care pot profita de   copiii inocenți care cred în  orice scrie pe site-uri. Noi trebuie sa  

știm cât este  necesar să folosim internetul  și sa nu ne lăsăm pradă acestuia. 

      Accesul la internet nu trebuie interzis  ci  doar trebuie să stim să distingem partea bună a 

internetului de partea rea  să nu ne trezim ca o victimă acestuia. 
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Satmari Adrian, clasa a XII-a A 

prof. Sanda Petruţiu, coordonator 

    

        Sănătate, că-i mai bună decât toate, spunem adesea când ne întreabă cineva ce ne 
dorim, reflectând cât este de importantă starea de bine fizic pentru a ne bucura de tot 
ce are viaţa de oferit. Rețeta de sănătate poate fi sintetizată ca un program echilibrat de 
mişcare și alimentație.  
      Într-o lume în care tehnologia acaparează universul copilăriei şi adolescenţei, copiii  
sunt privaţi de mişcarea atât de necesară corpului şi dezvoltării sale armonioase. 
Alimentaţia şi mişcarea sunt lucrurile simple la care ne raportăm (şi de care adesea 
uităm) în căutarea unui stil de viaţă mai bun. Prin fiecare decizie pe care o luăm, prin 
fiecare acţiune pe care o realizăm, ne putem influenţa calitatea vieţii. Iar micile 
schimbări şi alegerile bune sunt instrumentele cu care operăm zi de zi pentru a aduce 
mai mult bine în viaţa noastră. 
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       În ultimii ani factorii care  influenţează sănătatea tinerilor sunt din ce în ce mai 
nocivi şi mai agresivi. Dacă poluarea, stresul, le afectează sănătatea cu sau fără voia lor, 
alimentaţia nesănătoasă, tehnicile electronice de ultima oră, cărora le-am devenit 
prizonieri (televizor, telefon mobil, Internet), sedentarismul, consumul de droguri, tutun 
și alcool reprezintă factori de risc care pot fi controlați prin educație și autoeducație. 
       Despre natura ca "leac" s-a  scris mult în ultima vreme. Medicamentul pe care-l 
oferă este gratuit şi nepreţuit: aer curat şi ozonat pentru  plămânii noştri bombardaţi de 
poluarea oraşelor, respiraţii profunde impuse de efort, o gimnastică ideală care 
antrenează muşchii întregului corp, un tonifiant vizual - verdele, care dă o stare de 
linişte. Pe scurt - metabolism activat şi, nu în cele din urmă, un antidot complex contra 
stresului. Multe boli se rezolvă prin drumeţii. Toată lumea vorbeşte despre efectele 
benefice ale mersului pe munte asupra sănatăţii (fizice şi psihice) a oamenilor, deşi 
rareori se spune clar care sunt acestea şi, încă şi mai rar, se studiază riguros. Abia în 
ultimii ani au început să apară studii asupra beneficiilor aduse de drumeţie  sanatăţii. 
Conform acestora, putem enumera: reducerea greutăţii, prevenirea bolilor cardiace, 
atenuarea hipertensiunii arteriale, încetinirea îmbătrânirii celulelor, prevenirea 
osteoporozei, a durerilor de spate. Lista poate continua. 
       Cine se încumetă să o ia la drum cu piciorul, câteva ore sau, mult mai bine, cateva 
zile, traieşte impresii pe care nu le va uita niciodată: el este supus direct capriciilor 
naturii (ploi, vânt, ceaţă), îşi simte corpul ca niciodată până atunci (datorita efortului), 
trăieşte în direct priveliştea zilei întiparită în peisaj: schimbarea luminii, jocul norilor, 
foşnetele naturii, metamorfoza culorilor. Existenţa devine cu mult mai intensă, apa 
devine un regal când ţi-e sete, îşi recapată gustul şi valoarea adevarată, aerul devine 
mâncare, iar merindea servită pe iarbă are un gust mai bun, somnul e cu mult mai 
profund şi mai odihnitor. 

Asta te aşteaptă la capătul unei drumeţii prin padure: privelişti frumoase şi un sens. 
Sensul vieţii. Bucuria simplă de a exista. 
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Rugby–ul e viaţa mea 
Herman Paul, clasa a XII-a D 

 Sportul este un mod de viață. În acești ani de liceu am trăit alături de colegii mei emoția 
începuturilor, bucuria victoriilor, tristețea înfrângerilor. Toate acestea legate de sportul pe care noi îl 
îndrăgim: rugby. Mă bucur că am prilejul să prezint o serie de rezultate obținute cu echipa CSS2 CNE 
Baia Mare.  

           În martie 2015 am 
devenit Campioni 
Naționali la Rugby în 7 – 
la București. În 7 iunie 
2015 am câștigat 
Campionatul Național de 
Rugby în 15 – la 
Mangalia. Pentru Lotul 
Național de rugby – U18, 
din școala noastră au 
fost selecționați 7 
jucători: Hartig Iulian, 

Herman Paul, Bercu Codrin și 
Mitrea Andrei din clasa a XI-a D, 
Nica Laurențiu și Țală Adrian din 
clasa a XII-a F și Nichitean Luca din 
clasa a X-a C. Aceștia au participat 
la Campionatul European – martie 
2016 – la Lisabona, în Portugalia. 

   
          

Momentan, în Campionatul Regional U18 – Transilvania suntem pe locul 
I. Suntem câștigători ai primei etape a Cupei României – 27 aprilie 2016. 
Ne-am calificat la Turneul Final de Rugby tag – Suceava – 24 mai 2016. 
Am câștigat Cupa României, pe 15 mai 2016, la București. Suntem 
calificați la Turneul Final de Rugbi în 15, 5 – 12 iunie 2016, la București. În 
18 iunie 2016 se va desfășura, la Baia Mare, Turneul Final de Rugby în 7 
la care suntem și noi calificați. Pentru toate acestea suntem mândri și 
dorim să ne bucurăm alături de voi – colegii noștri de liceu. 
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Fotbaliştii de elită ai Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu 
- campioani zonali la Cupa Coca-Cola 2016 

 
                                                                                                                                                                       prof. Fandarac Darius 
           Cupa Coca-Cola, etapa zonală s-a desfăşurat la Oradea în aprilie, când echipa de elită a 
şcolii a realizat un palmares deosebit: golaveraj 19-5 şi locul întâi în competiţie. Am remarcat atenţia 
organizatorilor din cadrul ziarului naţional Gazeta sporturilor care, pe site-ul propriu, au notat cronica 
acestei puternice competiţii sportive. Redăm un fragment din articolul jurnalului mai sus amintit, 
intitulat “Baia Mare, en fanfare! Faza regională de la Oradea a Cupei Coca-Cola a fost câştigată şi la 
fete, şi la băieţi, de echipe din Maramureş”: 
 
<<Dintre cei 6.000 de liceeni înscrişi, cei din Baia Mare şi-au văzut visul cu ochii. (...) băieţii de la 
Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" au ieşit învingători, la capătul a două zile de fotbal şi emoţii. 
Duel între "aviatori" -
Băieţii de la Colegiul "Aurel Vlaicu" se află pentru a doua oară printre primele 12 echipe de liceu din 
ţară. La Oradea, au avut meciuri grele încă din grupe. Au izbutit desprinderea în duelul cu liceenii de la 
"Traian Vuia". "Aviatorii" băimăreni şi-au forţat norocul şi au înscris fix 13 goluri. În finală, au întâlnit 
echipa Liceului "Lucian Blaga" din Oradea, care avusese un parcurs mai odihnitor în grupe. Deşi gazdele 
au avut publicul de partea lor, oaspeţii de la "Aurel Vlaicu" au picat pe subiect şi au triumfat cu 3-1. (...) 
Cât despre învingătorii din Baia Mare, călătoria lor fotbalistică va continua cu finala programată pe 4-5 
iunie, în Parcul Tineretului, din Bucureşti. Va fi ceva de văzut! Maramureşul promite spectacol. Prin voia 
liceenilor săi, are şanse să devină judeţul unde se agaţă şi trofeele în cui, nu doar harta. >>  
           Rezultatele din semifinale au fost 6-2 cu Colegiul "I. Pop" Cluj-Napoca şi 13-3 cu C.T. "T. Vuia" Satu 
Mare, finala fiind câştigată cu 3-1 împotriva Liceului Teoretic "Lucian Blaga", Oradea. 
          Le urăm mult noroc jucătorilor care au demonstrat că sunt o echipă!
 

Sursa : ziarul Gazeta sporturilor, http://www.gsp.ro/gsp-special/publicitate/baia-mare-en-fanfare-faza-regionala-de-la-oradea-a-cupei-coca-
cola-a-fost-castigata-si-la-fete-si-la-baieti-de-echipe-din-maramures-478071.html 
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Clasa a XII-a  E 

                                                                                                                                                   Diriginte, Blaj Stela 

Prin sport se înțelege multă muncă și talent. Nicio victorie nu este dată fără înfrângere și nicio 
cădere nu e dată fără speranță. Asta e esența sportului: să mergi până la propriile limite și să vezi dacă 
ești în stare să treci dincolo de ele. Am urât fiecare minut de antrenament, dar mi-am zis mereu: "Nu te 
da bătut! Suferă acum și trăiește restul vieții ca un campion". 

 
 

 

 

 

 

 

Antonel și Gabriel Oșan 
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Rugbyştii de aur- elevii noştri 
                            Vlad Tunaru, X B 

              CSS 2 Baia Mare a câştigat vineri, 24 iunie, titlul naţional la Cupa României şi la DNJ U16. În 
finala disputată pe Stadionul Mihai Naca din Constanta, elevii lui Răzvan Popovici şi Mircea Taloş s-au 
impus în faţa celor de la CSM Baia Mare cu 24-7. Mai mult, acestia au terminat neînvinşi Turneul Final, 
dupa ce au câştigat şi cele trei meciuri disputate în grupe. 

              Echipa este formată din jucători talentaţi care sunt elevii colegiului nostru. Aceştia sunt: Banea 
Andrei, Bumbuc Alexandru, Ciceu Andrei, Cotoi Cosmin, Csula Richard, Florea Alex, Gal Alexandru, 
Harasim Alexandru, Lorinţ Adrian, Marc Filip, Mihăilă Sebastian, Muresan Paul, Popoaia Paul, Pricopie 
Andrei, Ractei Remus, Szabo Mihai, Toma Alin şi Tunaru Vlad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 
      Echipa CSS 2 Baia Mare a câştigat titlul 
naţional la Cupa României şi la DNJ U18. 
Componenţii echipei sunt şi elevii noştri: 
Bocanet Vladut, Claudiu Grad, Luca Nichitean  
şi Mihalache Petrică. 
Echipa natională de U18 a Romaniei face un 
turneu de pregătire în Georgia, în luna iunie 
anul curent, în vederea participării la 
Campionatul Mondial de Rugby. Din această 
echipă de aur a Romaniei fac parte şi elevii 
noştri Bocanet Vladut, Claudiu Grad, Luca 
Nichitean  şi Mihalache Petrica. Ne mândrim cu ei! 
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ARAMA BĂTRÂNULUI  NICK 

                                                                                                                                prof. Blaj Stela 
Înainte de anul 1751, minerii saxoni încercaseră să topească nişte minereuri nou 

descoperite, care păreau a fi cuprifere. Dar ceea ce au obţinut nu a fost cuprul. Era un 
metal alb, dur care nu putea fi ciocănit spre a obţine obiecte de utilitate practica. 
Minerii şi-au exprimat temerile: ”Bătrânul Nick ne-a vrăjit minereul. Metalul asta bun de 
nimic este arama bătrânului Nick”. Ani de-a rândul, oriunde se găseau minereuri 
asemănătoare, ele erau denumite astfel. Până când în cele din urmă, în Suedia, savantul 
(mineralog şi chimist suedez) Axel Federic Cronstedd (1722-1765) a ajuns la concluzia ca 
“Arama lui Nick” conţinea un metal necunoscut. L-a numit NICHEL. 
              Podoabe din metalul alb, denumite “paktong”, fuseseră confecţionate în China 
încă din vremuri străvechi 

Nichelul este tenace, rezistent şi nu se uzează uşor, iar aliajele câştiga ceva din 
aceste calităţi când au în compoziţia lor nichel.  

Nichelul lucrează pentru noi 24 din 24 de ore. De fapt, ceasul deşteptător care ne 
trezeşte dimineaţa are carcasa placata cu nichel. Apa caldă cu care ne spălam vine dintr-
un rezervor necorozabil datorită nichelului. Puritatea săpunului şi pastei de dinţi este 
apărată de utilajul de fabricaţie confecţionat cel puţin parţial din nichel. Maşinile din 
oţel sau fonta cu nichel ne fabrică încălţămintea; nuanţele delicate ale ţesăturilor se 
obţin prin vopsele puse în băi făcute din aliaje de nichel-crom. Nichelul se foloseşte mult 
la autobuze şi autoturisme. Barele de protecţie şi elementele decorative sunt acoperite, 
sub crom, cu straturi protectoare de nichel. Benzina din rezervor a fost obţinută într-un 
vas de distilare din oţel inoxidabil rezistent la coroziune şi aliaje de nichel-cupru. Aliajele 
de nichel, rezistente la temperaturi înalte, sunt folosite la motoarele avioanelor cu 
reacţie, care trebuie sa fie eficiente, fiabile, durabile şi uşoare în greutate. Acestea sunt 
doar câteva din aplicaţiile nichelului. În viitor se vor afla noi lucruri despre nichel şi pe 
măsura ce se vor cunoaşte din secretele sale, cea care a fost denumita ”arama 
bătrânului Nick” se va dovedi a fi un prieten foarte util. Prin intermediul plămânilor 
fumătorii asimilează o cantitate mare de nichel. Nichelul poate fi găsit şi în detergenţi. 
Oamenii pot fi expuşi la nichel prin respirarea aerului, băutul apei, alimentaţie sau 
fumatul ţigărilor. Contactul pielii cu solul sau apa contaminate cu nichel poate, de 
asemenea, să conducă la expunerea cu nichel. În cantităţi mici nichelul este esenţial, dar 
când asimilarea este prea mare poate produce afecţiuni ale sănătăţii.  
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Nichelul este un microelement care stimulează funcţiile ficatului si ale 
pancreasului, fiind indicat îndeosebi în diabetul zaharat. O asimilare a unei cantităţi prea 
mari de nichel are următoarele consecinţe: 
o Şanse mai mari de dezvoltare a cancerului la plămâni, cancer nazal, cancer la laringe; 
o Rău şi ameţeală după expunerea la gaze de nichel; 
o Embolii la plămâni; 
o Incapacităţi respiratorii;  
o Defecte din naştere;  
o Astm şi bronşite cronice; 
o Dereglări ale inimii; 
o Alergie la nichel  
 
 
Gablonţuri şi bijuterii de nichel În majoritatea 
cazurilor, aceste reacţii alergice sunt 
declanşate prin podoabe/bijuterii care conţin 
nichel, de exemplu cercei, piercing, clipsuri, 
verighete, lănţişoare etc.. Purtarea bijuteriilor 
poate atrage după sine, la unele persoane, o 
problema dermatologica datorata conţinutului 
de nichel al acestora.   
Reacţii alergice provocate de telefoanele mobile  
Telefoanele mobile provoacă o reacţie alergică a pielii la unii utilizatori disfuncţia pare să 
fie cauzată de prezenţa nichelului din carcasă sau din butoanele unui telefon mobil, iar 
unora dintre pacienţi le-au apărut iritaţii pe feţe, ca o cauză directă a folosirii telefonului 
mobil. 
Nichelul din conţinutul monedelor euro poate provoca reacţii alergice 
Nichelul a fost utilizat pe scară largă în producerea monedelor naţionale ale ţărilor din 
zona euro, înainte de introducerea monedei euro.  
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Editorial  
                                               ŞCOALA DE ZI CU ZI: 
Daţi libertate neuronilor!  
                                                                          Am participat la Salonul de inventică  
Tendinţe în construcţia automobilelor  
Creativitate şi inspiraţie la concursul MecArt – Timişoara Educaţie rutieră, siguranţă vie  
                                 Începuturile noastre în profesie  
                                                                                            Prima ieșire … clasa 10 E  
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare, la a treia distincție „Școală Europeană”   
                                                               Un pas spre viitorul tău - excursie  la Cluj-Napoca    
Un alt fel de şcoală  
                                            De-a lungul vremii  
                                                                                           Internetul, prieten sau dușman ?  
Drumeţia- izvor de sănătate  
                                                 CAMPIONI SPORTIVI: 
Rugby–ul e viaţa mea  
                                                      Fotbalişti de elită  
                                                                                      Fotbal şi fair-playClasa a XII-a  E  
Rugbyştii de aur- elevii noştri  
                                                   Arma bătrânului Nick  
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