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 Educaţia nu este posibilă fără instrucţie, dar învățarea 

nu trebuie doar să ne conducă undeva, "ea trebuie să ne      

permită să continuăm mai uşor în etapa următoare” (J.    

Bruner), valorificând resursele personale într-un mod creator. 

Este greu să ne dăm seama când anume a început ştiinţa să 

devină un domeniu al cunoaşterii aşa cum este ea percepută 

azi, dar putem spune cu siguranţă că ea izvorăşte din          

filozofie. 

 Pentru a-şi forma o bază, filozofii greci au fost nevoiţi 

să caute şi să definească elementele care să o compună.       

Pentru un asemenea scop, filozofia greacă s-a ocupat de    

întrebării fundamentale, cum ar fi: ce este omul?, ce este realul?, ce este ideea?, ce este       

mişcarea?, etc. Punând întrebările, filozofia a reuşit să-şi formeze o bază, dar faptul că azi    

continuăm să ne punem aceleaşi întrebări sugerează că filozofia nu a reuşit să găsească    

răspunsurile absolute. 

Noutatea în faţa căreia ne aduce ştiinţa este că trebuie să ne bazăm pe rezultate             

intermediare şi nu, ca în filozofie, doar pe concepte absolute, lucru evident în relativitate şi    

mecanică cuantică unde o privire de ansamblu nu mai este posibilă din perspectiva filozofică - 

în relativitate s-a renunţat la noţiunea de spaţiu şi timp absolut, iar în mecanică cuantică la     

determinismul clasic de cauză - efect. 

Chiar dacă ştiinţa îşi are rădăcinile în filozofie, ea a devenit între timp un domeniu de 

cunoaştere de sine stătător şi poate oferi răspunsuri fără a mai fi nevoită să se întoarcă la           

filozofie. 

Rostul ştiinţei este, aşadar, acela de a afla modul în care se poate cunoaşte realitatea 

dintr-o nouă perspectivă diferită de cea filozofică. 

Deci, ştiinţa aduce cu sine nu doar un mod de a descrie lumea, ci şi un mod de           

cunoaştere a lumii. 

Obsesia omului de astăzi este succesul. Dar adevăratul succes în viaţă trebuie pregătit 

încă de pe băncile şcolii. Timpul trece şi "fără veste, intraţi şi într-o poveste”. 

Cine nu visează la o şcoală unde nu se predau doar cunoştinţe, ci se transmit stări de 

spirit, în care se vehiculează adevăruri despre sine, despre lume şi viaţă? Ghid şi participant 

activ (şi egal), generator de idei şi sentimente, profesorul este OMUL care modelează suflete şi 

conştiinţe ale unor copii veniţi dintr-o lume de vise, de culoare şi de joc. 

Însă efortul de a fi părtaş la propria devenire este obligatoriu al vostru, dragi elevi,     

pasiunea arde, elanul vă caracterizează, gândirea vă     

maturizează, iar îndrăzneala vă apropie mai repede de ţel. 

Într-o lume în care trebuie să fii omniprezent, trebuie să-ţi 

elaborezi "trasee" şi strategii  adecvate care să asigure 

pregătirea pentru viaţă. 

Citind aceste pagini te vei descoperi : o fiinţă 

unică, pe care experienţa o transformă, care ia cunoştinţă 

de adevărul timpului său, face arcuri peste timp şi învaţă 

credinţa, justeţea, respectul, libertatea, adevărul,             

democraţia, clădind cele mai de preţ valori într-o poveste 

fără sfârșit. 

Mult succes, dragi elevi,  în drumul vostru spre devenire prin cunoaștere. 

Director  Prof. Mioara Stoia 
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Proiectul eTwinning “Maths as play”... 

În procesul de învăţare pentru elevi.eTwinning sprijină proiectele de colaborare dintre 

cel puţin două şcoli din cel putin două ţări europene. Ele stabilesc un parteneriat şi folosesc 

tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) pentru a derula un proiect pedagogic relevant. În 

eTwinning, şcolile comunică şi colaborează prin Internet. Nu există subvenţii şi nu sunt         

necesare întâlnirile faţă-în-faţă. Portalul eTwinning oferă acces la instrumentele eTwinning, te 

ajută să îţi găseşti parteneri, să comunici, să colaborezi şi să dezvolţi un proiect.Parteneriatele 

inregistrate primesc un certificat oficial eTwinning (eTwinning Label).Proiectul trebuie să 

menţină un echilibru între utilizarea TIC şi activităţile de curs şi să se armonizeze cu programa 

şcolară naţională a şcolilor din proiect. 

 Colegiul Tehnic “Petru Poni ” a fost partener intr-un astfel de proiect- “Maths as play”. 

 Acest proiect a obtinut premiile eTwinning Quality Label şi European Quality Label. 

 

Obiective: 

1.Crearea unei  bănci on-line  de jocuri  matematice. 

2.Deschiderea unui website pentru alte şcoli europene. 

3.Dezvoltarea de activităţi care să ilustreze că matematicaface parte din viaţa de zi cu zi. 

4.Dezvoltarea şi consolidarea cunoştintelor şi abilitatilor matematice ale elevilor pentru a  

include zone de studiu care depăşesc  curriculumul nostru naţional . 

Inovaţie şi creativitate pedagogică: 

1. Logo-ul  proiectului, Dicţionarul  de termini matematici, Curriculum-ul matematic,  

prezentarea sistemul de educaţie din fiecare ţară, prezentări despre cultura şi tradiţiile   

fiecarei ţări participante la proiect,  au fost creaţiile elevilor, activităţi care le-a oferit 

oportunitatea de a-şi dezvolta abilităţile  de colaborarea şi lucrul în echipă, precum şi 

prilej  de învățarea despre alte culturi. 

2. Pentru activitatea “Prezentările video ale jocurilor matematice”au fost  filmate explicaţiile 

şi regulile  jocurilor  matematice ,pentru fi înţelese de colegii care le vor folosi              

ulterior. Elevii au folosit diferite materiale şi unelte pentru realizarea unor suporturi       

pentru jocurile alese, au schimbat impresii, învăţând unii de la alţii cum ar trebui să arate 

şi ce să conţină unjoc matematic, un video. 
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...Proiectul eTwinning “Maths as play” 

3. Pentru profesorii participanţi in proiect a fost o 

oportunitate de a  experimenta noi metode        

interactive de învăţare, tehnologii şi mijloace de 

realizare a unor sarcini altfel decât în mod        

tradiţional. Setul de instrumente particularizate 

oferit de platform eTwinning a facilitat            

colaborarea rapidă  în activităţile proiectului . 

Pagina web, fişierele video, simpozionul ,       

publicarea  on-line  au necesitat utilizarea       

instrumentelor  TIC. Pe pagina web  proiectului sunt postate jocurile în format foto sau 

video şi explica ţiile regulilor ce trebuiesc indeplinite . Posibilitatea de a adăuga    

comentarii încurajează la reflecţie şi libertate de exprimare, şi se   accentuează, la elevi ,  

sentimentul de  apartenenţă la  comunitatea reţelei de învăţare. 

 

 Integrare în curriculum: 

 Au fost alese jocuri simple , variate corespunzatoare mai multor categorii  de dificultate , 

care să se  poată  explica relative uşor, cu cunoştinţe minime de matematică şi engleza şi care 

au  făcut mai plăcută învăţarea matematicii mai ușoară mai ales atunci cand s-au  utilizat și           

calculatorul, diferite software-uri matematice precum Geogebra şi Internetului pentru                

comunicare şi prelucrarea informaţiilor. Materialele pregătite de elevi, fişierele (text, foto,     

video) au fost prelucrate cu Microsoft Word,  Microsoft PowerPoint, Microsoft Picture         

Manager, Picassa sau Windows MovieMaker pentru prezentarile video au fost realizate la orele 

de TIC. Partea teoretică a fost completată prin muncă de tutoriat cu fiecare grupă în parte. 

 

 Colaborare între şcoli partenere:  

 Au fost folosite mai multe instrumente de        

colaborare digitală precum: chat-ul, email-ul,        

twinspace, blog-ul etcOdată stabilite obiectivele şi   

activităţile, s-a trecut la organizarea spaţiului virtual al 

proiectului. Fiecare şcoală participantă a putut  să       

gestioneze spaţiul propriu, fiecare profesor având 

drept de administrator. De asemenea, fiecare a avut 

posibilitatea să posteze, pe lângă creaţiile copiilor,   

aspecte din timpul desfăşurării activităţilor de proiect, 

prezentări proprii, păreri, sugestii,   materiale. Discuţiile de pe forumul spaţiului virtual          

eTwinning au cuprins nu doar solicitarea şi oferirea unor indicii, cu privire la jocurile propuse, 

ci şi aprecieri  la activităţile de proiect în general. După realizarea fiecarei activităţi , aceasta a 

fost încarcată în spaţiul virtual al  proiectului. 

 Durabilitate şi transferabilitate: 

1. Proiectul poate fi extins şi continuat și în clasele următoare, prin completarea listei de    

resurse on-line utile şi prin crearea de materiale interactive adecvate elevilor din clasele 

mai mari. Proiectul poate fi implementat cu uşurinţă în orice şcoală care dispune de un 

laborator de informatică cu acces la Internet. Programul  Geogebra se descarcă gratuit de 

pe Internet; Microsoft Office face parte din dotarea minimă a unui calculator. Celelalte 

instrumente sunt valabile on-line. Dezvoltarea competențelor de comunicare                  

interculturală, care va permite  elevilor să depășească perspective etnocentrice de alte   

culturi.  
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… Proiectul eTwinning “Maths as play” 

 Integrarea eTwinning pare a fi cheia pentru a atingerea obiectivelor majore pentru o      

educație durabilă de-a lungul vieții în secolul al XXI-lea, a raportat la UNESCO, Comisia     

Internațională de Educație pentru secolul XXI, prin Jacques Delors, care se bazează pe patru 

piloni: a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăim împreună și să învățăm să fim. 

2. Site-ul  proiectului este vizitat frecvent de cei dornici să afle mai multe despre             

matematică : 

3. Rezultate şi avantaje: 

 Învăţarea matematicii într-o manieră modernă și creativită, stimulând imaginaţia elevilor, 

dezvoltând competenţele de comunicare-colaborare într-o limbă străină și  competenţele TIC, 

încurajând lucrul în echipă sunt cele mai importante realizări ale acestui proiectplecând de la 

exemple din viaţa cotidiană,. Colectia  de jocuri  şi probleme propuse in banca on-line  poate fi 

utilizată la clasă de către orice utilizator eTwinning., la clasă de alți colegi profesori. Lucrările 

făcute de elevi  pot deveni sursă de inspirație pentru noi realizări.   

 

 Pentru mine, participarea la acest proiect a fost o foarte mare aventură. Utilizarea noilor 

tehnologii, desfăşurarea proiectului în limba engleză, schimbul de bune practici, de 

idei, colaborarea cu colegi din alte şcoli europene pentru realizarea şi reuşita proiectului, faptul 

că Colegiul Tehnic  ”Petru Poni ” se află pe site-uri internaţioale alături de şcoli europene, 

prezenţa scolii  nostre pe lista şcolilor de elită care au câştigat Certificatul de Calitate  European 

în februarie 2013, contribuţia la ridicarea prestigiului scolii în care îmi desfăşor activitatea,   

pentru mine înseamnă foarte mult   

 Acest lucru reprezintă o experienţă important în dezvoltarea mea profesională, mi-a 

deschis calea spre o altă perspectivă educaţională, mi-a conferit    încredere şi determinarea de a 

începe noi colaborări internaţionale. 

 

Material realizat de profesor Mihaela Ursachi 

                            -  Coordonator Proiect -  
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Întocmit, profesor  Hurjui Mirela 

ACTIVITATEA      RESPONSABILI 

15 Septembrie – “Binecuvântarea anului şcolar la 

Episcopia Romanului” 

Prof . Mirela Creţu 

Septembrie – “Crosul Romanului” Prof. Marga Sandu 

26 Septembrie  - “Ziua Mondială a Contracepţiei”  - 

educaţie pentru sănătate 

Prof. Butnaru Emilda 

  

28 Septembrie –“ Let's do it” Prof. Loredana Lăpuşneanu 

Prof. Niță  Maricica 

Prof. Şugaru Claudia 

Prof. Gavril Paraschiva 

4 Octombrie –“ Europa casa noastră – Alegerile 

europarlamentare” 

Dir. Stoia Mioara 

Dir. adj. Păiuş Dana 

Prof. Ursachi Mihaela 

15 Octombrie –“ Antreprenor pentru viitor” –   la CT 

Miron Costin 

Dir. Stoia Mioara 

Prof. Deaconu Iolanda 

Prof. Hurjui Mirela 

Prof. Juravle Cristina 

Prof. Ursachi Mihaela 

31 Octombrie – “Săptămâna fructelor şi a legumelor” Prof. Mirela Creţu 

1-19 Noiembrie – “Campania – Trafic de copii” Prof. Mirela Creţu 

  

20 Noiembrie – “Ziua Ştafetei – Acum decid eu!” Dir. Stoia Mioara 

Dir. adj. Păiuş Dana 

Prof. Ursachi Mihaela 

Prof. Ignat Mihai 

14 Noiembrie – “Ziua mondială  împotriva diabetului” - 

educaţie pentru sănătate 

Prof. Butnaru Emilda 

15 Noiembrie – 15 Mai – “Patrula de reciclare Ro Rec” Prof. Iulia Dumitriu 

22 Noiembrie – “Global Village” Prof. Iulia Lupu 

Prof. Oprea Elena 

1 Decembrie – “Ziua României” Prof. Monica Pescaru  

Prof. Cristina Paloşanu 

6 Decembrie  - “Donează o carte pentru bibliotecă” Prof. Rusu Maria 
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Let’s Do It România 

28 septembrie 2013 
 

 Anul trecut ne propuneam să participăm în număr mai mare la următorul Let’s Do It şi am reuşit : 

echipa  de la  Colegiul Tehnic ”Petru Poni” din acest an aproape s-a triplat! Astfel la aceasta activitate 

de voluntariat au participat peste 120 de elevi, 14 de cadre didactice şi s-au colectat 61 de saci din    

plastic cu deşeuri de pe malul stâng al râului Moldova. 

 Nu cred că trebuie descrisă nemulţumirea şi nici uimirea de a găsi atât de multe şi variate 

gunoaie : materiale de construcţii, haine, sticle din plastic şi multe altele, care mai bine rămân                           

nemenţionate.  Ne-a luat câteva ore bune să curăţăm zona aleasă, însă rezultatul a meritat tot efortul. 

 Cine a mai participat la un Let’s Do It, cunoaşte bucuria de a vedea curăţenia lasată la plecare, 

acea    senzaţie de before and after. 

 Rezultatul nu ar fi fost posibil fără voluntarii care au ales să se implice în proiect. Nu vorbim   

despre persoane care au venit la o activitate pentru că ar fi avut vreun interes personal. Vorbim despre 

persoane care s-au adunat de bună voie, într-o sâmbătă, pentru a aduna gunoaiele altora, iar acest lucru 

parcă îţi face ziua mai bună şi te face să crezi că responsabilitatea socială poate fi mai mult decât un   

concept teoretic. 

 Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman este partener în acest program de la prima editie, deci iată că  

au trecut deja 4 ani de când voluntarii şcolii, elevi şi cadre didactice se mobilizează la toate locațiile în 

care suntem prezenţi să iasă la “marea curaţenie” .  

 Ne bucurăm să vedem că în fiecare an a crescut  numărul de participanţi, că din ce în ce mai mulţi 

colegi şi elevi îsi fac timp pentru asta. 

 Credem că este bine că există o astfel de iniţiativă şi mobilizare, în primul rând pentru a dovedi că 

noi, ca popor putem fi uniți şi face o diferenţă într-o singură zi. Altfel ar fi şi mai bine să nu fie nevoie 

de mobilizare în acest sens. Adică oamenii să fie conştienţi şi civilizați şi să nu mai arunce gunoiul     

aiurea, încât să fie nevoie să vină ații să strângă în urma lor. De fapt dacă am spune lucrurilor pe nume, e 

o chestiune de bun simț. 

 Ne-am implicat pentru mai multe motive: protejarea mediului înconjurător e una din prioritățile 

noastre, reducerea și reciclarea deșeurilor, de asemenea.  

 Colectivul colegiului nostru vine la curățenie din convingere. Efectiv ies din convingere şi pentru 

că le pasă. Pentru că îşi doresc ca locul unde trăiesc să arate mai bine şi să arate ca e posibil. Este şi un 

exercitiu de echipă foarte frumos : e minunat să vezi cum ne încurajăm unii pe alții în acest efort, cum 

ne ajutăm unii pe alții. Este minunat să ai satisfacția muncii bine făcute când la final vezi în loc de    

mormane de gunoaie o piramidă de saci frumos clădită şi în urma lor un loc curat. După cum spunea un 

elev de al meu “să se vadă pe unde au trecut cei de la ”Petru Poni”, evident în bine.    

 Cu toții am devenit mai  mai responsabili după participarea la aceasta campanie.   

 Dacă noi participăm în această campanie, asta arată deja că ne pasă, suntem responsabili şi vrem 

un mediu sănătos.  

Întocmit : Profesor  Niță Maricica 
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             A l ă t u r i  d e multe alte școli din județ și din  țară, Colegiul nostru s-a 

înscris cu un număr de 230 de elevi în proiectul național Patrula Eco, pentru a                 

responsabiliza elevii în acțiunile de educație a mediului. Coordonatorul național al 

acestui proiect este Centrul Carpato - Danubian de Geoecologie  (CCDG), în          

parteneriat cu  Ministerul Mediului, Ministerul Educației Naționale , Agenția 

Națională de Protecția Mediului, instituții locale. 

          Elevii au fost îndrumați  de cei 8 profesori coordonatori să surprindă  atât  

aspecte pozitive din mediul înconjurător cât și pe cele negative pe care le-au        

organizat într-o Agendă Eco. Elevii din domeniul  Protecția mediului au  antrenat în 

proiect și alți colegi de-ai lor de la specializarea electrotehnică, construcții și lucrări 

publice, electronică și automatizări. 

          Activitatea în cadrul proiectului s-a concretizat în diferite acțiuni legate de 

zile importante pentru mediu dintre care spicuim câteva : Ora și Ziua Pământului, 

Ziua Mondială a Zonelor Umede, Ziua Mondială a Apei, Luna Pădurii, Fotografii 

Eco, Ziua Mondială a Mediului,  realizarea unui Top cu cele mai importante fapte 

bune realizate de elevi, realizarea unui ghid de bune practici a consumului de apă, 

realizarea unui sondaj pe străzile orașului legat de poluarea autovehiculelor,        

participarea la o discuție online pe tema tehnologiilor hibride. 

        Deoarece într-o bună măsură am fost 

sprijiniți în activitățile noastre de  Primărie, 

Agenția Județeană de Protecția Mediului, 

Sistemul de Gospodărire a    Apelor , 

Ocolul Silvic dorim, pe această cale, să le 

mulțumim și să sperăm într-o    colaborare       

viitoare la fel de fructuoasă. 

       Proiectul Patrula Eco s-a desfășurat pe 

durata anului școlar 2012-2013 , dar         

rezultatele s-au    văzut mai târziu, mai    

exact la Seminarul Național organizat  în luna octombrie 2013 de Centrul Carpato - 

Danubian de Geoecologie, când  echipa Colegiului Tehnic “Petru Poni”, denumit 

Trupa Eco Poni a fost răsplătit pentru efortul depus printr-o  mențiune, iar eleva   

Pintilii  Iuliana din clasa a XII a E - pentru Agenda Eco - a  primit premiul   special 

pentru cea mai complexă agendă.  
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Material realizat de profesor 

Șugaru Claudia 
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PATRULA DE RECICLARE A                           

COLEGIULUI TEHNIC   

 ,,PETRU PONI” 

PORNEsTE LA DRUM ...  

 

 
 Vineri, 29.11.2013, s-a lansat Patrula de Reciclare a Colegiului Tehnic ,,Petru Poni” în 

activitățile de educare și antrenare a elevilor în colectarea selectivă a deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice (DEEE).  

 La ora actuală, Patrula de Reciclare reprezintă cel mai amplu program de educație 

ecologică din România, care ajută tinerii să conștientizeze importanța colectării selective a 

DEEE.  

 Organizatorul programului educațional de protecția mediului, Asociația Română pentru 

Reciclare- RoRec, sprijină școala în misiunea de a forma o generație de tineri responsabili, 

preocupați de grija față de mediul 

înconjurător, implicați în comunitate și 

încrezători în propria putere de a aduce 

schimbări benefice în societate. 

 La acest eveniment, care a reunit 

elevi și profesori din liceu, a fost invitată 

d-na Adriana Ioniță, reprezentantul local 

al Asociației Române pentru Reciclare, 

care i-a încurajat pe elevi să valorifice la 

maximum experiența voluntariatului. 

 Pentru elevii liceului, participarea la programul Patrula de Reciclare înseamnă să se 

implice în protejarea mediului înconjurător, dar și să-și dezvolte capacitatea de a lucra în 

echipă, de a atinge un obiectiv ambițios și de a convinge. 

 

 Despre DEEE 

     

 Orice echipament electric devenit inutilizabil se transformă într-un    deşeu. Deşeurile 

de echipamente electrice şi electronice (DEEE) trebuie  colectate şi reciclate după norme    

special create, pentru a recupera componentele utile şi pentru a le elimina nepoluant pe cele    

inutilizabile, astfel încât să nu dăuneze mediului înconjurător. Este ilegal să aruncăm       

deşeurile de echipamente electrice şi electronice împreună cu gunoiul menajer, tocmai pentru 

că sunt poluante pentru solul, apa şi aerul pe care îl respirăm.  

 Este o obligație a fiecărui cetățean membru al Uniunii Europene să colecteze 4 kg/

DEEE anual.  

 Până acum, noi, românii, am strâns în medie 1 kg de persoană. 
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... PATRULA DE RECICLARE A                           

COLEGIULUI TEHNIC   

,,PETRU PONI” 

PORNESTE LA DRUM 

 

 

 Ș t i a ț i  c ă  …  
 

… Frigiderele şi congelatoarele vechi conțin gaze cu efect de seră care contribuie la modificări 

climatice şi la distrugerea stratului de ozon.  

… Un televizor cu tub catodic conține 2 kg plumb, 15 kg sticlă, aproximativ 1 kg de alte    

metale, 9 kg plastic. Plumbul este toxic pentru sistemul nervos și poate cauza dureri de cap, 

nelinişte, slăbiciune de durată, probleme cu memoria, crampe intestinale, insomnie, afecțiuni 

ale rinichilor. 

… Un computer desktop conține în medie 4 kg plastic şi 6 kg metale, inclusiv mercur, plumb 

şi alte metale toxice.  

… O maşină de spălat conține în medie 5 kg sticlă, 35 kg metal şi 10 kg plastic. 

… Un aragaz conține în medie 40-50 kg metal şi până la 0,5 kg sticlă.  

… Un aspirator conține în medie 6 kg metal, 4 kg plastic şi hârtie şi câteva sute de grame de 

material textil. 

… Un frigider conține în medie 5 kg sticlă, 35 kg metal şi 25 kg plastic.  

... Un milion de telefoane mobile conțin 16 de tone de cupru, 350 de kilograme de argint și 

150 de kilograme de paladiu. 

 

 

 

 

 

 

 

Elev  Nicuță Carmen / Cls. aXIa E 

Prof. coordonator Patrula de Reciclare, Dumitriu Iulia  

Sursa: www.patruladereciclare.ro 

http://www.patruladereciclare.ro/
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 Firma de exerciţiu 

Splend’or ... 

 
 MOTTO: ::”Oricând  alături de voi, oricând cu plăcere!” 

                                       

      „F.E. Splend'or S.R.L este o firmă specializată în organizarea de evenimente destinate, în 

special, generaţiei tinere. Serioşi, inovatori şi mereu loiali la cererile clienţilor, oferim cele mai 

bune condiţii si o organizare perfectă care să mulţumească şi cel mai pretentios client.” 

                               Scurt istoric: 

 F.E. Splend’or S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2012 şi funcţioneaza  în  cadrul            

Colegiului Tehnic “Petru Poni” Roman.  

 În anul 2012 a fost preluată de clasa a XI-a B, având ca  administrator  şi  angajaţi 

elevii acestei clase de la profilul  economic. 

 

                                Activitatea si obiectivele: 

 Activitatea de baza a firmei la acest moment este organizarea  

         de petreceri pentru copii. 

 Acest proiect a fost creat din dorinţa de a oferi şi celor mici un 

loc de distracţie în care să cunoască prieteni noi, să aibă acces 

la jocurile preferate, dar totodată, ţinând cont de exigenţele 

părintilor  în ceea ce priveşte petrecerea  timpului liber         

împreună cu copii într-un loc care să acopere o gamă cât mai 

completă de servicii într-un  ambient decent, spaţios, bine      

utilat, prietenos şi sigur. 

 

       F.E.“Splend’or S.R.L îşi propune ca obiective principale creşterea 

cotei pe piaţa Romanului,  în acelaşi timp satisfacerea  nevoilor si       

preferinţelor clienţilor;  

            Realizările firmei. Concursuri si premii 

 
       Firma Splend’or SRL, reprezentată de elevele Hâra Andreea şi Mihăila Raluca şi            

coordonată de prof. Stolnicu Simona, a participat la 

numeroase concursuri de anteprenoriat, precum: 

„Anteprenor pentru viitor” – premiul al II-lea,   

simpozionul „Rolul anteprenorului în dezvoltarea 

comunităţii locale”- premiul I, “Business Plan 

2012- 2013”- premiul al II-lea şi altele,  unde a 

avut şansa să puna în valoare munca şi               

capacităţile elevilor, iar rezultatele au clasat firma 

printre cele mai bune atât la nivel local, cât şi la 

nivel judeţean, obţinând numai  premii   I şi II . 
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...Firma de exerciţiu 

Splend’or 
 

  

 De  asemenea,  firma de exerciţiu Splend’or 

SRL este rezultatului întregului colectiv a fostei 

clasei a XI- a B, care a pus în valoare spiritul de 

echipă al elevilor. Aceştia au avut ocazia să-şi   

etaleze capacităţile de prezentatori, de                  

coordonatori şi mai ales să-şi pună în valoare       

talentele    artistice care au dat naştere la un spirit 

inovator în crearea de evenimente în scopul       

satisfacerii clientelei. 

 Aceştia au avut ocazia să-şi prezinte firma în 

cadrul unui scurt interviu televizat unde a luat 

parte tot colectivul clasei. Pe lângă prezentarea 

personalului şi a activităţii acestora, a avut loc si 

crearea unui poster ce prezenta actuala activitate 

pe care o organiza firma. 

 Oportunitatea oferită de acest context a reuşit să aducă un real succes şi o reală            

satisfacţie atât clasei, cât şi liceului care a susţinut cu toate resursele sale activităţile şi ideile 

firmei, fără de care F.E. Splend’or nu ar fi reuşit să ajungă la nivelul la care ajuns ulterior.  

           

 

 

 

 Dezvoltarea şi        

succesul acestei 

firme  s-a datorat     

implicării elevilor şi 

cadrelor didactice 

care au susţinut 

î n d e a p r o a p e           

iniţiativele acestora.  
 

 

 

 

 

 

Fiecare bucurie a 

voastră, pentru noi, 

reprezinta o mare 

realizare. 

 

 Vă mulţumim pentru că ne acordaţi şansa de a vă face fericiţi. Rămâneţi alături de noi şi 

vă vom uimi prin creativitatea, ingeniozitatea şi experienţa noastră ! 

 

Coordonator : prof.  Stolnicu Simona 

Elev: Hâra Andreea, Cls. a XII-a B 

Competiţia ’’Business Plan 2012- 2013” Piatra 

Neamţ unde s-a obţinut premiul al  II-lea 

Mihăilă Raluca la concursul 

“Anteprenor  pentru viitor” premiul 

al II-lea 

Poster realizat de către Hâra Andreea 
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CERCUL TEHNIC 
CONSTRUCTORII  VIITORULUI 

 
 Începând cu data de 17 septembrie 2013 cercul de construcţii „Constructorii Viitorului” 

de la Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, şi-a  reluat activiăţile, activităţi dedicate  elevilor de 

la profilul Construcţii şi Lucrări Publice. În cadrul cercului membrii şi-au propus să realizeze pe  

parcursul acestui an şcolar, lucrări de specialitate cu impact contemporan, expoziţii, lecţii vizită 

la agenţii economici de specialitate, precum şi  diverse articole pentru revista şcolii. 

          Un grup de elevi de la acest cerc au efectuat o lecţie vizită la SC ROMURBAN         

CONSTRUCT SRL în data de 30 octombrie 2013. În cadrul acestei activități, elevii au vizitat   

punctele de lucru ale agentului economic, respectiv :  reabilitare şi modernizare zonă de       

agrement, bazine de înot, staţie filtru - în zona ştrandului Roman. 

 La punctul de lucru – staţie filtru – elevii au urmărit realizarea mai multor faze ale      

construcţiei, cum ar fi :  

 - armarea, cofrarea şi turnarea stâlpilor 

 - tipuri de materiale  folosite la zidării 

 

 

        Etapele lucrărilor la care elevii au  participat, au consolidat cunoştinţele dobândite la    

modulele de specialitate.                                                                                   
                                                                    

 

 

 

 

Întocmit: 

    Prof. Deaconu Iolanda  

  - responsabil cerc - 
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Cons t ruc ț i i l e  s eco l u l u i  XXI I I . . .  
 

           În ,,Săptămâna europeană a tineretului’’ Filiala nr. 2 Roman a CCD Neamţ, de la    

Colegiul Tehnic „Petru Poni” a organizat un  concurs de creaţie artistică (eseuri şi desene) 

cu tema: ,,Construcțiile secolului XXIII’’. Tema concursului s-a adresat elevilor cu         

imaginaţie şi creativitate, referindu-se la cum vor arăta construcţiile şi ce materiale se vor 

folosi în secolul XXIII. 

 

 

 

            Tema, fiind una atractivă, a stârnit interesul elevilor cu imaginaţie de la Colegiul 

Tehnic „Petru Poni”, care, cu elanul specific vârstei, s-au apucat de lucru. La concurs s-au 

înscris elevi de la toate domeniile: serviicii, resurse naturale şi protecţia mediului şi 

bineînţeles construcţii şi lucrări publice.  
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. . . C o n s t r u c ț i i l e  s e c o l u l u i  X X I I I  
 

 

           Lucrările realizate de ei au fost interesante, evidenţiindu-se elevii: 

 CORODESCU FORIN, clasa a XI-a E, la secţiunea desene - premiul I 

 HOLBOACĂ EMANUELA, clasa  a X-a E, la secţiunea eseuri - premiul I 

 GHERCĂ MIHAELA, clasa a X-a C, la secţiunea desene – premiul II 

 BĂCĂUANU BIANCA PAULA, clasa a X-a C, la secţiunea eseuri – premiul II 

 PAL MARIA GABRIELA, clasa a X-a C, la secţiunea eseuri – premiul II 

 ALBERT ALEXANDRU, clasa a IX- a H, la secţiunea eseuri – premiul III 

 FRONA BOGDAN, clasa a X-a D, la secţiunea desene – premiul III 

              

 

     Cele mai bune desene  prezentate de elevi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Întocmit :  prof . Iolanda Deaconu 

 Responsabil Filiala 2 a  CCD Neamţ de la C.T.„ Petru Poni ” Roman                                                                                        
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De s t i n a ţ i i  u n i c e  î n  j u d e ţ u l  N e amţ   

–  c o n t i n u a r e  d i n  n uma r u l  a n t e r i o r  -   

Va l e a  T a r c ă u l u i— j u r n a l  d e  v a c a n ț ă . . .  
 Dacă povestea mea despre Lacul Cuejdel v-a      

convins să porniţi la drum cu familia sau cu prietenii 

sau dacă doar aţi călătorit cu gândul şi cu inima alături 

de mine, înseamnă totuşi ceva: a meritat efortul           

împărtăşirii bucuriei de a călători. 

Aşa cum spuneam şi în articolul din numărul trecut al 

revistei, de cele mai multe ori căutăm destinaţii          

deosebite de vacanţă aflate cât mai departe de casă, ignorând frumuseţile  locale, pe lângă care 

poate trecem adeseori fără a le observa. Aşadar vă propun în următoarele rânduri o altă          

destinaţie unică din judeţul Neamţ : Valea Tarcăului. 

Porniţi de acasă doar pentru a evada din cotidianul urban, într-o duminică dimineaţa     

ne-am îndreptat spre Bicaz, lăsându-ne cu toţii la voia inspiraţiei de moment.  

În intersecţia din   Tarcău aceasta s-a manifestat si am virat la stânga spre cabana        

Ardeluţa, pe DN 15. Valea     Tarcăului este un loc unic, care se deschide ochilor călătorului, ce 

cu răbdare porneşte să descopere măreţia unui tărâm dantelat în gresie de pâraie grăbite şi     

zgomotoase. 

Un prim obiectiv este Cascada Ianuş (Repezişurile) din satul Cazaci. Cascada este de 

fapt o vâltoare cu o diferenţă de nivel de aprox. 4 m , unde pe vremuri erau o moară şi o piuă. 

Apa s-a repezit în cutele de gresie, săpând adânc ceva asemănător unor cazane în fierbere.     

Locul este ideal pentru campare, pescuit de păstrăv sau pur şi simplu pentru a admira măreţia 

peisajului natural. Continuînd drumul, ceea ce se remarcă este că valea se tot adună, iar apa  

devine tot mai tumultoasă. După vreo 19 km de la intersecţia din Tarcău cu drumul naţional  

este derivaţia spre Mănăstirea Sihăstria Tarcău. Cei ce au răgazul de a intra în lăcaşul sfânt vor 

fi surprinşi de simplitatea construcţiei, mica biserică fiind construită pe la 1833 din bârne de 

frasin artistic îmbinate. Aici realizezi că viaţa simplă, în comuniune cu natura şi cu Dumnezeu 

este minunată…Mănăstirea este situată pe valea Pârâului Bolovăniş, vale pe care se află şi    

Cascada Bolovăniş - o cascadă aproape ascunsă vederii călătorului grăbit, căreia i se spune şi 

“Niagara Tarcăului’’ . Continuând drumul, după Cascada Bolovăniş veţi descoperi un sector de 

chei săpat în gresie masivă care efectiv îţi taie răsuflarea prin frumuseţea lui. Peisajul este pe 

cât de  neaşteptat pe atât de uluitor. 
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. . . V a l e a  T a r c ă u l u i— j u r n a l  d e  v a c a n ț ă  
 

 

Revenind pe valea Tarcăului, la 22,5 km în sus se iveşte pe stânga Cabana Ardeluţa, 

vegheată straşnic căci aparţine M.a.p.n-ului. Cabana poartă amprenta timpului şi este doar o 

palidă imagine a strălucirii de altădată. Urmează gura Tărcuţei, Obârşia Tarcăului (încă 8 km) 

unde valea capătă un profil îngust, de defileu, apoi Mănăstirea Daniil Sihastrul Tărcuţa,          

Rezervaţia Forestieră Goşmanu care se întinde pe 173 ha ( cu molizi, brazi şi fagi seculari de  

dimensiuni impresionante şi vârste cuprinse între 140 260 ani) şi continuând urcuşul, urmând 

traseul marcat, ajungeţi la zona de protecţie pentru cocoşii de munte din rezervaţia faunistică 

Brateş. Cocoşii de munte sunt  păsări foarte sperioase şi de aceea sunt văzuţi rar în natură, fiind 

numiţi şi “Cavalerii munţilor înalţi". 

 

 

 

 

 

 

 

 … Însă timpul s-a scurs pe nesimţite şi ne aflăm în prag de asfinţit, fapt ce ne obligă să 

facem cale întoarsă spre casă. 

Încărcaţi de amintiri de neuitat ne întoarcem de pe valea Tarcăului cea plină de repezişuri 

ce-şi  rostogolesc apele în cascade ascunse sau îndrăzneţe, cu defileuri neaşteptate săpate în     

gresie, cu mănăstiri tăcute, agăţate parcă pe coline,  cu păduri seculare de brazi, molizi şi fagi …. 

Aşadar porniţi la drum şi descoperiţi această minunată vale a Tarcăului „încremenită în 

sălbăticie” aflată la doar 25 km de Piatra Neamţ şi promit că nu veți regreta alegerea .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Fodor Elena  

Sursa :www.viziteazaneamt.ro 

Cascada Bolovăniș 

http://www.viziteazaneamt.ro


 

Ecoscience/Nr.2/an I   19 

 

  

 Calitatea vieții  noastre 

depinde de calitatea mediului – aer, 

apa, sol, plante, animale, păduri, 

lacuri ,  râuri .  Toate aceste 

componente ale mediului, integrate 

în structuri complexe, ecosistemele, sunt influențate şi modificate, în proporții diferite de tot 

ceea ce inseamnă dezvoltarea sistemului socio-economic.  Consumul de resurse naturale, 

deşeurile rezultate din toate procesele industriale, agricole sau casnice, construcțiile 

hidrotehnice, schimbarea folosinței terenurilor, producerea în cantitate mare a unor substanţe 

de sinteză ( fertilizanți, pesticide, medicamente, coloranți, fibre, mase plastice, cauciuc ), 

turismul de masă, comerţul internațional, sunt factori ce indică dezvoltarea dar, în acelasi timp 

sunt factori care determină modificări substanţiale ale ecosistemelor. De aici apare necesitatea 

de a controla şi supraveghea raportul dintre dezvoltarea economică şi calitatea mediului, şi de a 

proiecta şi aplica politici şi strategii de protecţia mediului. 

 Ecologia ne oferă instrumentele ştiintifice de 

evaluare a structurii şi funcţiilor ecosistemelor iar 

domeniul protecției mediului instrumentele şi 

logistica pentru aprecierea cantitativă şi calitativă 

a impactului antropic, diminuarea impactului şi 

remedierea efectelor negative.  

 Nevoia de specialişti care să înțeleagă efectele dezvoltării asupra mediului, la diferite 

scări spațio-temporale, să poată construi programe şi proiecte de protecția mediului şi să 

acceseze informațiile privind calitatea mediului este în creştere evidentă. 

 În acest context în cadrul Colegiului Tehnic Petru Poni îşi dobândesc competențele 

profesionale tehnice de specialitate,  viitorii specialişti în monitorizarea principalilor factori de 

mediu : apă, aer şi sol,  de la clasele de profil  Resurse naturale şi protecția mediului în 

laboratoarele , cabinetele de specialitate şi în instituțiile de 

profil . 

 Dorința viitorilor absolvenți este de a crea un mediu 

sănatos, mai puțin poluat pentru generațiile viitoare. 

          

    Material realizat de către  elev Cozma Adina                                          

Cls. a X-a C 
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HIDROGENUL - COMBUSTIBIL ECOLOGIC 

Un grup de inventatori de la Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare 

și Membrane din București, au realizat după trei ani de studii intense și încercări, o instalație 

care, alimentată cu apă de la robinet, produce hidrogen, combustibil ecologic, inepuizabil și 

care are toate șansele să devină noul pas în ceea ce privește alimentarea automobilelor și     

încălzirea locuințelor. 

Ministerul Economiei interesat de avantajele acestei invenții a cerut ca potențialul de 

aplicabilitate al invenției să fie studiată de Termoelectrica SA și Electrocentrale București. 

Specialiști în domeniu, profesori universitari și membri ai Academiei Române, susțin 

realizarea lui ing. Radu Marin și se arată încrezători că în cel mai scurt timp se vor obține și 

resursele financiare necesare producerii acesteia pentru consumul în masă. 

Cei de la Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare și Membrane din 

București, caută să obțină biocombustibili, de bioetanol și biodiesel, folosind noi "rețete      

tehnologice" de mare randament, dar au realizat că biocombustibilii nu au viitor, că ei        

constituie doar o soluție de moment pentru criza energetică ce ne amenință civilizația. 

Așa stând lucrurile si-au concentrat atenția asupra hidrogenului, pe care, cu mai bine 

de un secol în urmă, Jules Verne l-a considerat ca fiind "combustibilul viitorului". Hidrogenul 

se obține din apă și prin ardere se transformă tot în apă. În consecință, sursa sa este              

inepuizabilă.. Deocamdată, utilizeaza apa de la robinet pentru producerea hidrogenului, însă,  

într-un viitor nu prea îndepărtat  se va utiliza și o altfel de apă, una "specială", capabilă să-i 

mărească randamentul. Principiul de funcționare al instalației, în totalitate original, nu se    

bazează pe hidroliză, ci pe ceea ce am putea denumi ca fiind, poate impropriu, electrocataliză 

membranară, la care au ajuns utilizând cunoștințe din mai multe domenii, cum ar fi fizica,   

chimia, biochimia și altele. 

Instalația se află în stadiul de model experimental și urmează ca în scurt timp să se   

realizeze primul prototip pentru centrale termice și autoturisme. Avantajele acestei instalații: 

 gradul de poluare al mediului înconjurator este zero; 

 are dimensiuni reduse și i se poate găsi ușor un amplasament; 

 folosește o cantitate mică de curent electric pentru obținerea unei cantități foarte mare de 

hidrogen; 

 prețul hidrogenului obținut este de câteva ori mai mic decât al benzinei, motorinei sau     

gazelor naturale - costul acesteia este relativ mic, de circa 1.500 RON; 

 siguranță în exploatare și securitatea utilizatorilor; 

 datorită purității ridicate a hidrogenului, de peste 98%, pericolul de autoaprindere și de   

explozie este în totalitate exclus; 

 sursa de hidrogen este inepuizabilă față de rezervele de hidrocarburi, care în jur de 30 de ani 

se vor epuiza; 

 instalația poate să producă hidrogen și din 

benzină, motorină, bioetanol, reducând 

consumul de carburanți clasici cu circa 

30%, obținând ca reziduu carbon de 

înaltă puritate, care la rîndul lui poate fi 

utilizat. 

    Prof. Șugaru Claudia  

    Sursa :  www.inventatori.ro  

         www.environ.ro  

http://www.inventatori.ro/view_article.php?id
http://www.environ.ro/
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O echipă de ingineri americani a reuşit să obţină cel mai eficient material impermeabil 

cunoscut până în prezent, inspirat de aripile fluturilor şi de frunzele unei plante de grădină.  

Noua suprafaţă „super-hidrofugă” ne-ar putea ajuta să ne menţinem hainele uscate pe 

timp de ploaie, însă, în plus, ar putea feri de îngheţ componentele metalice ale maşinăriilor. 

Până acum, frunza de lotus era considerată standardul cel mai înalt de impermeabilitate 

în natură, însă cercetătorii de la Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), SUA, au anunţat recent că au identificat o 

suprafaţă care o depăşeşte.  

 Adăugând mici încreţituri la o suprafaţă de silicon,    

inginerii americani au reuşit să facă picăturile de apă să 

„sară” de pe aceasta cu 40% mai repede decât în cazul       

materialului care deţinea recordul anterior.  

Încreţituri similare cu acestea se regăsesc în natură pe aripile fluturilor din genul      

Morpho, dar şi pe frunzele pline de nervuri ale unei plante de grădină – nasturtium-ul de 

grădină (condurul doamnei). 

 „Timp de mai mulţi ani industria a copiat frunza de lotus. Ar trebui să înceapă să     

copieze fluturii”, a declarat Prof. Kripa Varanasi, coordonator al studiului. 

Diferenţa dintre materialele folosite în prezent şi noul tip de material pleacă de la un 

unghi diferit de abordare. 

 Efectul „lotus” constă în faptul că unghiul de contact îi permite doar unei părţi foarte 

mici a picăturii de apă să atingă suprafaţa, în timp ce în cazul aripilor de fluture accentul se   

pune pe timpul de contact. Noul material determină picăturile să „sară” mai repede de pe      

suprafaţă pentru că le împarte pe fiecare în părţi asimetrice. 

Aplicând încrețituri similare pe metale, ţesături sau ceramică, oamenii de ştiinţă speră 

să poată ajuta la producerea unei noi generaţii de produse impermeabile, care să varieze de la 

corturi la turbine eoliene. Astfel ar putea creşte semnificativ rezistenţa obiectelor care ne fac 

viaţa mai uşoară. 

Elev  Cumpăratu Constantin  - Cls. a X-a B                                                  

Sursa  : www.ecomagazin.ro 
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TINOVUL MOHOŞ  

SAU 

 LACUL CU MUŞCHI... 
  

 Dacă priveşti imaginea de departe, ai putea crede că este un lac oarecare din mijlocul unei 

păduri pitice. De fapt în faţa ta este un vulcan acoperit cu apă, muşchi şi arbori pitici. Dacă   

cineva ţi-ar spune că pădurea „pluteşte” deasupra unei căldări apoase, poate nu ai crede. Dar 

este adevărat. Iar „minunea” este chiar în ţara noastră, la câţiva paşi distanţă de cel mai celebru 

fost vulcan din România - Sfânta Ana. 

 Este vorba de Tinovul Mohoş, care în traducere înseamnă Lacul cu muşchi. Tinovul     

Mohoş este o arie protejată de interes naţional ce corespunde categoriei a IV-a IUCN situată 

în judeţul Harghitaşi suprapusă sitului Natura 2000. Rezervaţie naturală de tip floristic şi 

faunistic se află într-unul dintre craterele Masivului Ciomatu.  

 Dar ce este un tinov? Este o mlaştină oligotrofă, adică o mlaştină unde se găsesc puţine         

minerale, fapt ce afectează dezvoltarea plantelor din zonă. 

 Dar cum s-a format o astfel de mlaştină? În zonă au existat doi vulcani: Mohoş şi Sfânta 

Ana. Primul care a erupt a fost vulcanul cu tinovul, ulterior acesta s-a liniştit şi în el s-a format 

un lac. Ceva mai târziu a erupt şi vulcanul de alături şi cenuşa aruncată a ajuns în mare parte 

în lacul nou format, pe care l-a colmatat şi a favorizat dezvoltarea muşchiului de turbă. Mlaştina 

s-a format cu peste 18.000 de ani în urmă. Astăzi din lacul iniţial de apă au rămas numai câteva 

ochiuri. Deci Tinovul Mohoş este tot un vulcan, dar care nu se vede decât prin două ochiuri de 

apă. (… se pare că şi Lacul Sf. Ana va avea acelaşi final!) 

 Stratul de turbă este gros de 10 până la un maxim de 20 

de metri. În mlaştină s-a dezvoltat muşchiul de turbă, care a 

acoperit aproape toată suprafaţa  lacului, lăsând din loc în loc 

ochiuri de apă. ”Pământul” este înşelător, la fel cu nisipurile 

mişcătoare. Zonele acoperite cu turbă sau cu muşchi par solide 

la vedere, dar nu sunt. Turiştii care vizitează rezervaţia şi sunt 

mai curioşi, pot călca pe stratul de muşchi. Senzaţia simţită este 

că te afunzi, iar pantofii rămân uzi! Sub greutatea piciorului, muşchii presaţi se comportă     

asemenea unui burete. Cu cât te zbaţi să te salvezi, cu atât te afunzi tot mai tare. În rezervaţie 

sunt zone mai ude sau mai uscate. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejat%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Harghita
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lac
http://ro.wikipedia.org/wiki/Erup%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lac
http://ro.wikipedia.org/wiki/Colmatare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lac
http://ro.wikipedia.org/wiki/Turb%C4%83
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… TINOVUL MOHOŞ sau LACUL CU MUŞCHI 

 Datorită turbei apa tinovului este aproape neagră. Unul dintre “lacuri” are o adâncime de 

17 metri, iar celălalt de 22 metri. Temperatura apei e relativ constantă, nu îngheaţă niciodată şi 

nu permite nici unei vieţuitoare să se dezvolte acolo, fiind acidă, cu un Ph 4. Apa pare 

”nemişcată”şi nu tulbură imaginea pinilor care se reflecta în ea. Unii dintre pinii care stau de 

pază aici, au 200 de ani, dar arată ca de 30-40 de ani, din cauza lipsei de substanţe hrănitoare 

din mediu. Înălţimea pinilor este invers proporţională cu grosimea stratului de turbă. 

 Rezervaţia adăposteşte vegetaţie forestieră alcătuită în mare parte de pin silvestru (Pinus 

sylvestris), specii de mesteacăn pitic (Betula nana) şi mesteacăn pufos (Betula pubescens). La 

nivelul ierburilor vegetează mai multe specii floristice de turbărie printre care: roua                

cerului (Drosera rotundifolia), specii de rogozuri (Carex nigra, Carex echinata), ruginare 

(Andromeda polifolia), ligularia (Ligularia sibirica) sau bumbăcăriţă (Eriophorum vaginatum). 

 Pe lângă faptul că zona are importanţă ştiinţifică, peisajul este deosebit de frumos.        

Senzaţia pe care o simţi încă de la intrare este că pătrunzi într-un ţinut de basm, ţinut în care 

eroii principali, respectiv turiştii, trebuie să găsească o comoară, dar pentru aceasta trebuie să 

străbatăpăduri cu tot felul de pericole, păduri vrăjite, păduri unde, sub muşchii verzi, vizibili 

peste tot,aşteaptă spaima din adâncuri, păduri cu lacuri negre ca păcatul adânc, păduri cu plante 

care mănâncă … insecte! 

 Fiecare îşi poate imagina orice,  deoarece peisajul este ciudat, dar de o frumuseţe aparte, 

stranie, un altfel de loc. Un loc din România! Un loc unde viaţa a găsit un mod de a supravieţui! 

 

 Aşadar, dacă aveţi drum prin zonă, 

nu ezitaţi să plutiţi deasupra unui vulcan 

şi să faceţi cunoştinţă cu roua cerului! 

 

 

 

 

Elev: Pița Cristina - Cls. a XI- a E / Coordonator: prof. Loredana Lăpuşneanu 

Sursa  :   www.turismland.ro  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Turb%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83dure
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pin_silvestru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mesteac%C4%83n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Turb%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Drosera
http://ro.wikipedia.org/wiki/Drosera
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rogoz
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ligularia
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 În timpul verii, lacul de langă Osoyoos 

(British Columbia) seacă și scoate la iveală       

formațiuni care au devenit loc de pelerinaj pentru 

turiști curioși din întreaga lume, dar și pentru       

cercetători care s-au încumetat să deslușească      

misterul fundului care abundă în culori, minerale și 

forme geometrice. "Lacul pătat" este de o frumusete 

rară, iar fenomenul prin care el ajunge în forma din 

imagine este unic. Există concentrații foarte mari de 

sulfat de magneziu, de sodiu și de calciu, fiecare   

precipitând diferit când apa se evapora… 

 

 Cine mută pietrele în Valea Morții? Iată un  

mister care înca îi fascinează pe oameni, chiar dacă 

cea mai plauzibilă explicație a fost dată de               

cercetatori: vântul. Există pietre și de o sută de        

kilograme care călătoresc prin deșertul arid cu o 

lungime de 120 de kilometri, așezat în California. 

 Ele înaintează ușor, uneori schimbându-și     

direcția la 90 de grade, lăsând urme vizibile în spate. 

Oamenii de știință susțin că deplasarea se face numai 

după ploaie, cand nămolul este moale și  permite o        

înaintare de câțiva milimetri. Totuși, nu puțini sunt 

aceia care pun totul în cârcă paranormalului, spunând 

ca forțe  inexplicabile acționează asupra pietrelor... 

 În 1839, Charles Darwin călătorea prin    

Argentina, croindu-și drum printre "los             

penitentes", formațiuni de gheață aflate în Anzi, la 

peste 4.000 de metri altitudine. Acestea au        

aspectul unor lame de cuțit, unele înalte și de cinci 

metri. Se formează prin trecerea  directă a          

vaporilor de apă din ceața în stare solidă 

(sublimare) dar și datorită vânturilor puternice 

care modelează câmpuri albe. Liboutry a intrat în 

detaliu, explicând fenomenul și prin puterea de 

refracție a suprafețelor, care cresc punctul de 

ceață, aflat inițial la sub zero grade. Betterton a 

descris și o formulă matematică pentru los       

penitentes; fenomenul rămâne încă un mister, chiar dacă a fost destul de studiat... 
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 Un fenomen care ne-a fascinat încă din  copilarie 

este aurora boreală. Oamenii care locuiesc spre poli le 

numesc "dansuri ale spiritelor". Aurorele se văd mai 

bine noaptea, ele putând fi monocrome sau policrome. 

Termenul provine de la Aurora, zeița romană a zorilor 

și Boreas, vântul de nord al grecilor. Fenomenul se 

produce prin ionizarea oxigenului (dă culoarea verde 

sau roșu închis) și azotului (dă culoarea albastru sau 

roșu) în ionosferă, la aproximativ 80 de kilometri     

altitudine. Aurorele boreale reprezintă un adevarat 

spectacol ceresc, ele atrăgând anual zeci de mii de 

turiști spre cercurile polare, acolo unde se observă cel 

mai bine... 

 Tornadele reprezintă fenomene relativ des 

întâlnite în America. Uneori, ele se pot forma în 

ocean, absorbind apa în vortex și devenind "trompe 

de apă". Puțini știu însă că și în cazul incendiilor 

pot apărea astfel de fenomene spectaculoase și    

deloc prietenoase. Un caz celebru este cutremurul 

din 1923 din Japonia, atunci cand cartierul          

Hifukusho-Ato a luat foc. Din cauza diferențelor 

uriașe de     temperatură, s-a format o tornadă care a   

început să "soarbă" făacările, distrugând totul în 

calea ei. Au murit atunci aproximativ 40.000 de 

oameni, în numai cîteva minute... 

 Apar ca niște diverticuli la baza norilor și 

crează un fenomen impresionant. Aveți în  imagine 

norii mammatus, numiți și "norii sân". Ei apar prin 

modificări în stratul inferior al unor nori care        

întalnesc condiții meteo speciale, cu temperaturi 

precise în interiorul norilor, respectiv sub aceștia. 

Au fost lansate numeroase teorii, însă niciuna nu a 

clarificat fenomenul. Mulți au spus că norii respectă 

undele de gravitație ale nPamântului. Există zece 

ipoteze, însă niciuna completă. Se pare că natura nu 

se lasă ușor descoperită, lucru care nu poate decât să 

ne încânte. Misterele sunt mai frumoase atunci când 

sunt lăsate în pace...  

Elev :  Acatrinei  George - Cls. a XI-a E                                            Sursa : www.ecomagazin.ro   
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Cum ne afectează deșeurile de echipamente electrice și electronice ? 

  

 De la calculatoare la frigidere, de la cuptoarele cu microunde la televizoare, toate   

electricele și electronicele aflate la 

sfârșitul ciclului de viață devin 

deșeuri. În această categorie  intră și 

telefoanele mobile și sursele de      

iluminat (tuburi fluorescente de tip 

neon, „becuri     economice” și surse 

de    iluminat cu descarcare în gaz).  

 Impactul lor asupra  medilui   

este îngrijorător.      

 Aceste deșeuri au în compoziție substanțe deosebit de periculoase: mercur, plumb, crom, 

brom, substanțe halogene ca CFC - cloro-fluoro-carbon (responsabil pentru   diminuarea     

stratului de ozon).  

 Un tub catodic al unui televizor poluează 50 de metri pătrați de sol timp de 30 de ani 

 Sistemul electronic al ceasului deșteptător conține mercur. 

 Frigiderele conțin cloro-fluoro-carbon. 

 Telefoanele celulare, calculatoarele conțin metale grele și metale rare. 

 Dacă ar fi incinerate, deșeurile de echipamente electrice și electronice ar elibera anual o 

cantitate de 36 tone de mercur și 16 tone de cadmiu. 

 Fiind atât de periculoase, aceste deșeuri nu mai trebuie să ia calea gropilor de gunoi.       

Trebuie să fie colectate separat și reciclate.  

 Se pot face mari economii de materie primă gândindu-ne că din tubul catodic al unui           

televizor se pot scoate două kilograme de plumb. 

Uniunea Europeană a dat două directive care îi obligă pe fabricanții de produse electrice și 

electronice să organizeze filierele de reciclare, pe de-o parte, iar pe de alta să producă aparate 

din ce în ce mai ecologice și cu o durată mai lungă de viață.  

Ce pot să fac pentru a reduce poluarea datorată echipamentelor electrice și electronice?  

 Să alegi aparate mai puțin poluante, cu o durată mai lungă de viață. 

 Să predai aceste deșeuri la platformele și centrele de colectare. 

 Să duci, la schimb, la comercianți, echipamentele vechi atunci când cumperi altele noi. 

 Să nu cumperi obiecte electrice de unică folosință. 

 Să încerci să repari obiectele în loc să le înlocuiești cu cele noi. 

 Să cumperi obiecte care consumă mai puțina energie. 

 Să nu arunci aragazul vechi pe câmp sau la groapa de gunoi – magazinele care             

comercializează astfel de produse sunt obligate să le primească pe cele vechi, la cumpararea 

unora noi. 
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      . 

 

 

 

 

 Să nu arunci telefonul mobil la gunoi. Firmele din România au început și ele programe de 

reciclare. Acest lucru înseamnă că poți duce telefonul vechi la orice centru de telefonie   

mobilă. 

 

 Amenzile pentru persoanele fizice care nu separă la sursă deșeurile de echipamente        

electrice și electronice pentru a le depune în cadrul sistemului de colectare organizat sunt      

cuprinse între 500-1000 RON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce se întamplă cu aceste obiecte după colectare?  

 

 Colectarea și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice este reglementată 

prin lege. De tratarea ecologică a acestor deșeuri răspund producătorii de echipamente electrice 

și electronice, mai ales prin intermediul societăților autorizate să colecteze și să trateze DEEE.  

 

 Tratarea ecologică include:  

 

 Dezmembrarea deșeurilor și neutralizarea substanțelor  periculoase; 

 Dezmembrarea și refolosirea componentelor; 

 Dezmembrarea și reciclarea materialelor; 

 Incinerarea în vederea obținerii de energie; 

 Eliminarea substanțelor nepericuloase rămase; 

 Deșeurile de echipamente electrice și electronice conțin  componente și materiale care pot 

fi    reutilizate pentru echipamente noi sau care pot fi reciclate (metale, plastic, sticlă, etc.). 

 

Profesor  Ilie Cristian 

Sursa : www.deseurielectrice.ro 
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MATERIALE INTELIGENTE ŞI UTILIZĂRILE LOR 
 

 

 

 Cercetările din ultimele 3 – 4 decenii, au scos în 

evidenţă faptul că fenomenul numit ,,memorie” nu este 

caracteristic numai omului şi animalelor,  ci şi            

diferitelor materiale, numite materiale inteligente. 

Acestea au       capacitatea de a reacţiona la modificările    

mediului fie prin schimbări de formă, rigiditate, poziţie, 

frecvenţa  vibraţiilor interne, frecare internă sau     

vâscozitate (actuatori), fie prin emiterea unui semnal 

(senzor). 

 Mater i a l e l e  in t e l igente  înco rporeaz ă                   

caracteristicile de adaptabilitate şi de multifuncţionalitate, fiind capabile să prelucreze           

informaţiile,        utilizând    exclusiv caracteristicile intrinseci ale materialelor. 

Inteligenţa artificială, implică cinci caracteristici de bază: senzitivitatea,                       

impresionabilitatea (memorie), modificabilitatea (adaptare şi învăţare), activitatea (realizare 

de sarcini şi acţiuni), imprevizibilitatea (posibilitate de abatere de la experienţa anterioară). 

Prin analogie cu ştiinţele biologice, sistemele inteligente pot îndeplini funcţii de          

activatori (muşchi), de senzori (nervi) sau de control (creier). Noţiunea de material inteligent 

poate fi extinsă la un nivel mai înalt, de inteligenţă artificială, prin încorporarea unei "funcţii de 

învăţare". Rezultă un material foarte inteligent, care poate detecta variaţiile mediului şi-şi poate 

modifica caracteristicile proprii, astfel încât să controleze variaţiile care au generat această 

modificare. S-au dezvoltat, astfel, noţiunile de "inteligenţă pasivă" (care permite doar reacţia la 

mediu) şi de "inteligenţă activă" (care reacţionează în mod discret la constrângeri mecanice,   

termice sau electrice exterioare, ajustându-şi caracteristicile printr-un sistem de feed-back). 

Materialele inteligente, care au mai fost numite: senzoriale, adaptive, metamorfice,    

multifuncţionale sau deştepte (smart), sunt fructul colaborării specialiştilor din trei domenii:   

ştiinţa materialelor, inginerie mecanică şi construcţii civile şi pot combina funcţia de actuator 

cu cea de senzor. 

Cea mai eficace metodă de obţinere a materialelor inteligente este asamblarea de         

particule (particle assemblage), care se poate realiza, fie prin ataşarea, fie prin integrarea       

elementelor active într-o structură unitară. Conceptul de asamblare de particule presupune:         

producerea unui amestec ordonat de diferite particule, manipularea particulelor cu o              

microsondă şi aranjarea particulelor pe substraturi. Metoda de aranjare pe substraturi             

presupune parcurgerea a trei etape (după modelul copierii xerografice): desenarea, developarea 

şi fixarea. Cu ajutorul   sistemelor materiale inteligente au fost concepute sisteme de prelucrare 

mecanică inteligentă cum ar fi, de exemplu, îndoirea precisă "în L" a  tablelor subţiri. 

  Domenii de aplicabilitate 

Principalele domenii de aplicabilitate ale materialelor inteligente sunt următoarele: 

 

 Chimie, bio şi nanotehnologie 

 

 Se are în vedere realizarea de cipuri 

biotice, care vor  putea fi implantate direct în    

organism.  

 Se vor putea realiza pompe inteligente de 

insulină, stimulatoare cardiace, retine            

artificiale, va exixsta posibilitatea de            

administrare a tratamentelor  anticanceroase , 

strict  către   celulele bolnave.  
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... MATERIALE INTELIGENTE ŞI UTILIZĂRILE LOR 
 

 

 

 Se întrevede şi posibilitatea comunicării directe dintre calculator şi lumea biologică,         

respectiv între calculator şi corpul uman, prin intermediul unor noi interfeţe  bioelectronice.  
  
 Industria textilă 

 

 Materialele textile inteligente (MTI) reprezintă          

următoarea generaţie de fibre materiale şi produse textile şi 

pot fi descrise conform definiţiei generale ca “gândind”, 

adaptându-şi   proprietăţile conform  condiţiilor externe. 

 Cele mai importante grupe de materiale textile            

inteligente sunt: 

- Materiale PCM (Phase Change Materials), materiale care 

îşi modifică faza; 

- Materiale SMM (Shape Memory Materials), materiale care memorează forma. Incorporarea 

de materiale SMM în produse de îmbrăcăminte îmbunătăţeşte capacitatea de protecţie termică 

la temperaturi extreme. 

- Materiale conductive, materiale cu proprietăţi conductive şi textile electronice Materialele 

textile conductive combină cel mai avansat proces de finisare cu utilizarea unor materii prime 

caracterizate de un înalt conţinut metalic şi proprietăţi electrice. Ele permit trecerea prin        

material a curentului electric, ceea ce face din suprafaţa textilă o altă modalitate de conexiune, 

o interfaţă alternativă. 

- Materiale cromice, materiale care îşi modifică 

culoarea. Materialele textile cromatice sunt    

caracterizate de posibilitatea de a-şi schimba 

culoarea conform condiţiilor externe, fiind     

cunoscute şi ca materiale cameleon. În această 

categorie sunt incluse materiale care radiază, 

anulează sau modifică culoarea. 

 

 Robotică, aeronautică 

 

  

 Materialele inteligente reprezintă o clasă unică de aliaje 

metalice care pot să   recupereze deformaţii, aparent            

permanente, atunci când sunt încalzite peste o anumită      

temperatură, prezentând cel putin două    proprietăţi:     efectul 

de memorie a formei şi     superelasticitatea.     

 Aliajele de Ni-Ti au cunoscut, în ultima vreme, o mare 

dezvoltare, fiind folosite cu succes   pentru multe aplicaţii, 

cum ar fi biomedicina, industria navală, aerospaţială, nucleară, 

de   automobile, robotică. 

 

Profesor   Aramă Lucian 
Sursa : 

- Leandru Gh. Bujoreanu , ”Materiale inteligente autor”, Editura 

Junimea, Iaşi, 2002 

- Revista de „Ştiinţă şi tehnică” ediţie 2010 / 2011-03-14 



 

Ecoscience/Nr.2/an I   30 

 

 

NOUTĂ Ţ I  Î N  P A V IM ENT E  

 -   RĂ Ş IN I L E  P O L I U R E TAN I C E  -   
         
 

    

 Pardoselile epoxidice sunt pardoseli tehnice deosebit de rezistente la solicitări mecanice şi 

chimice (la trafic greu, la contactul cu factori de mediu sau cu produse chimice). Marele avantaj 

al lor este ca sunt igienice şi foarte uşor de intreţinut. 

          Acest tip de pardoseli se fabrică din raşină epoxidică prin turnare, fiind autonivelante. 

Există o mare varietate de pardoseli epoxidice decorative, cu textură lucioas sau rugoasă, cu 

peliculă de protecţie impotriva apei, ş.a.m.d. Tipul de pardoseală epoxidic se va alege in funcţie 

de gradul de solicitare ( redus, mediu sau înalt) şi de cerinţele estetice ale spaţiului. 

         Pardoselile epoxidice, poliuretanice, vinil - esterice acoperă toate nevoile : antipraf,       

antialunecare, rezistenţă la acizi, antistatic, rezistenţă la coroziune, conductor de caldură, 

rezistenţă la apă, flexibiltate, autonivelare, design interior, acoperire, mortare, etc. şi pot fi 

aplicate în toate tipurile de activităţi. 

 

Pardoseli moderne din rășini poliuretanice realizate și la Colegiul Tehnic  

Petru Poni cu participarea elevilor de la clasele de la profilul Construcții și  

lucrări publice , în timpul orelor de practică : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Tratarea rosturilor de dilatare cu 

primar epoxidic Aquadu 
2. Sigilare rosturi de dilatare și  fisuri 

cu mastic polimetanic  

3.Tratarea întreagii suprafațe cu  

doua mâini de primar Aquadur 

4. Aplicare primei mâini de rășină poliuretanică 

încărcată cu cuarț 0,1- 1 mm 
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 … NOUTĂ Ţ I  Î N  P A V IM ENT E  

 -   RĂ Ş IN I L E  P O L I U R E TAN I C E  -   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof . Deaconu Iolanda    

Prof. Hurjui Mirela 

5. Finisarea și curățirea suprafeței 6. Aplicarea mâinii a doua de rășină, peste 

care se presară pe stratul proaspăt din fulgi  

colorați de polietilenă 

7. Lăcuire cu protectiv 

poliuretanic transparent de mare 

rezistență 

8. Marcaje , siglă și desene realizate 

cu protectiv pigmentat ADJ  
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Atunci când construim sau cumpăram o locuință trebuie să ținem cont în mod direct atât de 

confortul termic, cât și de cel fonic. Dezideratele amintite pot fi obținute ușor prin izolarea 

pereților, a pardoselii și a plafonului cu materiale termo și fonoizolante. 

Acestea vor spori confortul locatarilor și vor reduce cheltuielile pentru încălzire, vor      

proteja  împotriva igrasiei, a umidității și, nu în ultimul rând, vor atenua zgomotele venite din    

exterior și de la vecini. 

 Materialele utilizate în sistemele de           

termoizolații sunt polistirenul expandat,   

polistirenul extrudat, vata minerală de sticlă sau 

bazaltică, în varianta simplă sau cașerată cu folie 

de aluminiu          anticondens. 

Există, de asemenea, o serie de alte                  

materiale care au proprietăți termoizolatoare și la 

care se poate apela cu succes în acest scop: pluta 

sau termorolul. 

 În general, aceste materiale trebuie să    

prezinte o capacitate de izolare mare, fiabilitate și  

capacitatea de montare rapidă și ușoară. 

 Alegerea materialului potrivit se face în 

funcție de cerințele de izolare termică și de      diversele aplicații. 

 Spre exemplu, pentru termoizolarea interioară a pereților și tavanelor din încăperile 

puțin expuse la umiditate, se poate utiliza vata minerală de sticlă sau bazaltică ori polistirenul    

expandat. 

 Acesta din urma poate fi 

întrebuințat cu succes și pentru placările       

exterioare, cu     condiția să fie special          

conceput în acest scop. 

Pentru izolarea pardoselilor se           

recomandă polistirenul extrudat, care are o   

densitate mai mare și o rezistență mai bună. 

 Pentru a se asigura fonoizolarea, se poate 

folosi o folie specială de poliester (un fel de       

burete), în cazul parchetului, sau pluta (chiar 

daca reprezintă una dintre cele mai rudimentare     

metode de izolare termică și fonică). 

   Vata minerală 
Aceasta este un bun material izolant, folosit în general pentru izolarea interioară a pereților 

de compartimentare, a tavanelor, planșeelor dintre etaje, pardoselilor sub șape  flotante, rosturilor 

dintre clădiri, acoperișurilor - terasă, etc. 

CU CE MATERIALE 

 NE IZOLĂM CASA ?... 

http://www.ecomagazin.ro/info/folie-de-aluminiu/
http://www.ecomagazin.ro/info/folie-de-aluminiu/
http://www.ecomagazin.ro/info/izolare-termica/
http://www.ecomagazin.ro/info/poliester/
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Caracteristicile de bază ale acestui material sunt 

următoarele : oferă o ventilare bună, nu reține apa, nu 

arde și nu întreține arderea, este ecologic și nu             

favorizează   dezvoltarea microorganismelor. 

Se comercializează sub formă de rulouri sau de 

dale elastice. 

În cazul unei montări corespunzătoare, poate 

duce la economii de până la 30% din energia consumată    

pentru încălzirea imobilului. 

           Plăcile din polistiren expandat 

 Sunt un excelent material termoizolant, utilizat pentru 

izolarea pereților interiori și exteriori, a planșeelor peste spații 

reci,  plafoanelor suspendate, teraselor necirculabile și a      

sistemelor de încălzire prin pardoseală. 

 Polistirenul expandat are o serie de caracteristici, dintre 

care amintim: este ignifug, nu se schimbă în timp, prezintă o        

absorbție redusă de apa, este neutru din punct de vedere 

chimic și izolează fără punți termice în cazul montării corecte. 

 Cu cat grosimea plăcii din polistiren este mai mare, cu 

atât crește și coeficientul de izolare termică și fonică. 

 Atenție însă, standardele de eficiență termică s-au schimbat anul acesta atât în UE cât și 

la noi, astfel încât în momentul de față, dacă vreți să aveți locuința cu o eficiență energetică 

conform   normelor actuale, trebuie să folosiți polistiren cu o grosime de 15 cm. 

          Plăcile din polistiren extrudat 

Polistirenul extrudat este recomandat să fie   

folosit în cazul pereților expuși la umezeală, al pereților         

exteriori ai subsolurilor, pardoselilor în contact direct cu      

pământul, acoperișurilor plate etc. 

 Polistirenul extrudat rezistă bine la umezeală, are 

o  conductibilitate termică redusă și o greutate mică, este  

durabil în timp, nu are miros și este ușor de montat. Este 

disponibil în plăci cu profilul muchiei drept și în falț. 

  Aceste materiale izolează cu succes și          

împotriva   zgomotelor, dar un foarte bun material       

fonoizolator este și spuma poliuretanică, care are întărire 

rapidă și este semi-rigidă cu pori închiși.  

 Spuma poliuretanică adera foarte bine pe lemn,     

beton, piatră, metaleși poate fi folosită pentru a crea     

bariere fonoizolante. 

                                                          

         Prof. Mioara Stoia                                                                                

 Sursa : www.pluimers.ro       

    www.ecomagazin.ro  

… CU CE MATERIALE 

 NE IZOLĂM CASA ? 

http://www.ecomagazin.ro/info/polistiren/
http://www.ecomagazin.ro/info/energetica/
http://www.ecomagazin.ro/info/miros/
http://www.pluimers.ro
http://www.ecomagazin.ro/
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Scările cascadei  
Unde se află? În Padurea Neagră, Wurzburg,  

Germania. 

Ieșite parcă dintr-o poveste de Hans Christian  

Andersen, întunecate și mărețe, acestea se îndreaptă 

spre o cascadă și prilejuiesc o panoramă  fotografiată 

în fiecare an de mii de turiști. 

Treptele Canionului 
Unde se află? În Ecuador, la cascada Pailon 

del Diablo. 

Concepute să coboare până în fundul uneia 

din cascadele cele mai renumite din     

America de Sud, pe un drum în cea mai 

mare parte învaluit în ceață, sunt o priveliște 

în care se poate experimenta un efect     

spectacular. 

Fântana de la Chand Baori  
Unde se află? În India. 

Coborârea acestor trepte duce la o fântană uriașă,     

construită în secolul al X-lea pentru a aduna căderile 

de ploaie din regiune și a le acumula în lacuri tem

porare. Structura deține un total de 3.500 de trepte și 

coboară până la o adâncime de 30 metri.  
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Colectivul de Junior - redactori  

Scările din Elbsandsteingebirge 
Unde se află? În Sächsische Schweiz, Germania. 

Unele trepte sunt tăiate direct în piatra acestor munți. 

Datează din secolul al XIII-lea și au fost erodate de 

vânt și apă, dar așa au rămas, fiind folosite zilnic de 

turiști. 487 de trepte, credeți sau nu, au fost restaurate 

și lărgite în secolul XVIII . 

Colțul de stâncă din Guatape  
Unde se află? În Antioquia, Columbia. 

Colțul este un monolit    autentic de piatră 

cu o înalțime de 220 metri. Scările au fost 

construite din ciment, direct pe piatră, 

efectuandu-se o crăpătură ciudată care 

facilitează așezarea structurii. Ca să ajungi 

în vârf, trebuie să urci cele 702 trepte. 

Scara Haiku 
Unde se află? În Oahu, Hawai. 

Din ce este? Din metal. 

În mica insulă Oahu există această  extraordinară scară de 

3922 de trepte care se întinde, suind și coborând o colină 

de 850 metri. A fost creată pentru a facilita instalarea unei   

antene în 1942.  
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  Coloranţii şi culorile 

  
  

 

 Culoarea este o proprietate  a materialelor, reprezentând o parte constitutivă  a experenţei 

umane în evoluţia civilizaţiei. Fenomenele cromatice naturale, determinate de reflexia,           

refracţia şi  dispersia luminii ( curcubelul, răsăritul şi apusul soarelui etc.), au influenţat       

pregnant existenţa omului, generând credinţe, legende şi dorinţe de cunoaştere. 

 Mărturii despre culori şi materiale colorate se găsesc în tăbliţele de lut ale asirienilor,        

papirusurile egiptene, scrierile lui Herodot, Dioscoride şi Plinius cel Bătrân.  Nu mai puţin                

convingătoare sunt mărturiile oferite de culorile ceramicii, ornamentaţia templelor, bisericilor şi 

palatelor, mozaicurilor. 

 Lumea modernă este inseparabilă de culoare, care este prezentă în detaliile existenţei               

cotidiene, de la obiectele deliberat colorate la arhitectura agrementală prin repere cromatice, de 

la ambianţa parcurilor şi străzilor la interioarele de lucru, în care tablourile aduc o rază de     

lumină în suflete. 

 Folosită cu discernământ, culoarea asigură augmentarea randamentului fizic şi              

intelectual, diminuarea oboselii, deconectare nervoasă, crează o stare de confort fizic şi psihic, 

bună  dispoziţie satisfacţie şi înviorare, conferă funcţii de cunoaştere, avertizare şi               

semnalizare, sporeşte performanţele memoriei şi capacităţi de învăţare, ne face mai buni, mai 

Culoarea Efecte fiziologice Efecte neuro-psihice 

Roşu  Creşte presiunea saguină; 

 Ridică tonusul muscular; 

 Activează respiraţia. 

 Culoare foarte caldă; 

 Stimulator intelectual; 

 Senzaţie de apropiere în spaţiu. 

Portocaliu  Accelerează pulsaţiile inmii; 

 Menţine presiunea sanguină; 

 Favorizează secreţia gastrică şi 
digestia. 

 Culoare caldă; 

 Stimulent emotiv; 

 Senzaţie de apropiere foarte mare în  spaţiu. 

Galben  Favorizează funcţionarea           

normală a sistemului                  

cardiovascular. 

 Culoare caldă veselă; 

 Stimulează vederea; 

 Calmant; 

 Senzaţiei de apropiere în spaţiu. 

Verde  Scade presiunea sanguină; 

 Dilată vasele capilare. 

 Culoare rece, liniştitoare; 

 Impresia de prospeţime; 

 Facilitează deconectarea nervoasă; 

 Senzaţiei de depărtare în spaţiu. 

Albastru  Scade presiunea sângelui; 

 Scade tonusul muscular; 

 Calmează respiraţia şi frecvenţa 
pulsului. 

 Culoare foarte rece; 

 Culoare liniştitoare; 

 Favorizează apariţia depresiilor nervoase; 

 Senzaţia de depărtare în spaţiu. 

Violet  Creşte rezistenţa cardiovasculară; 

 Creşte rezistenţa plămânilor. 

 Culoare rece; 

 Culoare neliniştitoare, descurajantă. 
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...Coloranţii şi culorile             Ce este culoarea?      
 

 Culoarea înseamnă lumină.  Razele de lumină sunt percepute datorită simţului vizual şi a     

aparatului specific acestui simţ, ochiul. Ochiul poate fi comparat cu un aparat fotografic: irisul 

şi pupila au rol de diafragmă, cristalinul, de obiectiv, iar retina pe cel de placă fotografică.    

Terminaţiile fotosensibile ale nervilor vizuali asemănătoare grăuncioarelor de argint ale plăcii 

fotografice realizează perceperea senzaţiei de lumină. 

 Din punct de vedere fizic, lumina este o oscilaţiei electromagnetică a cărei principală                 

caracteristică este lungimea de undă.  

        La trecerea prin prismă a unui fascicul de lumină albă, aceasta suferă o descompunere şi în 

spatele prismei, pe un ecran alb, apare o succesiune de culori: roşu, oranj,galben,verde,albastru, 

indigo şi violet. Aceste culori formează spectrul vizibil al, iar fenomeul datorită căruia apar se 

numeşte dispersia luminii. Dacă fiecare dintre aceste culori, considerate fundamentale, este   

trecută din nou printr-o prismă, se    refractă, dar nu-şi mai schimbă nuanţa. 

         Folosind aceste experienţe, Newton a ajuns la concluzia că: 

 Lumina albă nu este simplă; 

 Culorile componente sunt refractate diferit; 

 Aceste culori sunt simple şi nu se mai descompun. 

 Oameni au căutat întotdeauna să înfrumuseţeze prin culoare obiectele pe care le            

confecţionau şi utilizau, culoarea fiind însuşire impresionantă a corpurilor. Apariţia fardurilor 

pare a fi foarte veche. Civilizaţiile  precolumbiene din Peru cunoşteau  utilizarea carmiului   

pentru  colorarea buzelor şi a unor argile policolore pentru înfrumuseţarea feţei şi a corpului. În 

Egiptul antic fardul pentru ochi  era realizat cu săruri de cupru şi crom iar pentru buze cu        

pulbere de cărămidă inclusă în substanţe grase. Aceste   alternative de înfrumuseţare au   fost 

perfecţionate de romani. 

 Referitor la scopul fardului, alături de cel de frumuseţe au fost emise o serie de ipoteze  

dintre care trei merită luate în considerare: 

 Rolul funcţional al fardului, în calitate de protector al buzelor, feţei mucoaselor, etc. 

Acest  lucru pare a fi real în cazul Egiptului antic de exemplu, unde vântul deşertic, purtător 

de nisip, era    deosebit de nociv pentru ten şi ochi. De menţionat faptul că ionii de cupru sunt 

puternic antiseptici. Includerea lor în farduri pentru ochi ămpedică apariţia   unor inflamaţii 

ale acestora. Medicina populară românească propune utilizarea sulfatului de cupru la tratarea 

conjunctivitei. Rolul protector şi biostimulator al fardului modern este de necontestat. 

 Fardul ca modalitate de concentrare şi stimulare a energiei. Analizând tatuajele şi        

machiajul indienilor şi amerindienilor se constată că zonele acoperite cu galben corespund în 

mare măsură centrilor energetic valorificaţi în acupunctura chineză tradiţională. Ştiind că un 

corp este galben dacă absoarbe radiaţii complementare violete de mare energie trebuie să    

admitem că în  aceste zone se aduce preferenţial un aport de energie din exterior,                 

realizându-se stimulare.  

 Fardul-culoara ca alternativă de influenţare  a stării psihice a individului. În acest sens o 

serie de cercetări moderne au permis introducerea unor sisteme terapeutice prin culoare     

pentru bolnavii psihici. În acest context, fardul individului poate fi corelat cu starea sa psihică 

în momentul folosirii acestuia. Este valabilă reciproca, fardul poate influenţa starea psihică a 

individului. 

    Profesor  Rusu Maria 

Sursa: „Chimia şi viaţa” S.Jerghiuţă, A Covrig, J Ţivlea şi D Ilucă, Editura Document, Iaşi, 

1997; „Culoare – Coloranţi -Civilizaţie” Revista „Chimia ”  V. Marta Gordouza  2002  
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 Apa este leagănul vieţii pe Pământ. Încă din prima copilărie a planetei noastre,apa a    

reprezentat mediul în care s-au format şi dezvoltat primele organisme rudimentare.Ele au 

evoluat dând naştere tuturor plantelor,animalelor de azi şi oamenilor.Acesta este motivul pentru 

care ne preocupă substanţa chimică numită apă.Şi apoi,să fim serioşi,putem concepe viaţa fără 

apă? 

 Apa este o substanţă chimică formată din hidrogen şi oxigen,formula ei chimică este  

H2O.Atomii din molecula de apă sunt legaţi prin legătura covalentă,simplă,polară.Molecula de 

apă prezintă orientare spaţială,unghiul dintre covalente e de 105 °. 

 Geometria moleculară a apei explică multe dintre calităţile sale,dar dintre acestea,una   

dintre cele mai frumoase şi controversate este geometria fulgului de nea.Se spune chiar că 

apa,ar fi influenţată de stările noastre sufleteşti.Oamenii de ştiinţă au studiat diverse tipuri de 

apă carora li s-a pus muzică ,sau li s-au spus anumite cuvinte: rugăciuni, cuvinte frumoase    

respectiv   cuvinte urâte…Ce s-a putut constata? 

 Fiecărei stări îi corespunde o anumită formă de fulg de           

zăpadă.În concepţia dr.Masaru Emoto,acest fulg de nea,reprezintă                

înţelepciunea,cea care îi conferă omului starea de fericire.Fericirea de 

a şti,de a nu fi un ignorant.Acest cristal,reprezintă înţelepciunea de a 

spune mereu adevărul.Forma lui tinde spre perfecţiune. 

 

Pace.Complicat cu linii fine care respectă 

unghiul de cristalizare al apei, complex şi 

fragil,aşa cum este pacea. 

Respect.Acestui fulg i s-a vorbit cu        

respect,i s-a explicat ce înseamnă şi cum se 

dovedeşte respectul. 

  

 Cristalele cărora li s-au spus rugăciuni şi li s-a vorbit cu        

speranţă au caracteristici comune dar pe ansamblu, sunt total diferite. 

 Să ştiţi că apei nu i s-a spus doar cuvinte care să reprezinte stări 

sufleteşti sau calităţi ale fiinţei umane. I s-a vorbit despre frumuseţea celor patru anotimpuri, şi 

chiar despre univers. 

 Apei i s-a spus şi cuvinte urâte. I s-a vorbit violent dar… nu s-au obţinut cristale dintr-un 

asemenea lichid ci o stare aproximativ amorfă, dezordonată. 

 Este bine, cred ,să ne guvernăm viaţa cu înţelepciune deoarece ne îndreptăm spre         

eternitate . 

                              

 

Pământul şi Soarele   

ne  guvernează existenţa 

 

  

 Elev    Oprea Oana - Elena   

Clasa a X-a A /  Sursa : ”Apa”-  dr . Masaru Emoto 



 

Ecoscience/Nr.2/an I   39 

 
 Virtuţile  curiozităţii au făcut ca un mare poet al culturii noastre să fie  puternic atras de 

cunoştinţele  ştiinţifice ale timpului său, aceasta  devenind uneori chiar izvor al propriei 

creaţii . 

 MECANICA 

 Eminescu abordeaza noţiuni din domeniul 

mecanicii clasice newtoniene cum ar fi: 

 masa 

 acceleraţia  

 mişcarea rectilinie   

 greutatea 

 forţa gravitaţională 

 forţa centrifugă  

 mişcarea în cîmp central de forţe 

 lucru mecanic 

 conservarea energiei mecanice.  

TERMODINAMICA 

      Eminescu, se apleacă asupra problemei energiei radiate de Soare şi a efectelor acestuia   

asupra vieţii şi a atmosferei terestre , notând observații în caietele sale. 

      Frecventarea unor cursuri de Fizică şi ştiinţe naturale în universităţile europene  îl aproprie 

pe Eminescu de teoria mecanică a transmisiei energiei calorice.  

        Pornind de la cunoştinţe         

r e f e r i t o a r e  l a  p r i n c i p i i l e                        

termodinamicii , Eminescu subliniază 

teama oamenilor de ştiinţă de o   

eventuală organizare a tuturor        

deosebirilor de temperatură în sensul 

fiinţelor  

ELECTROMAGNETISMUL 

         În aceleaşi caiete  apar idei    

referitoare la relativitatea clasică şi la 

t e o r i a  m a x w e l l i a n ă  a 

elecromagnetismului , idei care, se 

poate crede, au constituit sursa de inspiraţie unor versuri ca cele din poemul ”Luceafărul” sau 

”La steaua”.                                                       Prof. Burcă  Lucica /  Sursa : www.referate .com 

LUCEAFĂRUL.

Porni luceafărul. Creşteau

În cer a lui aripe,

Şi căi de mii de ani treceau

În tot atâtea clipe.

"

• semnat Geta Brăescu

• Tapiserie

• Popescu Gogan,Petre
ECOURI EMINESCIENE ÎN 
ARTA PLASTICĂ -
Bucureşti: Editura
Meridiane, 1989. 
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 Marea Piramidă a lui Kheops este înaltă de peste 146 de metri, pe o suprafaţă de      

aproximativ 5 hectare, construită în aproximativ 20 de ani - asta ne face să ne întrebăm: "CUM 

SE POATE AŞA CEVA?" , cum se poate ca un popor de oameni de acum 4500 de ani să ridice 

ceva atât de perfect şi de măreţ chiar şi pentru zilele noastre!    

          Egiptenii erau cunoscuţi pentru pasiunea lor pentru astronomie.  

 Astfel,toate piramidele de pe platoul Gizeh sunt aranjate ca o oglindă pe Pământ a      

constelaţiei Orion.  

 Ei credeau că Orion este casa lui Osiris, zeul morţilor şi a vieţii veşnice, însă acest lucru 

nu este tocmai precis, este o presupunere, ca tot ceea ce este legat de piramide.  

 După cum se ştie, egiptenii aveau arhitecţi extrem de talentaţi şi tot odată foarte           

inventivi. Cercetătorii au presupus că în jurul piramidei se ridică o rampă pe care ridicau       

blocurile de granit pe nişte săniuțe de lemn, unul după altul, până când piramida prindea forma 

şi mărimile care erau prevăzute,  piramida arătând în felul în care este astăzi.  

 Având în vedere ca nu dispuneau 

nici de uneltele necesare, cercetătorii 

au ajuns la concluzia ca se tăiau cu 

nisip!  

 Cum? Particulele de nisip   

fiind foarte dure, măcinau granitul 

c u  a j u t o r u l  f e r ă s t r ă u l u i              

improvizat de atunci, aceasta 

f i ind varianta cea mai              

plauzibilă.  

 Cu toate acestea rămân o serie de întrebări 

fără răspuns, cum ar fi: când au avut timp egiptenii să taie atatea blocuri de piatră?  

 La experimentele făcute, s-a dovedit că fiecare bloc de piatră era tăiat într-un timp foarte 

mare, asta însemnând că le-ar fi luat cca 40 de ani în condiţiile în care lucrau neîncetat, cu o 

forţă de muncă la capacitate maximă, ceea ce nu este posibil, de vreme ce piramida s-a ridicat 

în mai puţin de 20 de ani, după descoperiri, aşadar cum şi cu ce au tăiat blocurile de piatră    

într-un timp atât de scurt, rămâne încă un mister. 

 Toate piramidele egiptenilor erau construite pe partea de vest a Nilului, pe malul vestic, 

care era asociat cu tărâmul morţii, dupa mitologia egipteană.  

 Numărul piramidelor ridicate în Egipt s-a numărat undeva la 112, piramidele mai mici 

apar în statele mai sărace, iar cele mai mari acolo unde opulenţa era cuvântul de ordine. 



 

Ecoscience/Nr.2/an I   41 

     

  

 

 

 

 

 

         S-a descoperit ca piramidele erau grupate în sectoare de la nord la sud: 

1. Cel mai nordic dintre toate, sectorul Abu Rawash cuprindea Piramida lui Djedefre, fiul şi 

succesorul lui Khufu.  

2. Platoul Giza: piramidele au fost construite de către Pharaohs Cheops (Khufu sau         

Kheops), Chephren și Menkaure (Mikerinos).  

Cea mai mare piramidă, este cea a lui Cheops şi are în jur de 146 de metri, întinsă pe cca 

5 hectare de pământ, într-o parte aflându-se în suburbiile oraşului capitală, Cairo, în    

cealaltă parte întinsurile infinite parcă a Saharei. Piramida lui Khufu fiind denumită si 

Marea Piramida sau Piramida lui Keops, a fost şi cea mai înaltă construcţie din lume    

până în anul 1888 cand a fost înălţat Turnul Eiffel. 

1. Sectorul Zawyet el Aryan, între Giza şi Abu Sir ce cuprinde piramida Nebka care a 

aparţinut lui Khaba succesoru lui Hudjefa. 

2. Sectorul Abu Sir , ce cuprinde 7 piramide ce au apartinut   dinastiei a V-a a regilor,ce 

sunt mult mai mici şi de o  

calitate mai proastă faţă de 

cele din dinastia   a IV-a , 

ceea ce          înseamnă că 

economia a avut de suf-

erit, puterea regală 

scăzând. Cele mai       

importante sunt doar 3 

piramide: Niuserre,      Neferirkare Kakai, Sahure.  

Toate piramidele din acest scetor sunt construite cu trepte, cea mai mare dintre acestea 

 fiind Neferirkare Kakai.  

3.        Sectorul Saqqar cuprinde Piramida lui Senusret II si Piramida lui El Lahun.  

 Imhotep a fost cunoscut ca primul arhitect al Egiptului care a construit prima               

piramida,aceasta fiind piramida lui Djoser si a fost construita la Saqqara,langa Giza 

(cca .15km).Piramida avea trepte, deoarece Imhotep credea ca acest simbolizau treptele 

pe care la moarte, sufletul le urca catre ceruri, pentru a dobândi viața vesnică. 

 

Elev Nicuță Carmen-Elena 

                                                               Cls. a XI-a E 

Sursă imagini: fotoaleph.com 

Sursă text: wikipedia.org 

mailto:info@fotoaleph.com
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Nu doar prin vorbe… 

       Comunicarea nonverbală cuprinde cumulul de mesaje care nu sunt exprimate prin cuvinte 

şi care pot fi decodificate creând înţelesuri. Aceste mesaje pot completa, repeta, înlocui,     

contrazice sau accentua mesajul trimis prin cuvinte.  

       Componente ale comunicarii nonverbale  : 

 

A. Limbajul trupului : Mimica feţei poate transmite diferite 

stări: bucurie, supărare, surpriză. Gesturile pe care le 

facem voluntar sau involuntar în timpul unei convorbiri 

sunt gesturi care transmit diferite mesaje interlocutorului. 

I n t e r p r e t a r e a  g e s t u r i l o r  

 

  G r a m a t i c a  g e s t u r i l o r  

 

 Primul dintre aceste stereotipuri se refera la încrucisarea braţelor care duce la două   

comportamente autonome: Ofensiv: Braţul drept îl domina pe cel stang. Defensiv: Dacă 

braţul stâng îl domină pe cel drept. 

 Al doilea stereotip este încrucişarea degetelor în care degetul 

mare dominant defineşte modul dinamic de a va manifesta           

sentimentele în plan comportamental : Afectiv: degetul mare stang 

îl domina pe cel drept. Cognitiv: degetul mare drept îl domină pe 

cel stâng.  

 Al treilea stereotip îl reprezintă urechea cu care ascultaţi    

telefonul. El indică apartenența dvs. la modurile: Introvertit:       

ascultă cu urechea stângă. Extrovertit: ascultă cu urechea   dreaptă.  

Gesturile 

 

Interpretarea gesturilor 

- mângaierea barbiei, sprijinirea capului, un de-

get pe obraz, un altul sub bărbie 

- ezitare, reflectare, evaluare 

- sprijit pe mână - plictiseală 

-lăsare in spate pe scaun, mâinile dupa ceafa - superioritate 

- mâinile adunate cu degetele sprijinite - încredere in sine 

- palma pusă pe ceafă - exasperare 

- încrucisarea braţelor - apărare 
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Nu doar prin vorbe… 

B. Limbajul timpului: ştiinţa care se ocupa cu studiul 

limbajului timpului este    CRONEMICA.       

  Timpul, ca resursă, nu poate fi stocat iar cel irosit este 

irecuperabil. Pentru a utiliza eficient timpul este nevoie de: 

memorie, flexibilitate, spirit de observaţie, capacitatea de a 

rezista la efort. 

  Punctualitatea este o modalitate de comunicare prin intermediul timpului, deaceea este 

bine să nu întâziem niciodată la întâlnirile importante(gen interviuri). Petrecând timp cu       

ceilalţi arătăm că ne pasă de ei.     

 

C. Limbajul culorilor: Culorile din jurul nostru pot favoriza sau inhiba 

comunicarea între oameni.  

  Astfel culorile calde ( roşu, galben) sunt antrenante induc precese de 

adaptare, în timp ce culorile reci ( verde, albastru) sunt inhibante, calmante si 

induc procese de opoziţie. 

 Un exempu concret în acesta situaţie îl reprezintă uniforma de la Colegiul Tehnic “Petru 

Poni” Roman de culoare albastră ce denota calm şi stimulează serizitatea.  

 

D. Limbajul spaţiului: se concretizează in modul in care utilizăm spaţiul personal, social 

sau public. 

 

E. Studiul proxemic –studiul modului în care oamenii folosesc spaţiul din încăperi sau 

stabilesc distanţa dintre ei.  

  Spaţiul ca act este influentat de câteva elemente: natura problemei dezbătute, vârsta şi 

sexul, evaluarea pozitivă si negativă, contextul.  

 Dintre toate distanţele zonale  Zona intima — 

între 15 si 46 cm este, de departe, cea mai              

importantă; omul îşi apară această zonă ca o      

proprietate a sa.  

 Doar celor apropiaţi emoţional le este permis 

sa pătrundă în ea.  

 Din această categorie fac parte îndrăgostiţii, 

parinţii, soţul sau soţia, copiii, prietenii si rudele apropiate.  

 

 

Elev  Cojan Andreea - Lucia  - Cls. a X-a A 

Sursa : Manual Comerţ  - cls.a X-a - Tanţică Petre, Gabriela Simionescu, Gabriela Iordache, 

Editura CD Press 
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CARE VA FI AL DOILEA CÂINE 

DIN LUME CLONAT? 
  

 

 B o o g e r ,  u n 

pitbull terrier aparţinând 

unei americance, va fi al 

doilea câine clonat de 

specialiştii Universitatii 

Naționale din Seul  la 

solicitarea companiei 

sud coreene RNL BIO. Clonarea va fi 

realizată pe baza ţesuturilor de ureche 

congelate de către proprietară.  

Costul clonării va fi 150.000 de dolari şi va 

fi suportat  de proprietara câinelui. Primul 

câine clonat în 2005, de aceeaşi companiei, 

se numește Snuppy şi îl vedeţi în imagine. 
 

CÂT CONSUMĂ 

APARATELE ÎN 

STAND-BY?  

 

 Sistemele stand - by, numite şi 

vampiri energetici, sunt adevăraţi hoţi de 

energie. Aparate precum televizorul, 

calculatorul, monitorul,  tastatura 

computerului, filtrul de cafea etc., încarcă 

factura la electricitate . Deasemenea,  

câmpul electromagnetic care există în jurul 

fiecărui aparat aflat sub tensiune poate 

afecta buna funcţionare a organismului. 

CARE ESTE CEL MAI SUBȚIRE CEAS 

MECANIC DIN LUME ? 

 Piaget Altiplano este numele    

modelului care, ani la rândul, a deţinut 

recordul pentru cel mai subţire ceas. În 

1957, cod 9P, apărea cel mai subţire   

mecanism pe care lumea îl văzuse     

vreodată. Cu doar 2 mm grosime, noul 

calibru cu armare manuală avea să      

pregătească terenul pentru mecanismul 

12P, iarăşi un standard în industrie dar de 

data aceasta pentru ceasurile automatic - 

2,3mm.  

  

 

CÂT POATE POLUA O 

BATERIE UZATĂ AJUNSĂ LA 

GROAPA DE GUNOI? 

 

 
 Aceasta poate polua 1m2 de 

pământ și 10 litri  de apă! 
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    Sunt necesari un minim de 17    

copaci pentru a face o tonă de hârtie 

(în funcție de tipul și calitatea hârtiei 

se poate ajunge și până la un număr 

de 34) ? 

 

  

Rubrică realizată de Colectivul de  Junior - redactori 

 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

     Gheţarii stochează circa 80% 

din toată apă potabilă de pe 

Pământ? 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

  

 

        

       Din 6.470.000 ha de păduri câte 

erau inițial în administrarea statului, 

au mai rămas 3.248.000 ha? 

      Dintre acestea, dacă toate        

solicitările de restituire s-ar dovedi 

îndreptătite , înca un milion de      

hectare ar ieși din fondul forestier al 

statului.  

 

      Care sunt orașele românești cu 

cea mai mare poluare în aer? 

      În țară conduce Iașul cu 54 µg/

m3 (microgram pe metru cub de aer), 

urmat de Timișoara cu 51 µg/m3 și 

Craiova cu 49 µg/m3. Bucureștiul 

ocupă locul patru în aceasta lista cu 

48 µg/m3, fiind urmat de Botoșani, 

Bacău, Oradea, Buzău și Galați.  

 

http://www.ecomagazin.ro/o-treime-din-fondul-forestier-aflat-acum-in-proprietatea-statului-roman-ar-putea-trece-in-proprietate-privata/
http://www.ecomagazin.ro/o-treime-din-fondul-forestier-aflat-acum-in-proprietatea-statului-roman-ar-putea-trece-in-proprietate-privata/
http://www.ecomagazin.ro/o-treime-din-fondul-forestier-aflat-acum-in-proprietatea-statului-roman-ar-putea-trece-in-proprietate-privata/
http://www.ecomagazin.ro/care-sunt-orasele-din-romania-cu-cea-mai-mare-poluare-in-aer/
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Calculatorul ecologic 

Rubrică realizată de Colectivul de Junior - redactori 
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                 A venit … pauza mare!  

 
Pentru relaxare câteva definiţii:  

 

      Definiţia notei 5                                                             Definiţia notei 8 

“Cinci ”e nota ceea una                                                    Cifră mare vi se pare?  

Într-un catalog, eternul,                                                    Nu-i grozavă, orice-aţi spune! 

Care - arată - ntotdeauna                                                  Este media cu care                         

Paradisul şi infernul  !                                                    Iei abia o menţiune !     

 

Vă propun un rebus: 

“La şcoală” 
 

Orizontal: 

 

1. Îşi  deschide porţile în prag de toamnă 

- Vechiul condei, 

2. Conduită notată la şcoală -    Primele 

la înaintare! 

3. Examen fără probe scrise -

Concentraţi la lecţie. 

4. Curs! -  Examen....concurs! 

5. Cu părul tăiat scurt! (pl.)   -                

A transporta. 

6.  Simbolul  chimic al iodului şi a      

radiului alăturate - Pentru scris la tablă. 

7. Şase la romani - A se aşeza în bancă - 

Atmosferă la.............chimie? 

8. A  micşora  - Fetele în general. 

9. Portative ......... pentru note! -     Ediţie prescurtată! 

10. Tare la chimie!  -  Uniformă     ( firgurativ). 

11. Perioada de timp ( diminutiv)  - Cu socotelile încheiate. 

După ora de chimie… 

 Grija pentru sănătatea noastră: 

 Ştiaţi că...atunci când se foloseşte un ulei pentru prăjit, procesul de rupere a 

legăturilor duble este accelerat, deoarece el este favorizat de  temperatură. În urma 

unor reacţii de oxidare cu O2 din aer se formează radicali liberi care provoacă         

polimerizarea resturilor de acizi graşi nesaturaţi  din ulei: se observă formarea unui 

strat de material solid – produsul de polimerizare. Radicalii liberi sunt foarte dăună

tori pentru organismul uman. În consecinţă, nu este bine să se adauge ulei proaspăt 

peste  un ulei folosit deja la prăjit, din două motive: prezenţa radicalilor    liberi pre

existenţi provoacă polimerizarea uleiului nou introdus  şi concentraţia lor în prepa

ratul alimentar creşte. 

Ciobanu Ana Luiza / Clasa a-XII-a D  

1 2 3 4 5 6   8 9 10 11 

2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
                      
10                     

11                     

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gyA3SvAYVUAQMM&tbnid=2e1TtYoHzJrNxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.slimart.ro%2F5-pasi-pentru-o-vacanta-de-tinut-minte%2F&ei=FrWtUuqTEM7EtAaRl4CgBA&psig=AFQjCNF9_p3V
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