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Motto: 

 "Învață tot ce poți, în orice moment disponibil, de la oricine și întotdeauna va veni o   
vreme când te vei simți recompensat pentru ceea ce ai învățat."  

Sarah Caldwel 
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Cuvânt introductiv 

 

“Omul învaţă din nevoia de a supravieţui” 

 

 Începutul mileniului III găseşte ţara noastră într-o perioadă de tranziţie de la o societate 

bazată pe industrializare, în care contribuţia „clasei muncitoare” la creşterea economică era 

dominantă, la o societate informatizată, în care supertehnologizarea a transformat omul din 

„forţă de muncă” în „observator” şi/sau „consumator”. Procesele tehnologice au atins un grad 

foarte ridicat de automatizare, condiţii în care aportul muncii manuale a scăzut considerabil. 

Au fost şi sunt mediatizate avantajele automatizării producţiei precum: creşterea eficienţei 

economice prin mărirea productivităţii, creşterea calităţii produselor, uşurarea condiţiilor de 

muncă.  

 Şi totuşi...productivitatea ridicată a noilor sisteme de producţie necesită şi o cantitate 

uriaşă de resurse materiale – energetice + materii prime; creşterea calităţii produselor nu se 

regăseşte în creşterea duratei de viaţă a acestora – „produse de unică folosinţă” pentru a 

stimula consumul; uşurarea condiţiilor de muncă se poate traduce prin rata mare a şomajului.  

 Dacă mai luăm în considerare că produsele finite din procesele industriale înglobează 

doar 10 % din resursele utilizate pentru realizarea lor, putem să înţelegem cât de prost sunt 

administrate de către umanitate bogăţiile care ne-au fost încredinţate de Dumnezeu la creaţie. 

 Omenirea se află acum în faţa unui profund dezechilibru economic dublat de o lupta 

acerbă pentru monopolizarea şi controlul, la nivel global, a resurselor naturale de către bogaţii 

lumii, pentru care cuvântul de ordine este „beneficiul”, indiferent cu ce sacrificii este obţinut. 

 În acest context sistemul educaţional se află în faţa unei mari provocări, care necesită o 

repoziţionare atât faţă de nevoile de cunoaştere ale tinerei generaţii cât şi faţă de problematica 

privind impactul consumismului exagerat asupra calităţii vieţii. 

 Formarea omului modern, în sensul dobândirii unui bagaj de cunoştinţe, competenţe, 

abilităţi, deprinderi şi atitudini care să-i înlesnească integrarea socială, necesită parcurgerea 

unui demers complex, dar care include disponibilitatea formabilului  spre acţiuni voluntare,  

motivate ce au scopul de: a afla, a cunoaşte, a analiza, a reflecta, a decide şi a aplica (a face).  
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Şcoala, prin intermediul cadrelor didactice, are datoria de a modela personalităţi care să 

conştientizeze atât importanţa unei cariere profesionale cât şi a unei atitudini responsabile faţă 

de menţinerea unor limite ecologice ale vieţii. 

Din această perspectivă, putem remarca faptul că în şcoala noastră avem un colectiv 

perseverent şi entuziast de elevi şi cadre didactice care şi-au propus să însămânţeze în cugetul 

nostru, prin intermediul revistei „Ecoscience”, un nou mod de a trata relaţia noastră cu mediul 

înconjurător.  

Dovada că sunt perseverenţi este probată prin numerele editate începând cu anul şcolar 

2013-2014. 

Dovada că sunt entuziaşti sunt nenumăratele materiale care au fost şi sunt colectate,  

prelucrate şi editate în numerele revistei. 

Dovada că eforturile colectivului de redacţie sunt apreciate, ne este confirmată de 

numărul mare şi aproape constant de articole publicate. Sunt articole care materializează 

eforturile unor elevi şi profesori inimoşi, dornici de a descoperi, în literatura de specialitate sau 

în hăţişul mediului virtual oferit de internet, informaţii care să ne trezească spiritul practic, 

civic, responsabil asupra calităţii mediului în care trăim. 

Vă mulţumim vouă, celor care ne aduceţi spre informare atâtea lucruri interesante, ce ne 

demonstrează interesul şi preocuparea manifestată de lumea ştiinţifică pentru reducerea 

factorilor poluanţi, pentru conservarea mediului, ce nu rămân fără ecou. 

Iar nouă, cititorilor revistei, tineri sau adulţi, profesori sau elevi, părinţi sau copii, să ne 

asumăm responsabilităţi pe care să le demonstrăm prin a face tot ce ne stă în putinţă pentru 

sănătatea mediului (şi implicit a noastră) în care trăim. 

Mult succes în tot ceea ce faceţi în spiritul „ECOSCIENCE”! 

 

 

 

 

Prof. ing. Cristian Ilie 

Responsabil Aria Curriculară ”Tehnologii” 
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"Ai grijă de corpul tău. Este locul în care vei trăi toata viaţa" - Jim Rohn 

 

“Dimensiunea succesului tău este măsurată de puterea dorinței tale, de mărimea visului tău 

și de cum gestionezi dezamăgirile pe drumul către succes” - Robert Kiyosaki 

 

 “Toate necazurile pe care le-am avut, toate supărările şi obstacolele m-au întărit…              

  Poate nu-ţi dai seama atunci când ţi se intamplă, dar să ţi se întoarcă spatele poate fi cel  

  mai bun lucru pentru tine” - Walt Disney 
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“Nu toți cei care citesc devin lideri. 

Însă toți liderii citesc” 

Harry S. Truman 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bibliografie:  

 https://www.facebook.com/RevistaPSYCHOLOGIES/ 

 

Colectivul redacţional de elevi  

Revista “Ecoscience” 

https://www.facebook.com/RevistaPSYCHOLOGIES/
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Olimpiada Școlară - Etapa Județeană 

Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman, Județul Neamț 
  

Rezultatele obținute la Faza Județeană a Olimpiadelor Școlare de către elevii Colegiului Tehnic  
“Petru Poni” Roman 

 
A. Protecţia mediului 

 1. Rusu Narcisa Elvira, Cl. a XI-a, Premiul II, Coordonatori: Prof. Gavril Paraschiva,            
    Prof. Niţã Maricica, Prof. Lãpuşneanu Loredana; 
 2. Ana Melania, Cl. a XI-a, Premiul II, Coordonatori: Prof. Gavril Paraschiva,  
    Prof. Niţã Maricica;  
 3. Mãrtinaş Andreea Geanina, Cl. a XI-a, Premiul III, Coordonatori: Prof. Gavril Paraschiva,  
    Prof. Niţã Maricica; 
 4. Blaj Valentin, Cl.a XI-a, Premiul III, Coordonatori: Prof. Gavril Paraschiva,  
    Prof. Niţã Maricica; 
 5. Eşanu Sabina Andreea, Cl. a XII-a, Menţiune, Coordonatori: Prof. Gavril Paraschiva,  
    Prof. Niţã Maricica, Prof. Dumitriu Iulia; 

 
B. Economic 

 1. Dumea Bianca Alina, Cl. a XI-a, Premiul III, Coordonatori: Prof. Juravle Cristina,  
    Prof.   Nechifor Maria, Prof. Stolnicu Simona; 

 
C. Electric, electrotehnică 

 1. Tiba Petronel, Cl. a XI-a, Menţiune, Coordonatori: Prof. Negrescu Lucian, Prof. Ilie Cristian,  
    Prof. Şchipor Ioan, Prof. Huci Gheorghe; 

 
D. Mecanicã 

 1. Damian Andrei Nicolau, Cl. a XI-a, Premiul III, Coordonatori: Prof. Radu Florin,  
    Prof. Aramã Lucian, Prof. Todericã Mihaela, Prof. Tizu Costel; 
 2. Deaconu Codruţ, Cl. a XII-a, Menţiune, Coordonatori: Prof. Radu Florin, Prof. Aramã  
    Lucian, Prof. Todericã Mihaela, Prof. Tizu Costel; 

 
E. Construcţii, instalaţii şi lucrãri publice 

 1. Marius Leonard Patache, Cl. a XI-a, Premiul I, Calificat la Faza Naţionalã, Coordonator:  
    Prof. Mirela Hurjui; 
 2. Emil Gabriel Harabagiu, Cl. a XI-a,  Premiul II, Coordonator: Prof. Mirela Hurjui; 
 3. Ermina Agu, Cl. a XII-a, Premiul III, Coordonatori: Prof. Mirela Hurjui, Prof. Mihaela Stan,  
    Prof. Adăscăliței Marlena; 

 
F. Materiale de construcţii 

 1. Stamate Alexandra Mihaela, Cl. a XI-a, Premiul I, Coordonatori: Prof. Escu Anișoara,  
    Prof. Manolache Marieta; 
 2. Ruginã Mihaela Georgiana, Cl. a XI-a, Premiul II, Coordonatori: Prof. Escu Anișoara,  
    Prof. Manolache Marieta; 
 3. Pãtraşcu Claudiu, Cl. a XI-a, Premiul III, Coordonatori: Prof. Escu Anișoara,  
    Prof. Manolache Marieta; 

 
G. Religie - Cult ortodox 

 1. Stan Ecaterina Ştefania, Cl.a IX-a, Premiul III, Coordonator: Prof. Gorgos Ionel; 
 2. Barcan Ramona Georgiana, Cl. a X-a, Menţiune, Coordonator: Prof. Gorgos Ionel; 

 
H. Religie - Cult romano-catolic 

 1. Bogleş Bianca, Cl. a X-a, Premiul I, Calificată la Faza Naţionalã, Coordonator:  
    Prof. Susanu Cristina; 
 2. Bãlteanu Alexandra Mãdãlina, Cl. a XI-a, Menţiune, Coordonator: Prof. Pîslaru Mihaela; 
 3. Petruţ Rebeca, Cl. a XII-a, Premiul II, Coordonator: Prof. Pîslaru Mihaela; 
 4. Cocuţi Monica, Cl. a XII-a, Premiul III, Coordonator: Prof. Susanu Cristina. 
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Alege! Este dreptul tău! 
 

Sâmbătă, 12 martie 2016, la Liceul Tehnologic Economic – Administrativ             

Piatra-Neamţ   s-a desfăşurat etapa judeţeană a Concursului Naţional “Alege! Este dreptul 

tău” pe teme de protecţia consumatorilor. Acest concurs este organizat de Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor.      

Pentru acest an, tema concursului a fost Comerțul online, iar din județul Neamț au 

participat  elevi de la 5 licee din Piatra Neamț și Roman.  

Juriul a fost constituit din partea Comisariatului Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Neamţ de doamnele cms. şef adj. Natalia Hruşcă, cms. sup. Laura Michiuşcă 

şi cms. sup. Floricica Trofin, iar din partea Inspectoratului Județului Neamț domnul Roman 

Romeo.  

Concursul a constat în susținerea unui test scris din legislația în domeniul protecției 

consumatorilor și susținerea unui eseu în fața colegilor și a juriului.  

În urma testului de cunoştinţe de specialitate şi a prezentării eseului pe primul loc s-au 

clasat elevele Teofana-Ioana Ţurcanu-Costin, clasa a IX-a şi Teona Cobzariu, clasa a XI-a, 

amândouă de la Liceul Tehnologic Economic – Administrativ Piatra-Neamţ.  

Pe locul al II-lea s-au clasat elevii Denisa Stafie, clasa a-IX-a de la Colegiul Tehnic 

„Petru Poni” Roman şi Andreea Maria Braiș, clasa a-XI-a de la Liceul Comercial „Spiru 

Haret” Piatra-Neamţ. Podiumul a fost completat de elevii Georgiana Azamfirei, clasa a IX-a, 

de la Colegiul Naţional „Gh. Asachi” Piatra-Neamţ și Mircea Pavlov, clasa a XI-a, de la 

Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman. 

Etapa naţională a acestei competiţii se va desfăşura în perioada 27 iunie – 1 iulie 2016, 

la Tabăra Delfin de la Năvodari, unde vor participa elevii clasaţi pe locul I la etapa judeţeană. 

Eleva Stafie Denisa de la Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman a prezentat o poezie 

cu termeni de specialitate, prin care a cucerit juriul: 

 
Sfat 

Dragul nostru furnizor ,                   Şi acum dragă client 
Şi tu eşti consumator,                      Un sfat simplu şi concret 
Calitatea de iubeşti ;                        Fii foarte bine informat 

Libertatea preţuieşti,                        Cu privire la orice contract 
Libertatea de a acţiona                     Ai drepturi , dar şi obligaţii 

Fără a aduce atingere cuiva .           Cunoaşte-le, nu te lăsa influenţat de alţii. 
 

Diligenţa profesională 
Nu e lege , da-i vitală                                Consumatori medii ne dorim 

Regulile şi legile de le respecţi                 Fiecare dintre noi să fim 
Reputaţie-ţi clădeşti                                   ANPC ne ajută 

Chiar şi în mediu online                            Interesele ni le prezintă. 
Informaţiile standard pe site sa le ai. 

 
 

Prof. Adina Curpăn  
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Aruncarea discului – între știință și pasiune sportivă 
 

  Aruncarea discului este considerată ca fiind una dintre cele mai vechi probe atletice, care a 

apărut ca necesitate în viaţa de zi cu zi a oamenilor, pusă în slujba 

procurării hranei şi apărării. Mai mulţi istoriografi, ce au observat şi 

studiat viaţa populaţiilor primitive consemnează, uneori cu lux de 

amănunte, pregătirea tinerilor pentru vânătoare. Dacă la început 

aruncarea discului era folosită ca un exercitiu de vânătoare, prin care 

oamenii încercau să-şi formeze un ochi ager şi o precizie a aruncării, cu 

timpul aceasta s-a transformat în întrecere şi astfel a devenit exerciţiu 

fizic şi mai apoi probă atletică. 

 Pentru realizarea scopului fundamental al aruncării şi proiectarea 

discului la o distanţă cât mai mare, este necesară însuşirea unei tehnici 

compatibile, atât pentru efectuarea elanului, cât şi pentru aruncarea 

propriu-zisă, care să rezolve: 

 - imprimarea unei viteze cât mai mari discului în momentul eliberării sale mâna aruncătorului; 

 - proiectarea discului sub un unghi optim, faţă de orizontală; 

 - rotirea discului, în jurul axei sale transversale (în timpul zborului) şi să aibă o poziţie aerodinamică 

favorabilă faţă de 

direcţia de zbor; 

  Aruncarea 

discului cuprinde 

două faze 

fundamentale: elanul şi efortul final. Acestora li se adaugă încă o serie de momente deosebit de 

importante fără de care lansarea discului şi obţinerea de performanţe nu poate avea loc. 

  Descrierea tehnicii aruncării discului va prezenta următoarele momente: 

   - priza şi poziţia de plecare; 

  - mişcările pregătitoare (preliminare) elanului; 

  - elanul sub formă de piruetă; 

   - efortul final; 

  - echilibrarea (redresarea); 

  - zborul discului. 

  Campionul olimpic şi european actual este Robert 

Harting. El este de origine germană, este născut pe data de 

18 octombrie 1984, reprezintă Clubul Sportiv SCC Berlin, 

iar antrenorul său este Torsten Schmidt. 

 

Bibliografie: 

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Aruncarea_discului 

2. http://www.scribd.com/doc/101554396/ARUNCAREA-DISCULUI#scribd 

 

Dragoş Atodiresei  

Clasa a X-a F, Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman 
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„Nicio oră din viaţă nu este irosită dacă este petrecută în şaua unui cal”  

Winston Churchill 

 

Echitaţia sau călăria reprezintă acea ramură sportivă care constă în conducerea şi      

coordonarea calului (mamifer erbivor copitat) din poziţia încălecat, în diferite probe sportive de 

sărituri peste obstacole, alergare sau dresaj. 

Săriturile peste obstacole, dresajul şi concursul complet reprezintă cele trei           

discipline ecvestre de bază din cadrul competiţiilor sportive, la care se adaugă atelajele,         

anduranţa şi voltija. 

 Disciplina de obstacole este cel mai des întâlnită în cadrul concursurilor ecvestre şi 

presupune efectuarea unui parcurs de obstacole într-o anumită ordine, reprezentând disciplina 

ecvestră cea mai populară atât în România cât şi în restul ţărilor europene sau SUA.  

 

 

 Concursul complet de călărie       

include proba de dresaj, proba de cross şi 

proba de obstacole. Voltija reprezintă o 

gimnastică pe spinarea calului aflat în 

mişcare la lonjă (piesă mobilă ajutătoare).  
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În România există numeroase Cluburi Sportive Ecvestre şi Baze Hipice unde iubitorii 

de cai pot învăţa să încalece şi să pătrundă tainele acestui sport nobil. Beneficiile sportului    

călare sunt nenumărate:  

♣ dezvoltare fizică armonioasă (musculatura picioarelor, braţelor, abdomenului, 

spatelui), 

♣ postura corectă a corpului, 

♣ echilibru, relaxare, 

♣ pierderea caloriilor, 

♣ tratamente medicale – hipoterapie, luând naştere, astfel, o relaţie specială de cuplu  

om – cal sau cal – călăreţ. 

Baza Hipică „Col. Virgil Bărbuceanu” din Piatra-Neamţ este gazda numeroaselor 

concursuri naţionale şi internaţionale de obstacole şi dresaj, competiţii ecvestre desfăşurate în 

perioada competiţională a fiacărui an, dar şi a plimbărilor călare, de agrement sau a lecţiilor de 

echitaţie oferite de club celor care îndrăgesc acest animal nobil şi inteligent, calul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Nicuşor Manolică 
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Primul ajutor – între ştiinţă şi conştiinţă  

 

Literatura de specialitate defineşte Primul Ajutor ca fiind „totalitatea acţiunilor            

întreprinse imediat după producerea unui accident şi până la momentul intervenţiei cadrelor 

medicale de specialitate”. În general, la producerea unui accident de muncă sau de altă natură 

trebuie să se ţină seama de următorii trei factori de care depind măsurile de prim ajutor       

acordate: 

 prezenţa de spirit a persoanelor aflate în vecinătatea accidentatului; 

 rapiditatea cu care sunt aplicate măsurile de prim ajutor; 

 corecta aplicare a primului ajutor. 

Apelul de urgenţă sau de prim ajutor se face la numărul de telefon 112 şi trebuie să 

conţină, de regulă,următoarele date: 

 locul accidentului; 

 scurtă descriere a ceea ce s-a întâmplat; 

 dacă sunt victime şi problemele medicale apărute; 

 numele persoanei care face apelul de urgenţă. 

Trusa medicală de prim ajutor trebuie să existe în toate instituţiile publice sau private, 

întreprinderile şi companiile unde îşi desfăşoară activitatea un număr mai mare sau mai mic de 

oameni. Aceasta conţine o serie de materiale medicale necesare acordării primului ajutor sau 

îngrijirii persoanelor cu eventuale probleme de sănătate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsurile de prim ajutor se acordă în funcţie de următoarele situaţii: 

1. Victima nu respiră şi nu are puls; 

2. Victima nu respiră dar are puls; 

3.  Victima respiră şi are puls. 
Primul gest în oricare din situaţiile de mai sus este solicitarea ajutorului medical de       

urgenţă la numărul de telefon 112. După acest moment urmează resuscitarea cardio-pulmonară. 

Tehnica ventilaţiei artificiale şi tehnica masajului cardiac extern sunt două metode de 

acordare a primului ajutor, în cazul în care victima nu respiră şi nu are puls. 
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     … Primul ajutor – între ştiinţă şi conştiinţă 
 

 a. Tehnica ventilaţiei artificiale presupune parcurgerea următorilor paşi: 

- persoana care acordă primul ajutor trebuie să   îngenuncheze lângă pacient; 

- cu o mână se menţine gura pacientului uşor      

întredeschisă, cu capul aflat în hiperextensie, iar cu    

cealaltă mână se susţine fruntea şi i se pensează nasul; 

- salvatorul inspiră aer, după care îşi aşează etanş 

gura sa pe gura pacientului şi se insuflă aer timp de 2-3 

secunde. Se verifică dacă toracele pacientului se ridică 

atunci când i se insuflă aer; 

Volumul de aer care trebuie insuflat pacientului este mai important decât ritmul de       

administrare al acestuia.  
 

 b. Tehnica masajului cardiac extern presupune: 

- pacientul trebuie să fie aşezat pe spate pe o suprafaţă dură sau rezistentă; 

- persoana care acordă primul ajutor trebuie să îngenuncheze lângă pacient; 

- se localizează punctul sau zona de compresie (apăsare): partea inferioară a sternului 

(osul din regiunea toracelui/pieptului de care sunt prinse coastele şi cele două clavicule); 

- peste mâna situată pe stern, cu care s-a găsit punctul de reper, se aşează cealaltă mână; 

degetele nu trebuie să se sprijine pe torace/piept; 

- cu coatele întinse şi cu braţele perpendiculare pe stern (linia umerilor trebuie să fie    

paralelă cu linia longitudinală a pacientului) se fac compresiunile (apăsările cu podul palmei) 

în aşa fel încât să se înfunde sternul cu o adâncime de aproximativ 4-5 cm, NUMĂRÂND CU 

VOCE TARE: „şi 1 şi 2 şi 3 şi 4 şi 5”. Frecvenţa compresiunilor externe trebuie să fie de       

80-100 pe minut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Măniga V., Drăghici M., Moisi-Păunescu C., Sănătatea şi securitatea muncii, Auxiliar   

Curricular, 2006; 
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Cercetăşia este cea mai mare organizaţie mondială educativă de tineret care, de peste 100 de 
ani, contribuie la crearea unei lumi mai bune prin implicarea activă și personală a milioanelor de 
oameni care au respectat Promisiunea Cercetaşului. 

Aceasta a luat naștere în anul 1907, între 27 iulie şi 8 august, cu ocazia organizării unei tabere 
(pentru 20 de tineri), care avea să promoveze prin educație non-formală, spiritul de aventură, lucrul în 
echipă si progresul personal, prin forțele proprii, pe coasta de sud a Angliei (insula Brownsea) la 
inițiativa general-locotenentului armatei britanice, scriitorului și fondatorului Mișcării Cercetașilor, 
Robert Baden Powell. 

Organizaţia Mondială a Mișcării Cercetășești (WOSM) este o mişcare globală, non-
guvernamentală şi non-profit cu peste 30 de milioane de membri din 216 de ţări şi teritorii, două treimi 
din membri săi provenind din țări în curs de dezvoltare. 

Azi, cercetaşi din toate ţările lumii sunt implicaţi în proiecte de dezvoltare pe teme diverse, 
precum educaţie pentru pace, dependenţa de droguri şi prevenirea ei, apă curată şi salubritate sau 
protejarea și conservarea mediului înconjurător. 

Cercetășia oferă tinerilor șansa de a se angaja în activități diverse, creează noi oportunități 
pentru aceștia, încurajează diversitatea și egalitatea, leagă noi prietenii. Cercetășia responsabilizează 
prin practicarea democrației, dezvoltă potențialul fiecărui individ și al grupurilor, responsabilizându-i și 
insuflându-le valori clare. Contribuie la construirea încrederii și a stimei de sine, la dezvoltarea 
abilităților de învațare, leadership, team building, aventură în aer liber și de distracție. Învață cum să 
facă alegerea potrivită și să își asume responsabilitatea pentru acțiunile lor, astfel încât aceștia să fie 
pregătiți pentru o viață independentă. 

 
 
 
Grupele de vârstă specifice cercetașilor sunt: 
 ◊ Lupișori: cercetași cu vârsta cuprinsă între 5 – 10 ani; 
 ◊ Temerari: cercetași cu vârsta cuprinsă între 11 - 14 ani; 
 ◊ Exploratori: cercetași cu vârsta cuprinsă între 15 – 18 ani;  
 ◊ Seniori: cercetași cu vârsta cuprinsă între 19 – 24 ani. 
 
În județul Neamț există 3 centre ale cercetașilor: 
 ◊ Coborârea Duhului Sfânt, Adjudeni; 
 ◊ Sfântul Iosif Muncitorul, Piatra-Neamț; 
 ◊ Adormirea Maicii Domnului, Pildești.   
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… Cercetăşia, un mod constructiv de educare, formare 

şi petrecere a timpului 
 

 Numele meu este Petru-Cătălin Mihăică, sunt elev în clasa a XI-a D la Colegiul Tehnic „Petru 
Poni” din Roman și cercetaș al Organizatiei Naționale “Cercetașii României”, membru activ al 
Centrului Local „Coborârea Duhului Sfânt” Adjudeni. 
 În localitatea Adjudeni, cercetășia a fost fondată în anul 2000, când 5 tineri au depus Promisiunea 
Cercetașului în fața lui Dumnezeu și a întregii comunități. 
 Povestea mea de cercetaș a început de la vârsta de 7 ani, când mătușa mea mi-a povestit, m-a 
îndrumat și m-a dus pentru prima dată la o activitate, într-o zi memorabilă de Duminică. Încă din 
primele clipe mi-am dat seama ca era locul potrivit și perfect pentru a învăța o mulțimede lucruri 
necesare în viața de zi cu zi. Am descoperit faptul că, necunoscându-i pe ceilalți copii, aceștia m-au 
primit în echipa lor cu brațele deschise, dornici de a-mi împartăși din bucuria și cunostințele lor. După 
o scurtă perioadă de timp, am participat la primul meu camp în anul 2006, în localitatea Pralea, 
județul Bacău, unde am simțit și am trăit pe deplin aventura. Acel campus și-a pus amprenta în viața 
mea, deoarece a fost un pas important făcut din dorința de a deveni într-o zi, un exemplu bun și 
constructiv pentru cei din jurul meu.  
 Cea de-a doua persoană care m-a îndrumat și m-a făcut să 
apreciez termenul de „cercetaș” este surioara mea mai mare, care 
mereu m-a determinat și susținut în această formare, fiindu-mi un 
exemplu pozitiv și de apreciat, oferindu-mi numeroase motive de 
implicare și de încercare, pe cât posibil, de a schimba lumea din 
jurul meu, printr-un exemplu personal. 
Activitățile desfășurate la nivel local și național m-au făcut să imi 
doresc din ce in ce mai mult să particip la diverse activități, inclusiv 
voluntariat începând cu vârsta de 14 ani. 
 „Din punctul meu de vedere, Cătălin este un cercetaș 
exemplar: vesel, ambițios, hazliu, cu simț de răspundere, atent la cei 
din jurul lui, politicos și descrierea poate continua, însă cel mai 
important lucru pe care ar trebui să îl conștientizeze atât el cât și 
ceilalți cercetași, este dăruirea continuă și necondiționată!  
 Mi-l amintesc pe Cătălin în calitate de lupișor, era un copil 
energic, foarte curios, atent și îndrazneț, era cu mult mai mic decat 
alții, dar îi depașea pe mulți din toate punctele de vedere, era copilul 
de care nu te plictiseai niciodată la activități. Îi plăceau mult 
activitățile care se desfășurau la scout, motiv pentru care el era mereu cu o oră sau cel puțin jumătate 
de oră înainte de începerea activităților. Anii au trecut, iar din copilul de altădată, curios și îndrăzneț,  
s-a transformat într-un adolescent, ușor rebel și pretențios. Trecuse la o etapă nouă din viața lui, 
trecuse de la lupișori la temerari, de la copilul firav la adolescentul sensibil. Schimbarea 
comportamentului nu a rezistat foarte mult pentru că, lider fiind la ramura temerarilor, a știut cum să 
abordeze situația, ca lucrurile să fie pe drumul cel bun. Ca explorator și ajutor de lider, Cătălin dă 
dovadă de multă responsabilitate, ambiție și bună dispoziție. Mereu cu zâmbetul pe buze, din orice 
situație, mai dificilă sau nu, el iese mereu împlinit si mulțumit. 
 Lupișor, temerar, explorator și ajutor de lider, acestea sunt etapele prin care el a trecut în 
drumul său de dezvoltare, ca cercetaș exemplar!” - Paula M. 
 “Cătălin este o piesă importantă în cercetășia din Adjudeni. Îl cunosc de foarte mult timp, de 
când eu eram temerar iar el era un mic lupișor.A fost viceșef și șef de patrulă, dar și viceșef de centru 
chiar în anul precedent, iar mulți dintre ceilalți cercetași se raportau la el sau chiar îl priveau ca pe un 
exemplu.  Primele interacțiuni mai directe cu el au fost în anul când a trecut de la lupișori la temerari.       
Eu eram deja ajutor de lider la ramura de temerari și am putut să observ contribuția si evoluția lui în 
această ramură. Deși era printre cei mai mici din ramura sa (clasa a 5-a), dorința de implicare și 
contribuția adusă la activități era mult mai mare decât a altor temerari mai mari. Încă de pe atunci      
mi-am zis că va ajunge (alături de alti câțiva temerari) un cercetaș mare în Centru Local Adjudeni.     
 A participat la mai multe campuri la care am fost lider și pot spune că s-a simțit faptul că nu a 
fost un oarecare, ci a fost printre cercetașii cei mai activi” - Costel D. 
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… Cercetăşia, un mod constructiv de educare, formare 

 şi petrecere a timpului 
 

În prezent activez la ramura explorator și, totodată, ajutor de lider, asteptând cu nerăbdare, 
calitatea de cercetaș lider.  

 

  
 

Mărturisesc că Scout-ul reprezintă o parte din mine, o parte din viața mea, o parte din sufletul 
meu, de care mă bucur cu și în fiecare clipă. Fiind cercetaș, am reușit mai ușor să-mi dezvolt unele 
aptitudini, unele calități și responsabilități, am învățat că pot să mă exprim în diferite moduri, am 
învățat să am grijă de natură și de mediul înconjurător, am învățat să iert, am învățat să renunț la 
lucrurile care nu îmi fac bine, am învățat că trebuie să ajutăm persoanele fără posibilități financiare și 
lista poate continua. 

 
 

În încheiere, un scurt pasaj din Legea Cercetașului, încurajări personale în a deveni 
Cercetași ai României și un gând bun! 
 

● Cercetaşul este curajos şi încrezător în puterile lui, vioi şi plin de însufleţire; 

● Cercetaşul se străduieşte să facă în fiecare zi o faptă bună, oricât de neînsemnată ar părea 

ea. 

 

Bibliografie: 

1. http://www.scout.ro/ 

 

Petru-Cătălin Mihăică, cercetaș 

Clasa a XI-a D 

http://www.scout.ro/
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Superlative românești: Peștera Huda lui Papară 

 Peștera Huda lui Papară este o peşteră din Munții Trascăului, care se bucură de toate 
calităţile şi superlativele specifice acestei grupe montane:                                                        
peştera cea mai lungă, cea mai denivelată, cea mai dificilă, cu 
cea mai înaltă galerie, cu cel mai lung curs subteran, cu cel mai 
mare debit, cu cea mai mare cascadă, cu cea mai mare colonie de 
lilieci din Europa şi cu cel mai mare depozit de chiropterit din 
România. 
 Peștera se află pe teritoriul satului Sub Piatră, comuna 
Sălciua, județul Alba, în partea de nord-vest a Munților    
Trascăului, la obârșia pârâului Valea Morilor, afluent pe dreapta 
al Arieșului. Altitudinea absolută este de 567 m. Este cea mai     
lungă peșteră din Munții Trascăului. Se poate ajunge la ea pe     
drumul național DN75 Turda-Câmpeni, până în localitatea       
Sălciua de Jos, iar de aici pe drumul comunal parțial asfaltat, circa 
5 km până în cătunul Sub Piatră. 
 Peștera este o străpungere hidrologică a fâșiei de calcare tithonice în 
extremitatea vestică a Masivului Bedeleu. Trei pâraie (Ponor, Poieni și Seacă) își unesc apele 
colectate  dintr-un bazin de 150 km² și se pierd în masivul de calcar la Vânătările Ponorului. 
Cele trei pâraie au fost cândva tributare bazinului hidrografic Rîmeț, dar au fost captate 
subteran și mutate bazinului hidrografic Arieș. Apa ce dispare în Ponorul Vânătare, apare în 
partea terminală a peșterii după numai 15-18 m. și după ce parcurge pe galeria activă un 
traseu S-N de 1.200 m cu o cădere de 92 m apare la lumină printr-un gigantic portal.  
 Intrarea, la altitudine absolută de 567 m orientată N-NV este înaltă de aproape 40 m și 
pare o despicatură artificială în peretele de calcar, baza îngustă de 6 m fiind ocupată de un lac 
cu o adâncime de până la 2 m. Lungimea lui de 50 m este primul obstacol în  explorarea 
peșterii și este urmat imediat de Cascada Evantai, un bloc de piatră peste care alunecă întregul 
debit de apă al pârâului și care trebuie escaladată. Urmează, la doar 18 m, o stancă înfiptă 
între pereții galeriei. Este Inima de Piatră care, trecută pe dedesubt, prin apă, dă acces la baza 
Baricadei, o îngrămădire de blocuri ce trebuie escaladate. Galeria se lărgește în partea stangă 
și pe peretele înclinat se poate înainta mai ușor. Apa curge năvalnic aici prin zeci de marmite 
turbionare cu pereții plini de lingurițe. Este Sala Minunilor, un gol imens de 56/92 m și o 
înalțime record de 102 m. Ea adapostește un depozit de 60 vagoane 

de chiropterit. Aici, ca și în restul peșterii, hibernează cele 
mai mari colonii de lilieci din Europa. Tavanul acestei 
săli este plin de stalactite excentrice, anemolite lungi de 
până la 8 m. Revenind la galeria activă, în amonte, se 
escaladează Baricada Mare după care galeria se îngustează 
și devine mai ușor accesibilă. În partea stângă, la 600m de 
la intrare, se deschid două galerii scurte care                                                                            
se unesc după câteva zeci de metri și se termină într-un 
sifon (Sifonul Roru) parțial explorat.  După ce coboară 
3 m, sifonul devine orizontal și se îngustează. Pereții sunt 
curați, plini de lingurițe iar podeaua este acoperită cu 

pietriș rotunjit, dovada unui curs foarte lung. Sifonul poate 
fi depășit de o echipă bună de scufundători cu echipament adecvat. Apa ce apare din acest 
sifon are cu totul o altă origine decât Vânătările Ponorului.  
 

 

 

. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Trasc%C4%83ului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sub_Piatr%C4%83,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83lciua,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83lciua,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Arie%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN75
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n%C4%83t%C4%83rile_Ponorului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Liliac_(animal)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stalactit%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Anemolit&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n%C4%83t%C4%83rile_Ponorului
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… Superlative românești: Peștera Huda lui Papară 

 Continuând explorarea pe galeria principală în amonte, după 200 m se ajunge La lanțuri, 
o verticală de 8 m. Odată urcată această verticală, se pătrunde într-o galerie largă și 
împodobită cu scurgeri parietale. Ea se termină după 50 m, deasupra 
unei verticale de 1 m care dă acces în Sala Virgină, 
podeaua acoperită cu o salbă de gururi imaculate. De 
aici, pe o galerie ingustă se ajunge la activ. După mai 
puțin de 100 m, tot pe stânga, se întâlnește bifurcația ce 
duce în Sala Tăcerii. 
 După bifurcație urmează Sala Crucii cu Sifonul. Pe 
dreapta, după ce se depașește sifonul, printr-o fisură a 
peretelui greu de găsit, se pătrunde în Labirintul 
Ludușan prin alt mare sistem fosil. Acesta este format 
din galerii dezvoltate pe diaclaze la intersecția cărora, 
prin prăbușiri au apărut săli, puțuri și hornuri.  
 De remarcat este hornul care are bază în Sala Crucii 
interserctat cu o galerie fosilă la 20 m înaltime. Privind în 
sus din acel punct nu se vede capătul, înălțimea lui fiind 
apreciată la mai mult de 50 m. După 100 m se ajunge sub 
Cascada Gemânată care poate fi trecută la liber de un bun cățărător. Aici este 

finalul peșterii, în Lumea Frământată. Pe dreapta, se 
poate cățăra un horn ce duce până la 123 denivelare 
pozitivă fată de intrarea peșterii.   
 La baza peretelui terminal, apa apare printre 
imense stânci prin fisuri impenetrabile. Până la lumina 
zilei, la Vânătările Ponorului, mai sunt 18 m. 
Temperatura aerului în coridorul principal este        
cuprinsă între 10 – 11,5 °C, iar în Sala Minunilor de la 
13 °C până la peste 20 °C.  
 Peștera Huda lui Papară reprezintă un spațiu   
extrem de interesant prin caracteristicile sale și prin 
legendele folclorului zonei, care vorbesc despre      rit-
ualuri de cult antice, despre personaje mitologice, fe-
nomene paranormale, etc. 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
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http://www.turistinfo.ro/salciua/obiectiv-turistic-pestera_huda_lui_papara-i2170.html 

 
 
 

Violeta Nicoleta Zahariea, Clasa a XII-a A 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Diaclaz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cascada
https://ro.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://ro.wikipedia.org/wiki/Celsius
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Ecoscience  19 

 
 
 
 
 

Salina Praid: considerații științifice 

 S-au gasit cărămizi cu înscrieri latine și s-a afirmat că salina datează încă de pe timpul romanilor. 
Primele exploatări de sare sunt atestate de pe vremea lor, dar mina din Praid este atestată documentar 
de la 1200, iar exploatarea intensivă se face din 1700. Romanii lucrau numai la suprafață, în gropi 
patrulatere, până la o adâncime de 12-15 m, de unde sarea se putea scoate ușor pe punți alunecoase și 
cu aparate simple de ridicat, după care o părăseau și începeau alta.  
 Exploatarea subterană a sării geme de la Praid a început în anul 1762, când, în partea de sud-vest 
a Dealului Sării, s-a deschis mina Iosif. 
 Exploatări de cariere sunt amintite în anul 1765, acestea funcționând o vreme în paralel cu ex-
tracția subterană. Despre un minerit sistematic la Praid se poate vorbi numai cu începere din anul 
1787, dată la care sarea din Praid devine proprietate de stat austriacă. 
 Din mina Iosif s-au deschis alte două mine    

laterale, denumite Carol şi Ferdinand, toate cele trei 

având forma unui clopot. În a doua jumătate a        

secolului al XIX-lea, a fost deschisă mina Paralelă, 

care face parte şi astăzi din cele mai mari cavităţi sub-

terane din România. Au urmat minele Gheorghe Doja 

şi Telegdy, iar utilajele de extragere a sării s-au 

schimbat şi ele, ţinând pasul cu tehnologia. 

 Bibliografie: 
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Salina_Praid 
 https://www.descoperimlumeaimpreuna.ro/
salina-praid-harghita 
 http://www.romanianmonasteries.org/ro/romania/salina-praid 
 http://saltmed.ro/blog/65/terapia-in-salina/ 

 

 

Ana-Maria Lupu, Clasa a XI-a E 
 

 Salinele naturale sunt cunoscute pentru proprietățile lor terapeutice. Inhalarea aerosolilor 
salini tratează o serie largă de afecțiuni respiratorii, dar și probleme produse de stres (tulburările de 
somn sau anxietatea).  
 Temperatura dintr-o salină este constantă, încadrându-se de obicei între 11-16o Celsius, cu 
umiditate mare de peste 70%. Posibilitatea alergiilor în salina este mică, deoarece aeropoluanții sunt 
rari, la fel ca și germenii patogeni. 
 Tratamentul terapeutic în saline poartă numele de speleoterapie. 
 Salina Praid este situată în județul Harghita din România. Salina se află la o adâncime de 120 
metri și pune la dispoziția turiștilor numeroase spații de recreere, locuri de joacă pentru copii,         
restaurant, capele și un muzeu care prezintă metode de extragere a sării din cele mai vechi timpuri 
până în zilele noastre. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Salina_Praid
https://www.descoperimlumeaimpreuna.ro/salina-praid-harghita
https://www.descoperimlumeaimpreuna.ro/salina-praid-harghita
http://www.romanianmonasteries.org/ro/romania/salina-praid
http://www.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7Csalina%2520este&t=1&did=1&uid=1598864159_3232235787&type=bl&subid=1161_110000&rkw=salina+este&rurl=http%3A%2F%2Fwww.proalpin.ro%2Fblog%2Ftop-5-saline-naturale-din-romania%2F&domain=proalpin.ro&lnktype=10&v=0.116&b
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Cheile Bicazului - o destinaţie unică a judeţului Neamţ 
 

 
Cheile Bicazului reprezintă o zonă geografică deosebit de pitorească din România,    

situată în partea centrala a Munţilor Hăşmaş, în nord-estul ţării, în judeţele Neamţ şi Harghita.  
Traversarea Cheilor Bicazului impresionează 

orice turist aflat în trecere pe drumul ce leagă judeţele 
Neamţ de Harghita, prin maiestuozitatea pereţilor de 
stâncă şi sălbăticia peisajului. Impresia puternică pe 
care o lasă această minune a naturii se păstrează nu 
doar la prima incursiune prin serpentinele drumului, pe 
lungimea celor 8 kilometri de-a lungul cheilor. 

Pentru cei care nu au ajuns niciodată în zonă, 
trebuie menţionat că formaţiunea naturală este          
străbătută de drumul naţional care leagă oraşele Bicaz 
(Neamţ) de Gheorghieni (Harghita), şi se situează la 31 
de kilometri de primul şi 25 de kilometri de al doilea. 
Primul drum de acces spre Chei s-a        construit în 
anul 1910, dinspre Gheorghieni, iar sectorul de drum spre Bicaz a fost dat în       exploatare 
mult mai târziu, în anul 1937. 

De formarea Cheilor este responsabil râul Bicaz, cu cei patru afluenţi, care au săpat în 
timp în rocă şi apoi în calcar, dând astfel naştere    formaţiunii pe care o vedem astăzi. Acesta 

(râul     Bicaz) s-a instalat iniţial pe cuvertura de                 
conglomerate postectonice, care acoperea întreaga 
masă de calcare.  
 După îndepărtarea prin eroziune a acestei 
cuverturi, Bicazul cu afluenţii săi, Cupaşul, Lapoşul, 
Bicăjelul şi Şugăul, n-a mai putut ocoli bara de 
calcare şi a fost obligat să se adâncească,     
realizându-şi curgeri subterane, finalizate prin 
prăbuşiri, din care au rezultat ruperi de pantă, cum 
este cea din zona Serpentinelor Mari şi humuri, cum 
este turnul Pietrei Altarului. 
Chiar dacă e greu de acceptat, chiar şi aceste 

formaţiuni cu vârste de zeci sau sute de milioane de ani „îmbătrânesc” în timp.  Îmbătrânirea 
vine ca o primă fază a negării condiţiei de cheie. Valea este largă, evazată, versanţii s-au retras 
mult şi abrupturile apar doar la partea    superioară, cea inferioară, acoperită de trene fixate de 
grohotişuri, îmbracă forma unei       suprafeţe ce a abandonat demult lupta cu verticala, fapt 
care a permis solului să se înfiripe, iar vegetaţiei să acopere frământările pietrei.  

La partea superioară, peisajul versanţilor se menţine ruiniform, fiind afectat în 
continuare de procese de dezagregare şi  eroziune şi marcat de prezenţa crestelor     
zimţate,pilerilor,arcadelor,ciupercilor şi culoarelor de 
grohotişuri. 
 
Bibliografie: Adevărul 

 
 

Dragoş Atodiresei , Marian-Mădălin Andrici ,  
Clasa a X-a F 
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  “Daţi-mi ceva pe care să pot sta şi voi ridica Pământul”.        

Arhimede 

 “Natura vorbește in limba matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, triunghiuri 

şi alte forme matematice”. 

      Galileo Galilei 

 “Matematicile pun in joc puteri sufletești care nu sunt mai diferite de cele solicitate 

de poezie şi arte”. 

          Dan Barbilian 

 “Matematica este regina științelor iar aritmetica este regina matematicilor”. 

                     C. Gauss 

 “Algebra nu este decât o geometrie scrisă, geometria nu este decât o algebra 

figurată”. 

                  S. Germain 

 “Semnele aritmetice sunt figuri scrise şi figurile geometrice sunt formule desenate”. 

                 D. Hilbert 

 “Am observat întotdeauna ca prevențiile de orice fel sunt în raport invers cu meritul;  

   aceasta este una din axiomele mele de morală”. 

            J. Lagrange 

 “Nu există niciun domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se  

  dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale”.  

                    N. I. Lobacevski 

 “Universul are un cerc al cărui centru e pretutindeni, iar circumferința nicăieri”. 

             B. Pascal 

 “Prietenul care ne ascunde defectele, ne slujeşte mai rău decat duşmanul care ni le  

   reproşează”. 

          Pitagora 

 “Geometria este arta de a raţiona corect pe figuri incorecte”.  

               H. Poincare 

 “Există printre matematicieni o convingere intimă si puternică, care-i susține în  

   cercetările lor abstracte, anume că nici una din problemele lor nu poate rămâne fără răspuns”.  

               Gheorghe Ţiţeica 

 

 

 

Adriana Bursuc, Clasa a XI-a B 

Ȋndrumător: Prof. Ioan Paloșanu  
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 Electrotehnica reprezintă un domeniu al ştiinţelor tehnice, care studiază, teoretic şi        

aplicativ, fenomenele electrotehnice (fenomene electrostatice, fenomene electrocinetice,        

fenomene electromagnetice), precum şi numeroasele consideraţii practice sau aplicaţiile 

acestor fenomene (măsurători electrice, materiale electrotehnice, sisteme şi instalaţii electrice,           

producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, etc). 

 Termenul de „electrotehnică” sau „electricitate tehnică” a fost introdus în anul 1880 de 

către omul de ştiinţă, profesorul, inginerul şi inventatorul german Werner von Siemens. Anul 

1880 marchează evoluţia electrotehnicii, aceasta devenind ramură separată şi de sine stătătoare 

a fizicii. Astfel, electrotehnica are numeroase aplicații industriale şi a avut contribuţiile sale la 

dezvoltarea tehnicii, în general. 

 Odată cu apariţia curentului electric şi răspândirea aplicaţiilor acestuia, electrotehnica a 

adus cu sine îmbunătăţiri importante în viaţa socială şi industrială, precum: mecanizarea şi     

automatizarea proceselor de producţie, apariţia instalaţiilor electrice de irigat, transporturile, în 

special cele feroviare au devenit mult mai rentabile, etc. 

 Şi în sectorul mass-media, electrotehnica a avut o importanţă considerabilă: alături de    

domeniile conexe precum automatizările, electronica şi telecomunicatiile, nu ar fi existat          

aplicaţiile complexe ca radioul şi televiziunea. 

 Totodată, din domeniul electrotehnică s-au dezvoltat şi au devenit discipline şi domenii 

tehnice separate telecomunicaţiile, electronica, automatizările dar şi informatica industrială. 

 Aşadar, unul dintre oamenii care a studiat timp de foarte mult timp fenomenele specifice 

domeniului electrotehnicii este Werner von Siemens. Acesta a construit primul tramvai cu 

alimentare electrică prin cele două şine în anul 1870, dar şi prima locomotivă electrică în anul 

1879. 

 În România, electrotehnica a apărut şi a început să se dezvolte acum mai bine un secol. 

 Printre cei mai prestigioşi profesori universitari români cu realizari remarcabile în 

domeniul electrotehnicii sunt: 

  Prof. Univ. Dragomir Hurmuzescu, studiul proprietăţilor electrice ale razelor X; 

  Prof. Univ. Ştefan Procopiu, contribuţii aduse la elaborarea teoriei moderne a 

electromagnetismului; 

  Prof. Univ. Augustin Maior, realizări deosebite în domeniul transmisiei semnalelor 

prin curenţii de înaltă frecvenţă.  
 

 

Bibliografie: 

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Electrotehnic%C4%83 

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Siemens 

3.https://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Electrotehnic%C4%83 

4.https://ro.wikipedia.org/wiki/Rotor_(electrotehnic%C4%83) 
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Olariu Dragoş Gabriel, Clasa a XII-a F 

Coordonator: Prof. Nicuşor Manolică 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Rotor_(electrotehnic%C4%83
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In Memoriam 

Prof. univ. dr. ing. Dorel CERNOMAZU 

(26 mai 1947 – 15 august 2015) 

 
 
Domnul profesor universitar doctor inginer Dorel 

Cernomazu a fost un îndrăgit dascăl, un inspirat                 
cercetător ştiinţific, un iscusit autor de lucrări didactice şi 
ştiinţifice, un apreciat conducător de doctorat, un              
inventator de renume mondial şi, nu în ultimul rând, un    
om sufletist. 

Născut la data de 26 mai 1947 în comuna Zorleni, 
judeţul Vaslui, tânărul Dorel Cernomazu a făcut şcoala elementară în comuna natală, urmând apoi 
liceul la Complexul Şcolar Bârlad. În perioada 1965-1970 a urmat cursurile Facultăţii de 
Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi (Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” de astăzi), facultate de care va rămâne apropiat întreaga sa viaţă. 

După absolvire, între 1970-1990 va lucra ca inginer în producţie, având diferite funcţii de 
conducere în cadrul Uzinei de Reparat Transformatoare şi Aparataj Electric Roman, jud. Neamţ. 

 Din anul 1990 a activat în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava,                 
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Departamentul de Electrotehnică.       

De-a lungul timpului a elaborat 4 manuale universitare, 3 cărţi cu rezultatele propriilor    
cercetări (din care două monografii în limba franceză), 2 lucrări de stagiu acceptate la                  
Biblioteca Centrală Universitară a Universităţii de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Franţa, a avut 230 
de invenţii, dintre care 153 au fost brevetate, restul aflându-se în diverse stadii de  brevetare, 22 de 
inovaţii, a elaborat 154 de lucrări ştiinţifice şi 50 de contracte şi granturi de cercetare ştiinţifică. 

Cercetător ştiinţific de renume şi unul dintre cei mai apreciaţi inventatori, cu sute de        
invenţii în domeniul transformatoarelor electrice, al micromotoarelor neconvenţionale şi în         
domeniul energeticii solare, domnul profesor Dorel Cernomazu a fost distins cu numeroase 
aprecieri, ordine şi medalii: Ordinul “Meritul pentru Învăţământ” în grad de comandor (2004), 
Ordinul ştiinţific „Leonardo da Vinci” (2006), Ordinul ştiinţific „Gogu  Constantinescu” (2007), 
Medalia „Henri Coandă clasa I” (1994), Medalia „Henri Coandă clasa II” (1992), „Medalia               
muncii” (1981), titlul de „Inventator de elită clasa I”, acordat de Comisia de Inventică a 
Academiei Române.  

Invenţiile sale au primit numeroase premii şi medalii de aur şi argint la numeroase           
saloane internaţionale de inventică, precum: Salonul Internaţional de Invenţii Eureka Bruxelles, 
Salonul Internaţional de Invenţii Geneva. În 2013 i s-a acordat Marele Premiu Euroinvent. 

În încheierea acestui crâmpei omagial spunem, cu admiraţie, că domnul profesor inginer 
Dorel Cernomazu a fost un adevărat discipol pentru multe generaţii de studenţi şi ingineri cărora 
le-a format aptitudini, competenţe şi abilităţi creative de a căuta noutatea sau inovaţia tehnică şi de 
a o transpune în studii ştiinţifice. 

Totodată, domnul profesor a fost un reper de moralitate, care a devenit proverbială în   
rândul oamenilor cu care interacţiona: cadre didactice universitare şi preuniversitare, ingineri,     
tehnicieni, muncitori, etc., dovedită admirativ prin modestia traiului pe care l-a dus până în ultima 
clipă a vieţii sale. 

 

 

Ing. Magdalena Ilie 

Prof. dr. ing. Nicuşor Manolică 
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 Noțiunea de robot datează de peste 4 mii de ani. Omul și-a imaginat dispozitive 
mecanizate inteligente care să preia o parte însemnată din efortul fizic depus. Astfel a construit 
jucării automate și mecanisme inteligente sau și-a 
imaginat roboții în desene, cărți, filme "SF" etc. 
 Termenul "robot" a fost folosit în 1920 de 
cehul Karel Capek într-o piesă numită "Robotul 
universal al lui Kossum". Ideea era simplă : omul 
face robotul după care robotul ucide omul. Multe 
filme au continuat să arate că roboții sunt 
mașinării dăunătoare și distrugătoare. 
 După 1977 tendința multor producători a fost 
de a umaniza forma roboților și de a crea androizii. 
În 1941 Isaac Asimov a folosit cuvântul 
"robotizare" pentru descrierea tehnologiei roboților 
și a prezis creșterea unei industrii robotice 
puternice. În 1956 a luat ființă prima companie ce 
realiza roboți industriali, iar în 1961 Compania de 
automobile "General Motors" "angaja" primul robot industrial. Începând cu 1980 asistăm la o 
expansiune a roboților industriali în diverse industrii. 
 Roboții oferă beneficii substanțiale muncitorilor, industriilor și implicit țărilor. În situația 
folosirii în scopuri pașnice, roboții industriali pot influența pozitiv calitatea vieții oamenilor 
prin înlocuirea acestora în spații: periculoase, cu condiții de mediu dăunatoare omului, cu 
condiții necunoscute de exploatare etc. Beneficiile introducerii roboților în industrie includ 
managementul controlului și al productivității și creșterea evidentă a calității produselor.  
Roboții pot lucra zi și noapte fără a obosi sau a-și reduce performanța. Consecvent realizează 
reduceri substanțiale ale prețului de cost în primul rând prin reducerea consumurilor de materii 
prime și al prelucrării automate a acestora. De asemenea utilizarea roboților aduce avantaje pe 
piața concurențială. Prin dezvoltarea rapidă a industriei și a tehnicii de calcul, putem observa 
evoluția roboților industriali către generațiile inteligente ce le oferă caracteristica de a 
"înțelege" mediul în care lucrează. 
 Structura generală  a roboților industriali depinde foarte mult de utilitatea și scopul pentru 
care sunt produși. Funcțiile de bază sunt reprezentate de: 
 subsistemul cinematic; 
 subsistemul de acționare; 
 subsistemul de comandă  și  programare; 
 subsistemul senzorial. 
 Subsistemul cinematic cuprinde structura capabilă să execute mișcarile pentru a acționa 
asupra mediului înconjurator.  Astfel în funcție de mediul în care este folosit, robotul poate fi 
dotat cu: 
 roți; 
 șenile; 
 picioare mecanice; 
 diverși suporți;  
 benzi transportoare. 
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 Organul de execuție al robotului este alcătuit dintr-un lanț  cinematic  închis  sau  
deschis oferind diverse grade de libertate prin intermediul cărora dispozitivul de lucru poate 
acționa: 
mînă mecanică; 
dispozitiv de manevrare; 
dispozitiv de apucare 
 
 Aceste dispozitive finale ce interacționează direct cu prelucrarea finală a obiectelor 
supuse unui ciclu de producție, pot fi înlocuite cu dispozitive specializate pentru anumite 
operații tehnologice: vopsire, sudare, testare etc. 
 Forma și mecanismele de mișcare a roboților industriali depind de sistemul de coordonate 
în care se realizează mișcarea diverselor segmente. Dacă în situațiile unor coordonate 
cilindrice și sferice, roboții au grade relativ reduse de mișcare, în coordonatele polare prezintă 
un coeficient ridicat de antropomorfism. Ansamblul   alcătuit din "braț", "antebraț" legate prin 
articulații  "cot" se poate deplasa atât în plan orizontal cât și vertical. În prezent s-au impus 
soluții de încheieturi cu trei axe de rotație dotate cu servo-comenzi  ce  permit o poziționara 
ușoară.  
 În ceea ce privește dispozitivele de apucare, pe lângă sistemele clasice de apucare cu 
"degete", roboții industriali pot fi dotați și cu alte modalități de apucare: vacuum, magnetic 
etc. Dispozitivele de prehensiune trebuie să corespundă dorinței utilizatorului, fiind o condiție 
determinantă pentru succesul unei aplicații cu roboți industriali. 
 O altă caracteristică importantă  este reprezentată de subsistemul senzorial al roboților în 
stransă legătură cu subsistemul de comandă și programare. Dacă în anii '80 erau folosite 
benzile de hârtie perforate pentru introducerea software-ului, în zilele noastre sunt folosite 
cipuri evoluate ce oferă în anumite situații putere de "decizie". Astfel,  în septembrie '94 
noțiunea de robot industrial cunoaște o alternativă  în  sistemul de acționare: acționarea prin 
intermediul rețelei World Wide Web.      
 Astfel prin intermediul unui computer conectat la Internet se realiza posibilitatea de a 
accesa și controla robotul. Ecranul de control oferea utilizatorului suficiente informații pentru 
a decide mișcarea robotului într-un spațiu cartezian către următoarea destinație. Sunt folosite 
cele trei coordonate x,y,z de mișcare în spațiu. Este poate unul dintre cele mai bune exemple 
de implementare cinematică și senzorială. Experimentul de mai sus, efectuat în Australia, a 
avut rolul de a stimula imaginația și de a arăta că în acest moment, datorită existenței unei 
infrastructuri computerizate mondiale, căile de cunoaștere sunt fără limite. De altfel tot acest 
sistem este condus de roboți "inteligenți" ce pot face milioane de interconectări pe secundă. 
 
Bibliografie : 
1. Carata E.  , Utilizarea roboților industriali în operațiile de sudare , Univ. Tehnică Iași , 2007 
2. Cojocaru  G. , F. Covacs , Roboții în acțiune , Timișoara , Ed.Facla , 1985 , Vol. 1,2  
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Industria sticlei din România este o componentă a industriei prelucrătoare, care îşi    

desfăşoară activitatea şi se dezvoltă având la bază o    îndelungată experienţă în domeniu. 

România produce astăzi mai puţin de jumătate din producţia de geamuri şi ambalaje de sticlă 

a anului 1989. În intervalul de timp 1990 – 2006 au avut loc schimbări radicale în mediile de 

afaceri pe plan naţional şi internaţional, care 

au influenţat evoluţia industriei sticlei din 

România: 

 Interprinderile de stat s-au transformat 

în societăţi comerciale; 

 Oprirea a 90 de cuptoare de topit 

sticla (din cele 125 existente în 1989 ) care 

erau neperformante şi mari consumatoare de 

energie şi înlocuirea lor cu echipamente 

moderne şi uşor adaptabile la cerinţele pieţei; 

 Crearea unor interprinderi mici şi 

mijlocii de producţie, preponderente de articole decorative din sticlă, prelucrarea geamurilor 

şi a oglinzilor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 În prezent industria sticlei cuprinde peste 200 

de agenţi economici, proveniţi, fie din restructurarea 

şi privatizarea vechilor intreprinderi dar şi din 

infiinţarea unor noi societăţi comerciale, sectorul fiind 

deosebit de atractiv. 
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FABRICI DE STICLĂ DIN ROMÂNIA 
  STIROM SA:  a fost infiinţată în anul 1968 în Bucureşti sub numele de Întreprinderea 

de articole de sticlărie Bucureşti. Începând cu anul 

1990 a devenit societate comercială pe acţiuni, sub 

denumirea de SC STIROM SA. În 2003 a fost 

preluată de grupul YIOULA GLASSWORKS, cu 

sediul în Grecia. Este cel mai mare producător 

intern de articole de sticlărie, fiind prezentă pe 

listele de furnizori ale tuturor companiilor care 

utilizează ambalaje de sticlă, dar şi ale marilor 

reţele de magazine tip ”cash and carry”. 

  

 SC STIMAS SA SUCEAVA: este o societate cu 

capital privat, specializată în fabricarea şi comercializarea 

produselor din sticlă de uz caznic şi decorative pentru 

export în ţări ca: SUA, Canada, Franţa, Germania, Japonia 

şi Italia. Compania produce o gamă variată de produse, ca: 

vaze, pahare simple sau colorate, căni, farfurii, lămpi etc. 

 Ştiaţi că cea mai veche tehnică a fabricării sticlei 

este consemnată pe o tăbliţă de argilă, din biblioteca 

regelui asirian Assurbanipal (prima bibliotecă din 

antichitatea Orientului Mijlociu), din secolul al VII-lea    

î. Hr., în care exista următoarea reţetă: ”se iau 60 părţi de 

nisip, 180 părţi cenuşă de alge, 5 părţi de cretă şi se 

încălzesc” ? 

 Ştiaţi că sticla are nevoie de un milion de 

ani pentru a se descompune în bucăţi mici şi 

poate fi reciclată la nesfârşit fără să îşi piardă 

din proprietăţi ? 

 Ştiaţi că primele obiecte artizanale din 

sticlă au fost descoperite în Egipt ? Au o 

vechime de peste 3000 de ani şi sunt făcute prin 

tehnica mulajului, adică prin rularea pastei 

topite de sticlă în jurul unor forme de ceramică, 

acestea din urmă fiind înlăturate după ce pasta 

se răcea. În felul acesta au fost confecţionate 

vase şi bijuterii din sticlă (coliere, brăţări, 

pandantive, amulete, etc.).                          

Ana Maria Tiba, Clasa a XI-a H 

Coordonator: Prof. Anişoara Escu   
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Elevii clasei a X-a A, profil economic, din cadrul Colegiului Tehnic “Petru-Poni”    

Roman au realizat un proiect intitulat “CUMPĂRĂTURI INTELIGENTE”, în cadrul 
căruia au învățat să fie consumatori informați. 

Acest proiect coordonat de doamna profesor Curpăn Adina a constat în împărțirea 
clasei în mai multe grupe de elevi şi realizarea de postere cu diferite etichete de produse: 
alimentare, textile, cosmetice şi de încălțăminte. Posterele conțineau desenul cu produsul şi 
etichetarea în scris a produsului respectiv.  

Etichetarea produselor alimentare constă în 
mai multe elemente obligatorii cum ar fi: denumirea 
sub care este vândut alimentul, lista cuprinzând in-
gredientele, cantitatea din anumite ingrediente, 
cantitatea netă pentru alimentele preambalate, data 
durabilității minimale, condițiile de depozitare sau 
de folosire,adresa producătorului sau a 
distribuitorului, locul de origine sau de proveniență 
a alimentului, concentrația alcoolică pentru 
băuturile la care aceasta este mai mare de 1,2% în 
volum, o mențiune care să permită identificare lotului, mențiuni suplimentare de etichetare pe 
grupe de produse. 

Etichetarea produselor textile precizează că etichetele care însoțesc produsele textile 
destinate consumatorului final trebuie să conțină elemente de identificare, caracteristici 
tehnice şi calitative, după cum urmează: denumirea şi/sau marca de fabrică a producătorului, 
sediul producătorului/importatorului, denumirea de vânzare a produsului, principalele 
caracteristici tehnice şi calitative.  

 La produsele de încălţăminte, eticheta trebuie să cuprindă informaţii referitoare la 
cele trei părţi componente ale articolelor de încălţăminte respectiv: fața, căptușeala, talpa 
exterioară, compoziţia materialelor utilizate la producerea acestor componente se indică prin 

pictograme sau prin indicaţii scrise sub formă 
de text în limba română.  
 Produsele cosmetice sunt comercializate 
numai în recipiente şi/sau ambalaje 
inscripţionate vizibil, lizibil, în limba română, 
cu caracter care nu se şterge uşor. Grupa de 
elevi care au realizat posterul cu un produs 
cosmetic au scris următoarele elemente de 
etichetare numele sau denumirea 
producătorului, adresa producătorului/
importatorului, ţara de origine pentru 
produsele fabricate în afara statelor membre 

ale Uniunii Europene, conținutul nomonal, indicat în greutate sau în volum cu excepția 
mostrelor, data de  minimă durabilitate, numărul lotului de fabricație, instrucțiuni de 
conservare, utilizare, îndepărtare, lisat igredientelor, în ordinea descrescătoare a greutății în 
momentul încorporării lor.    

Acest proiect a ajutat elevii să reţină mai uşor şi să înţeleagă la ce aspecte ar trebuie să 
fie atenți atunci când fac cumpărături.  

 
Mihaela Buhuceanu, Clasa a X-a A 
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Evenimente educaţional-ştiinţifice la Colegiul Tehnic  

„Petru Poni” din Roman: 

Ziua Mondială a Zonelor Umede 
 

 Joi, 25 februarie 2016, în Sala de Festivităţi a Colegiului Tehnic „Petru Poni” din Roman 

s-a desfăşurat o activitate educaţională din cadrul proiectului „Un tânăr educat, un mediu 

mai curat”, iniţiat de membrii Catedrei de Protecţia Mediului. Proiectul este coordonat de      

d-na prof. ing. Gabriela Elena Dascălu şi face parte din calendarul judeţean al activităţilor 

educative. 

 Tema acestei activităţi a fost „Ziua Mondială a Zonelor Umede”, eveniment    

educaţional adresat, în principal, elevilor care studiază la domeniile „Protecţia mediului” şi 

„Materiale de construcţii”. 

 Activitatea a debutat cu un moment artistic susţinut de tinerii şi talentaţii membri ai 

Ansamblului de dansuri şi cântece populare „Plai Moldovenesc” din cadrul Casei de 

Cultură Roman.  

 Crâmpeie fotografice ale evenimentelor desfăşurate sunt ilustrate în imaginile de mai jos.  
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... Ziua Mondială a Zonelor Umede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenția asupra zonelor umede de importanță 

internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, 

semnată în anul 1971 la Ramsar, Iran, sub egida 

UNESCO, a stabilit          sărbătorirea Zilei Mondiale a 

Zonelor Umede în data de 2 februarie, documentul fiind 

ratificat și în România prin Legea nr. 5/1991. 

La nivel național există 89 de zone umede, fiind 

identificate până în prezent 44 de zone de importanță 

avifaunistică, dintre care 19 zone sunt înscrise pe lista 

Ramsar. 

În județul Neamț, ariile de protecție avifaunistică 

Lacul Vaduri, Lacul Pângărați și Lunca Siretului Mijlociu se 

regăsesc în zone umede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator proiect educațional „Un tânăr educat, un mediu mai curat”: 

Prof. ing. Gabriela Elena Dascălu 

 

Colectivul redacţional „ECOSCIENCE”  
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Colectarea selectivă a deşeurilor electrocasnice 

 
 
 
 
 
 

 

 Deşeurile reprezintă o pierdere 
semnificativă de resurse, atât sub formă de 
materiale, dar şi de energie. Deoarece generarea 
excesivă de deşeuri este un fenomen al proceselor 
de producţie ineficiente si al durabilităţii reduse a 
bunurilor, cantităţile mari de deşeuri pot fi 
considerate ca un element indicator pentru 
eficienţa cu care societatea utilizează și 
prelucrează materiile prime.  
 Deșeurile de orice natură, dar în mod 
special cele de tip industrial, au devenit, treptat, o            
ameninţare majoră pentru mediul înconjurător, 
din cauza aparatelor, echipamentelor sau 
diverselor componente electrice şi electronice care 
sunt aruncate, în mod neglijent, în locuri 
nepotrivite sau neamenajate în scopuri sau după 
criterii ecologice şi de protecţie a mediului.  
 

 

 
 Majoritatea componentelor unui 
aparat sau echipament electrocasnic sunt               
non-biodegradabile. Aceasta înseamnă că 
un aparat aspirator, de exemplu, aruncat 
in zone geografice nepotrivite (pe câmp sau 
într-o groapă de gunoi) va rămâne acolo 
pentru o perioada de peste 150 de ani. 
 Deșeurile electrice reprezintă 5-6% 
din totalul deșeurilor unei comunități. Așa 
cum gunoiul menajer nu este păstrat în 
locuinta, nici echipamentele electrice, 
electronice sau lectrocasnice uzate, defecte 
sau vechi nu trebuie depozitate în 
gospodărie ori aruncate la întâmplare. 
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… Colectarea selectivă a deşeurilor electrocasnice 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  
 

 
 
 
Surse bibliografice: 
1. http://www.patruladereciclare.ro/recicleaza/?gclid=CO35yrzSocgCFUf3wgodnRgP8w  
2. http://www.reciclare-deseuri-electrice.ro  
3. http://www.rorec.ro/ 
4. Oros Draghici, 2002 
 

 

 

 

 

Bogleş Bianca, Ţocu Claudiu Andrei, Clasa a X-a E 

Coordonator: Prof. Nicuşor Manolică 

  

 Ce beneficii majore există la reciclarea 

deşeurilor din echipamentele electrocasnice? 

& Susținerea Patrulei de Reciclare locală, 
creșterea șanselor copiilor și tinerilor care se 
luptă să aducă un premiu național în județ, în 
cadrul acestui program de educație pentru 
mediu; 

& Respectarea legii și evitarea amenzilor; 

& Câștigarea de spațiu în gospodărie sau la 
locul de muncă; 

& Aplicarea unui gest responsabil și evitarea 
poluarii mediului înconjurator cu 
diferitesubstanțe toxice; 

& Înlocuind aparatul electrocasnic vechi cu 

unul nou și performant, economisești energie 

și reduci costurile facturilor aferente. 

http://www.patruladereciclare.ro/recicleaza/?gclid=CO35yrzSocgCFUf3wgodnRgP8w
http://www.reciclare-deseuri-electrice.ro
http://www.rorec.ro/
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ETICHETA ECOLOGICĂ 
  

Pentru susţinerea unui mediu sănătos şi nepoluant, Comisia Europeană a 
adoptat, pe baza unor studii de specialitate, o legislaţie privind acordarea 
statutului de produs ecologic unor categorii de produse şi servicii dintre 

cele mai diverse, dar a căror finalitate o reprezintă protecţia mediului. 
Singura modalitate de certificare a produselor ecologice rămâne prezenţa 

pe ambalaje sau produse a „florii europene“, simbol grafic creat de 
Comisia Europeană încă din anul 1992, pentru a ajuta consumatorii să 

distingă produsele şi serviciile verzi, care nu afectează mediul și sănătatea 
umană. Ca atare, eticheta ecologică a Uniunii Europene poate fi acordată 

produselor și serviciilor ale căror efecte asupra mediului înconjurător sunt cel 
mai puțin    

dăunătoare față de restul produselor din aceeași grupă.  
Criteriile de acordare a etichetei ecologice se stabilesc pe baza unor informații științifice 

privind întreg ciclul de viață al produselor, mergând de la elaborarea până la eliminarea acestora. 
Eticheta nu se aplică produselor alimentare, băuturilor, medicamentelor de uz uman sau 

veterinar, dispozitivelor medicale, substanţelor sau preparatelor clasificate ca fiind foarte toxice, 
toxice, dăunătoare mediului, cancerigene, toxice pentru reproducere sau mutagene, precum şi 
bunurilor fabricate prin procedee dăunătoare pentru om sau pentru mediu şi care pot dăuna 
consumatorului în condiţii normale de utilizare.  

Astăzi, eticheta UE ecologică acoperă o gamă largă de produse şi servicii, care se extinde 
continuu. Grupele de produse care se etichetează ecologic includ produse de curăţare, aparate electrice 
și electronice, produse din hârtie, textile, încălțăminte, produse pentru casă şi gradină, lubrifianţi şi 
două tipuri de servicii (cazare turistică şi camping).  

Potrivit reglementărilor legale, eticheta ecologică se acordă produselor care îndeplinesc o serie 
de condiţii, avându-se în vedere următoarele aspecte de mediu: calitatea aerului, calitatea apei, 
protejarea solului, reducerea cantităţii de deşeuri generate, economisirea energiei, gestionarea 
resurselor naturale, prevenirea fenomenului de încălzire globală, protejarea stratului de ozon, 
securitatea mediului, zgomot şi biodiversitate. 

Un exemplu în acest sens: 
Eticheta ecologică pentru aparate frigorifice 

Pe ambalajul sau pe eticheta aparatelor frigorifice căutați simbolul care atestă calitățile  
ecologice ale acestora: eticheta ecologică europeană. 

Produse vizate: frigidere și congelatoare de uz casnic 

Ciclul de viață al aparatelor frigorifice: 

 

 

 

Produse vizate: frigidere și congelatoare de uz casnic 
 

Ciclul de viață al aparatelor frigorifice:  
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 Criteriile de acordare a etichetei ecologice prevăzute pentru aparatele frigorifice au ca scop: 
 
 reducerea efectelor cu impact negativ datorate folosirii energiei (încălzirea globală,  
epuizarea resurselor de energie neregenerabile, acidifierea), prin reducerea consumului de energie; 
 reducerea efectelor cu impact negativ datorate folosirii substanțelor care au efect de distrugere a 

stratului de ozon și a altor substanțe periculoase, prin limitarea folosirii acestora; 
 reducerea efectelor cu impact negativ datorate folosirii substanțelor care pot avea efect de 

încălzire globală a planetei; 
 încurajarea aplicării celor mai bune practici în scopul protecției mediului și de dezvoltarea 

gradului de conștientizare a aspectelor de mediu de către consumatori. 
 Eticheta ecologică aplicată pe aparatele frigorifice vă oferă certitudinea că aceste produse: 

 consumă puțină energie (consumul de electricitate este redus cu aproximativ 60%), 
 garantează un nivel ridicat de performanță, 
 nivelul de poluare fonică este redus, 
 folosesc substanțe cu efecte minime asupra stratului de ozon și a încălzirii globale, 
 pot fi ușor dezasamblate și reciclate, 
 disponibilitatea pieselor de schimb este garantată continuu 12 ani după producție. 
Criterii esențiale: 

- eficiență energetică, 
- reducerea potențialului de distrugere a stratului de ozon, 
- reducerea potențialului de încălzire globală a planetei. 

 Criterii suplimentare: 
 - durata de utilizare: termenul de garanție al aparatelor trebuie să fie de cel puțin 3 ani, 
  - reciclarea produselor la sfârșitul perioadei de utilizare: producătorul are obligația de a prelua 

gratuit atât aparatul cât și piesele componente care au fost înlocuite, în vederea reciclării.                                             
 Manualul de utilizare: 
 Produsul se comercializează pe piață însoțit de manualul de utilizare care furnizează indicații  
   privind  utilizarea corectă din punct de vedere al protecției mediului. 
 Informarea consumatorilor: 
 Pentru informarea consumatorilor se va  
   scrie, lângă etichetă, următorul text vizibil: 
 

… ETICHETA ECOLOGICĂ 

Acest produs răspunde criteriilor de 
acordare a etichetei ecologice, deoarece 

are un consum de energie redus, 
protejează stratul de ozon și contribuie 

într-o măsură minimă la efectul de 
seră. 

 

 Limitarea emisiilor de zgomot: 
 Informațiile privind nivelul de zgomot al aparatului frigorific trebuie să fie înscrise în mod vizibil  
   pe eticheta care indică consumul de energie. Nivelul de zgomot nu trebuie să depășească 42 dB. 

 Surse bibliografice: 
 http://www.eticheta-ecologica.ro/despre.php 
 http://ziarullumina.ro/ce-este-eticheta-ecologica-48617.html 
 http://www.anpm.ro/ro/eticheta-ecologica 
 http://www.mmediu.ro/dep_mediu/etichet_ecologica.htm 

 
Prof. Iulia Dumitriu 

Colegiul Tehnic ,,Petru Poni” Roman 

http://www.eticheta-ecologica.ro/despre.php
http://ziarullumina.ro/ce-este-eticheta-ecologica-48617.html
http://www.anpm.ro/ro/eticheta-ecologica
http://www.mmediu.ro/dep_mediu/etichet_ecologica.htm
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Energia verde – energie electrică ecologică 
 

  Energia eoliană este energia vântului, o formă de energie regenerabilă. La început 
energia vântului era transformată în energie mecanică. Ea a fost folosită de la începuturile 
umanității ca mijloc de propulsie pe apă pentru diverse ambarcațiuni iar ceva mai târziu ca 
energie pentru morile de vânt.  

  Morile de vânt au fost folosite începând cu secolul al VII-lea î.Hr. de perși pentru         
măcinarea grăunțelor de porumb. Morile de vânt europene, construite începând cu secolul             
al XII-lea în Anglia și Franța, au fost folosite atât pentru măcinarea de boabe cât și pentru 
tăierea buștenilor, mărunțirea tutunului, confecționarea hârtiei, presarea semințelor de in 
pentru ulei și măcinarea de piatră pentru vopselele de pictat. Ele au evoluat ca putere de la 25-
30 KW la început până la 1500 KW (anul 1988), devenind în același timp și loc de depozitare 
a materialelor prelucrate. Morile de vânt americane pentru ferme erau ideale pentru pomparea 
de apă de la mare adâncime.  

  Turbinele eoliene moderne transformă energia   vântului în energie electrică producând 
între 50-60 KW (diametre de elice începând cu 1m)-2-
3MW putere (diametre de 60-100 m), cele mai multe 
generând între 500-1500 KW.  

  Puterea vântului este folosită și în activități       
recreative precum windsurfing-ul. La sfârșitul anului 
2010, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era 
de 194 400 MW. Toate turbinele de pe glob pot genera 
430 Twh/an, echivalentul a 2,5% din consumul mondial 
de energie. Industria vântului implică o circulație a   
mărfurilor de 40 miliarde euro și lucrează în ea 670 000 
persoane în întreaga lume. 

  Un panou solar fotovoltaic, spre deosebire de un 
panou solar termic, transformă energia   luminoasă din 
razele solare direct în energie  electrică. Componentele 
principale ale panoului solar reprezintă  celulele solare. 

  Panourile solare se utilizează separat sau legate în baterii pentru alimentarea             
consumatorilor independenți sau pentru generarea de curent electric ce se livrează în rețeaua 
publică. Un panou solar este caracterizat prin parametrii săi    electrici, cum ar fi tensiunea de 

mers în gol sau curentul de scurtcircuit. 
 Pentru a îndeplini condițiile impuse de         
producerea de energie electrică, celulele solare se vor 
asambla în panouri solare utilizând diverse materiale, 
ceea ce va asigură protecție transparentă împotriva 
radiațiilor și intemperiilor, legături electrice robuste, 
protecția celulelor solare rigide de acțiuni  mecanice, 
protecția celulelor solare și a legăturilor electrice de 
umiditate, asigurare unei răciri corespunzătoare a 
celulelor solare, proteția împotriva atingerii a 
elementelor componente conducătoare de electricitate 
sau posibilitatea manipulării și montării ușoare. 
 

  Bibliografie: Wikipedia 
 

 
Gabriel Cosmin Avarvarei, Clasa a X-a A Școală profesională 

Coordonator: Prof. Gheorghe Huci 
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Sustenabilitatea localității Nisiporești din județul Neamț 

 Orice aspect al vieții are legatură strânsă cu energia, căci avem nevoie în permanență de 

lumină, căldură, transport, mijloace de comunicare, aparatură electrocasnică, etc. 

 Așadar, este obligatoriu să ne gândim tot mai mult, în calitate de consumatori, la 

siguranța resurselor energetice, la impactul energiei produse de combustibili fosili asupra 

mediului și să fim dispuși să economisim energie prin scăderea consumului sau prin 

achiziționarea de produse eficiente, pentru a proteja cu adevarat mediul înconjurător. 

 Numai în acest mod vom dovedi faptul că sustenabilitatea energetică și durabilitatea 

nu sunt simple noțiuni, ci ele devin tot mai relevante pentru viața consumatorilor de zi cu zi.  

 Nisiporeşti este un sat ca oricare altul, unde ocupaţia principală este agricultura; rareori 

găseşti un om care să nu deţină o arie aflată în lucru agricol. 

 Dar totuşi există o anumită rată de poluare chiar dacă această zonă de locuit este una 

simplistă, de aceea s-au găsit 

metode de reducere a 

poluării în această zonă. 

 Prima dintre aceste metode 

este plantarea şi întreţinerea de 

liziere, cu scopul de a reduce 

emisiile de carbon provenite 

din arderea de resturi menajere 

sau resturi de fân care rezultă din 

diferite operaţiuni de 

creştere a animalelor, 

lucrul agricol cu utilaje moderne care folosesc combustibili de origine petrolieră. 

 A doua metodă de reducere a poluării este folosirea de panouri solare pentru 

alimentarea cu energie electrică a caselor pe timpul zilei, acestă metodă ajutând în scop 

ecologic dar şi în scop economic. 

 O metodă care nu s-a aplicat încă este amenajarea râului Moldova pentru construcţia 

unei centrale hidroelectrice, care să alimenteze şi zonele alăturate. 

 

 

Vlad Barticel , Clasa a X-a C 

Coordonator: Prof. Maricica Niță 
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Materiale de construcție folosite la ridicarea 
caselor ecologice 

 

 1. Introducere 
 
 Caracteristica principală a materialelor ecologice este aceea că ele nu dăunează nici mediului înconjurător şi 
nici oamenilor. În epoca actuală este imperios necesar să se utilizeze materiale de construcţie sănătoase. Producția 
acestor maeriale trebuie realizată în imediata apropiere sau să fie prelucrate în imediata apropiere, astfel încât să se 
reducă căile de transport sau acestea să fie cât mai scurte posibil. De asemenea este necesară reducerea cantității de 
energie folosită la fabricarea materialului de construcţie.  
 Raportul bun între izolația termică și acumularea de căldură face ca materialul de construcție să fie considerat 
unul bun.  
 Proprietățile materialuli de construcție care fac din acesta unul care permie realizarea unui climat sănătos 
pentru o încăpere sunt: 
 - să fie izolator termic şi acumulator de căldură, 
 - să fie hygroscopic. 
 Un material de construcţie higroscopic are capacitatea de a capta vaporii de apă din aerul încăperii şi de a-i 
păstra până când umiditatea în interior scade şi aerul din încăpere poate capta din nou umiditatea acumulată. 
 Exemple de materiale higroscopice sunt: lemnul masiv, mortarul de var, argila şi fibrele naturale. Din 
categoria materialelor care nu sunt higroscopice putem aminti materialele plastice şi metalele. 
 Pentru o casă din cărămidă timpul de uscare este de aproximativ un an, în timp ce casa de beton de piatră 
ponce are nevoie de aproximativ cinci ani pentru a fi complet uscată. Dacă uscarea se realizează prin procese 
mecanice apare coroziunea. 
 Uscarea unei construcţii are loc mai ales datorită difuziei vaporilor şi a deplasării capilare a lichidului . 
Izolarea vaporilor se poate face cu ajutorul materialelor care au o foarte mare rezistenţă la difuzia acestora 
(exemplu: cartonul asfaltat, hârtia bituminată, folia de polietilenă, folia de aluminiu etc.). 
 Materialele de construcţie capilar higroscopice (ţigla şi lemnul) pot capta foarte multă umiditate, încât 
aproape se ajunge la condensare. Umiditatea din construcţie se transformă în vapori, deoarece aerul este mai mult 
sau mai puţin saturat. Materialele de construcție trebuie să aibă o conductibilitate capilară mare. Materialul de 
construcţie poate transporta, foarte rapid, foarte multă apă spre partea uscată a materialului de construcţie. 
Materialele de construcţie capilare posedă o mulţime de canale şi pori, în care apa ajunge dintr-o parte în cealaltă. 
Deplasarea capilarei transportă de zece ori mai multă apă dintr-un material de construcţie decât poate elimina prin 
difuzia vaporilor . 
 Materialele de construcție trebuie să filtreze şi să împrospăteze aerul din încăpere (exemplu: lemnul, cleiul, 
mortarul de var şi substanţe care deschid porii suprafeţelor, cum ar fi ceara de albine sau uleiul de in). Materialele 
de construcție trebuie să aibă o radiaţie proprie scăzută. Se cunoaște că toate materialele de construcţie degajă 
radiaţii în cantitate mai mare sau mai scăzută. Cele mai multe materiale de construcţie prezintă un anumit conţinut 
de elemente radioactive. Întrucât acestea variază foarte mult este necesar ca fabricantul să specifice în foile tehnice 
de observaţie şi valorile radioactivităţi. Exemple de materiale mai puţin radioactive sunt nisipul, piatra de var, 
pietrişul şi ghipsul natural. 
 În funcţie de comportarea electrică, se deosebesc conductori (metalele), semiconductori (lemnul) şi izolanţi 
(materialele plastice). Pot totuşi reflecta, ecrana sau amplifica radiaţiile naturale şi artificiale. Materialele plastice 
au încărcătură electrostatică ridicată deoarece ele se pot încărca cu sarcină electrostatică ridicată, iar efectul se 
simte la șocuri electrice. Încărcătura electrostatică din încăperi provoacă perturbarea echilibrului ionic al încăperii. 
Dacă legăm materialele la pământ atunci ele se încarcă mai greu. Preferate ar fi materialele neutre din punct de 
vedere electric: lemnul sau pluta. 
 
 

 2. Caracteristicile celor mai importante materiale de construcţie 
 
 Ghipsul natural este considerat a fi un material de construcţie bun, iar ghipsul chimic prezintă o radioactivitate 
ridicată. Ghipsul se poate comporta bine la umiditate, se prelucrează ușor, și are o capacitate de încărcare statică 
redusă. Ghipsul natural şi cel chimic pot fi deosebite numai cu contorul Geiger. Din acest motiv ar fi de preferat să 
se obţină o declaraţie completă din partea fabricantului privind compoziţia materialelor de construcţie. Un material 
relativ nou în comerţ este ghipsul din instalaţiile de desulfurare a gazelor reziduale din centralele energetice (numit 
şi ghips REA). Conform cercetărilor Institutului pentru Biologia Construcţiilor din Rosenheim, ghipsul REA 
prezintă o radioactivitate redusă. 
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... Materiale de construcție folosite la ridicarea 
caselor ecologice 

Cel mai indicat este folosirea ghipsului pentru tencuială sau a celui bulgări, deoarece nu conțin nici un fel 
de fondanţi. Clasificarea ghipsului este realizată în plăci din ghips pur, plăci de carton cu adaos de ghips, plăci 
care au pe ambele părţi un carton special, şi plăci din fibre de ghips care se compun din ghips, fibre de celuloză, 
din hârtie reciclată şi culoarea verde ca agent de silicatizare. Aceste plăci întrucât conţin fungicizi ar trebui să fie 
înlocuite cu plăci de ghips cu fibre de celuloză impregnate cu silicat de potasiu. Aceste plăci prezintă o difuzie 
excelentă a vaporilor, şi un efect de reglare a climatului. 

Lemnul este un material de construcţie care prezintă următoarele proprietăţi: are o mare capacitate de 
“respirare”, poate absorbi multă umiditate, curăţă formal aerul şi captează astfel substanţele dăunătoare, este 
permeabil pentru radiaţia cosmico-terestră, are o radiaţie redusă, prezintă o bună izolare termică, are o foarte mare 
capacitate de încărcare statică, degajă un miros plăcut dacă nu i s-a aplicat deasupra un lac sintetic şi, nu în cele 
din urmă, nu prezintă nici o problemă la fabricare. Din motive ecologice trebuie să se renunţe la lemnul tropic la 
construirea casei şi este indicat a se folosi în cantitate mai mare lemnul arborilor răşinoşi – pin, molid, precum şi 
lemnul foioaselor – paltin, stejar, salcâm şi frasin. 

Materialele pe bază de lemn sunt considerate plăcile fabricate din straturi subţiri, rumeguş sau fibre. 
Acestea au avantajul că nu mai conțin defecte ale lemnului masiv (umflare, deformare, torsiune). Un dezavantaj 
principal îl constituie folosirea lianților la materialele din lemn. Pentru stratificare sunt utilizate răşini 
formaldehidice, răşini melaminoase, fenolice şi izocianate. 

În construcţii, metalele se utilizează mai mult ca elemente de sprijin şi de ranforsare a clădirilor. Pentru 
fabricarea metalelor este necesară multă energie. Sunt degajate astfel substanţe dăunătoare (oxidul de azot, 
monoxidul de carbon, metalele grele). Metalele prezintă o suprafaţă rece (condiţionată de conductibilitatea lor 
termică ridicată), sunt etanşe la abur şi înrăutăţesc electroclimatul. Utilizarea metalelor la construirea caselor 
ecologice este necesar a fi limitată doar la instalaţii.  

Lutul contribuie la reducerea consumului de energie şi deci la impurificarea aerului. Necesarul de energie 
pentru fabricarea lutului este, faţă de cel pentru cărămizi, de doar 1%. Lutul este considerat un material de 
construcţie finit încă din stadiul de materie primă și poate fi folosit deoarece nu are urmări asupra sănătăţii. Lutul 
asigură un excelent climat în încăpere, absoarbe imediat umezeala şi o degajă relativ repede. 

Lutul este un acumulator ideal de căldură şi în plus degajă un miros plăcut. Utilizarea lutului duce la 
scăderea cheltuielile de construcţie, deoarece există din abundenţă. În plus nu sunt necesare cunoștințe în 
domeniul construcțiilor pentru folosirea lutului. Este deosebit de ieftin, chiar mai ieftin decât nisipul. Dacă lutul se 
foloseşte nears, în cazul unei fisuri trebuie doar umezit şi se poate prelucra din nou. Lutul dă posibilitatea de a 
pune în practică propriile idei, creatoare . 

Lutul este indicat a se folosi atât pentru pereţii exteriori şi pentru cei interiori, ca protecţie acustică pentru 
acoperişuri şi ca acumulator de căldură pentru podele şi tavane. De asemenea se poate tencui cu lut şi se pot face 
cuptoare din lut. 

Cărămida clasică se fabrică din argilă arsă sau ceramică și este folosită în construcții cu diverse tipuri de 
mortar. Cărămida din argilă arsă are o mare rezistență la compresiune. Acest tip de cărămidă este atestată și 
verificată în timp, de mii de ani. În cărămida modernă se folosesc și ingredienți suplimentari, precum porțelanul 
sau șamota. Cărămida poate fi compactă sau poroasă la nivel exterior, fiecare din cele două variante având o mare 
rezistență. Variantele diferă în funcție de tipul de pereți (grosime, localizare). De exemplu, cărămida plină poate fi 
folosită în zidării protejate pe ambele părți, cu tencuială, pentru elemente structurale și nestructurale, pentru stâlpi 
și coșuri de fum. Cărămida este utilizată în domeniul construcțiilor deoarece acest material este rezistent la 
presiune și umiditate. 

Materialele izolante folosesc la protecţia fonică şi la cea împotriva incendiilor. Forma sub care se găsesc 
materialele izolante este lâna, granule, şine, plăci sau spumanţi locali. Materialele izolante se pot clasifica în 
materiale izolante anorganice, organice şi sintetice. 
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... Materiale de construcție folosite la ridicarea 
caselor ecologice 

 3. Lemnul în construcţii 
 
 Construcţia caselor pe structură de lemn este cea mai folosită tehnică de construcţii din lume la ora 
actuală. Se cunoaște că nici un tip de construcţie nu este perfect în caz de cutremur, însă acest tip de 
construcţie se comporta cel mai bine din punct de vedere structural, datorită elasticităţii şi tehnologiei 
structurale. Aerul dintr-o astfel de construcţie este curat, neviciat, datorită materialelor ecologice din 
componenta sa. De exemplu betonul emite bioxid de carbon. Realizarea materialelor pentru acest tip de 
construcţie necesită cel mai mic consum de energie. Pentru materialele necesare în construcţia clasică 
din beton este necesară de 2,2 ori mai multă energie, iar pentru cea pe structură metalică de 1,5 ori. 
 Realizarea unei case ecologice are impactul cel mai redus asupra mediului (betonul poluează de 
2,15 ori mai mult) şi produce cele mai mici efecte în urma organizării de șantier. 
Costurile unei construcţii din lemn sunt cu cel puţin 40% mai mici decât cele pentru tipurile de 
construcţii din zidărie şi beton, iar termenul de realizare este mult mai scurt, respectiv maximum 3 luni. 
 Un avantaj deloc de neglijat al acestor tip de construcţii de lemn îl reprezintă posibilitatea 
construirii în orice anotimp, în timp de doar câteva zile, datorită utilizării aşa-numitelor tehnologii 
uscate. Conform specialiştilor, aceste construcţii din lemn au timpul de finalizare cu cel puţin 40% mai 
scurt decât cel al construcţiilor clasice. 
 Prefabricatele din lemn (panouri tip sandwich) care înglobează straturi de material termoizolant şi 
folii barieră antivapori, se montează rapid (de exemplu :un imobil de 100 mp, P+1, poate fi gata şi într-o 
lună), au greutate proprie redusă, prezintă risc seismic scăzut, asigură o foarte bună izolaţie fonică şi 
termică, iar costurile sunt semnificativ mai mici cu aproximativ 30-45% faţă de tehnologia clasică. 
 Echivalentul termic al unui perete tip sandwich de 20 cm (OSB, vată minerală, rigips) este egal cu 
al unuia de cărămidă de 160 cm. 
 Elasticitatea lemnului şi a elementelor metalice de prindere şi fixare conferă construcţiei pe 
structura de lemn o rezistenţă seismică de peste 8 grade pe scara Richter. Pereţii şi plafoanele construite 
pe acest sistem asigură o izolare fonică foarte bună. Construcţia este liniştită şi lipsită de zgomotele 
exterioare. Un alt avantaj recunoscut de către toți profesioniştii în construcţii este gradul superior de 
izolaţie termică şi fonică, cu peste 30% mai mare decât cel al construcţiilor clasice. 
 Temerile ca lemnul ia foc mai uşor sunt nejustificate, atât timp cât se folosesc soluţii ignifugante 
eficiente pentru tratarea acestuia. Panourile pe structură din lemn sunt rezistente, robuste, durabile, uşor 
de izolat, uşor de renovat, uşor de manipulat şi uşor de transportat. Progresul tehnologic al acestui tip de 
construcţie a dus la depăşirea tuturor provocărilor la care poate fi supusă o construcţie (vijelii puternice, 
încărcări cu zăpadă, umiditate, temperaturi extreme,cutremure, etc.). 
 Dintre materialele folosite pentru construcţia unei case ecologice, lemnul are o importanţă 
deosebită. Casele din lemn reprezintă o soluţie viabilă în construcţii. Aceste locuinţe întrunesc două 
cerinţe de bază impuse de societatea umană în prezent şi anume: calitate şi protecţia mediului 
înconjurător. Casele din lemn sunt adevărate locuinţe ecologice şi deţin un ecodesign desăvârşit.  
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În ultimele decenii, lemnul este folosit la realizarea următoarelor tipuri de clădiri: spații de locuit 
și spații social-culturale, sportive şi administrative. Folosirea din ce în ce mai des a lemnului este 
datorată calităţilor sale de bază, precum şi a tratamentelor pe care tehnica şi tehnologia actuală i le 
aplică. 

 Ca material de construcție, lemnul a fost folosit atât înaintea metalului cât şi a betonului armat la 
construcţia de locuinţe, biserici şi poduri. În competiția cu celelalte materiale de construcţie lemnul a 
supravieţuit şi este astăzi utilizat în construcția unui fond important de locuinţe. 

 Epoca contemporană, care este caracterizată de o dezvoltare rapidă din punct de vedere 
economico-social şi de o reanalizare a necesităţilor, 
aspiraţiilor şi exigenţelor omului, utilizează lemnul la 
construcţia şi amenajarea locuinţei, în industrie şi 
transporturi, la obţinerea unor produse de uz curent însă 
în acelaşi timp este irosit cu foarte multă uşurinţă. 
Reducerea acestei bogății naturale a declanşat în ultimii 
ani o îngrijorare la fel de alarmantă ca şi criza energiei. 
În vederea refacerii fondului forestier dar şi a asigurării 
cantităţii necesare de lemn pentru industrializare şi 
pentru construcţii, tot mai multe ţări depun eforturi 
susţinute pentru a creşte suprafaţa şi calitatea pădurilor, 
în paralel cu valorificarea superioară a masei lemnoase 
tăiate. 

 Deoarece lemnul are caracteristici fizico-
mecanice superioare, precum și a multiplelor avantaje 
de ordin tehnic şi constructiv pe care aceste le prezintă, lemnul va constitui şi în viitor unul dintre 
principalele materiale de construcţie cu ajutorul căruia se vor realiza un număr mare de construcţii. Sub 
forma produselor moderne materialul lemnos răspunde în mod impetuos actualelor cerinţe din domeniul 
construcţiilor, în ceea ce priveşte reducerea greutăţii proprii a elementelor de construcţie şi a reducerii 
consumului de energie înglobată. 

 Produsele moderne din lemn (lemn lamelat încleiat, lemn densificat, stratificat, plăci din aşchii şi 
fibre de lemn) determină creșterea importanţei lemnului ca material de construcţie și îl situează pe 
acesta în grupa principalelor materiale utilizate în construcţii. 

 Lemnul lamelat încleiat, şi mai nou lemnul lamelat încleiat asociat cu bare din oţel constituie în 
prezent un material important de construcţie atât pentru case de locuit, cât şi pentru construcţii cu 
deschideri libere medii şi mari. 

 În ţara noastră, la realizarea elementelor de construcţie şi a caselor integral prefabricate din lemn 
se utilizează prioritar lemnul masiv şi mai rar lemnul lamelat încleiat, lemnul stratificat (densificat), 
placajul de construcţie şi plăcile din aşchii sau fibre de lemn. 

 Lemnul, mai ales sub forma unor produse moderne, ameliorate şi tratate contra biodegradării şi a 
focului va constitui în viitor unul dintre principalele materiale de construcţie pentru casele integral 
prefabricate, graţie caracteristicilor fizico-mecanice superioare şi a avantajelor de ordin tehnic şi 
constructiv pe care le prezintă.  

 În rapoartele prezentate de Comitetul Exploatării Forestiere şi de Comitetul Comisiei Economice 
Europene se evidenţiază tendinţele actuale privind utilizarea lemnului şi a produselor noi pe bază de 
lemn în construcţii, prioritate având casele prefabricate din lemn. 

 Pe plan mondial s-a trecut printr-o activitate de consolidare a cuceririlor în domeniul ştiinţei şi 
tehnologiei construcţiilor moderne din lemn sub aspectul perfecţionării soluţiilor constructive şi 
tehnologice şi al îmbunătăţirii metodelor de calcul. Paralel s-au desfăşurat cercetări pentru 
perfecţionarea tehnologiilor privind executarea elementelor încleiate şi a măsurilor chimice de protecţie 
a lemnului împotriva biodegradării şi a focului, pentru utilizarea de noi materiale – composite (lemn – 
beton) sau armate (lemn – oţel sau lemn – materiale plastice) cu caracteristici superioare, care să asigure 
o îmbunătăţire a performanţelor elementelor şi structurilor din lemn, sub aspectul eficienţei tehnico-
economice, precum şi a durabilităţii şi siguranţei în exploatare.  
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 Se remarcă, de asemenea, o preocupare susţinută pentru economisirea materialului lemnos, în 
special a cherestelei, prin reducerea consumurilor şi folosirea pe scară largă a înlocuitorilor (placaj, 
plăci aglomerate şi fibrolemnoase, lemn densificat), precum şi prin folosirea lemnului lamelat încleiat, 
care permite utilizarea raţională a materialului lemnos de calităţi diferite şi a celui de mici dimensiuni. 

 Creşterea producţiei de construcţii din lemn pe plan mondial rezidă din posibilităţile largi de 
realizare şi diversificare a elementelor structurale prin procedee tehnologice simple, 
industrializate, precum şi a uşurinţei de a se adapta multiplelor forme şi necesităţi constructive. 
Se conferă astfel un domeniu larg şi variat de aplicare a lemnului, atât la construcţiile civile, cât 
şi la unele construcţii industriale şi agricole.  

 În marea majoritate a ţărilor din Europa şi 
îndeosebi în SUA, Canada şi Rusia, lemnul lamelat 
încleiat, tratat insectofungicid şi ignifug a căpătat o 
extindere tot mai mare în construcţii, la realizarea caselor 
prefabricate şi a structurilor de rezistenţă pentru 
acoperişurile clădirilor cu deschideri medii şi mari.  
Cercetările efectuate în cadrul Comisiei Economice 
Europene arată o scădere a consumului mediu de cherestea, 
crescând în schimb consumul produselor noi pe bază de 
lemn (placaj, PAL, PFL, lemn lamelat încleiat, lemn 
densificat-durolemn), care valorifică superior masa 
lemnoasă. 
 Casele prefabricate din lemn, amenajate astfel încât 
să asigure interioare în care să se desfăşoare activităţi de 
viaţă şi odihnă ale oamenilor, în mod temporar sau 
permanent, realizate atât în mediul urban cât şi în cel 
rural, constituie o soluţie preferată în multe ţări europene, 

precum şi în SUA şi Canada, datorită avantajelor pe care le prezintă: casele familiale (parter sau 
etajate) din prefabricate uşoare din lemn şi produse noi pe bază de lemn se execută într -un timp 
redus (10…15 zile), cu minimum de manoperă, consum de materiale şi energie înglobată (50…
60% din consumul de energie înglobată la 
clădirile din zidărie sau beton armat), cost 
convenabil, valorificând la maximum 
avantajele micii mecanizări. 

 Într-un număr mare de ţări din Europa 
(Belgia, Danemarca, Irlanda, Norvegia şi 
Anglia) ponderea caselor pentru una sau două 
familii se situează între 65 şi 70%, iar în SUA 
ele reprezintă aproximativ 60% din totalul 
locuinţelor. În Canada se realizează anual 
aproximativ 100.000 case din panouri 
prefabricate din lemn şi produse pe bază de 
lemn. În ţara noastră, în condiţiile în care 
fondul construit pentru locuinţe este deficitar, 
casa prefabricată din lemn, destinată locuirii, 
va constitui o opţiune, datorită avantajelor pe care le conferă.  
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 “Nimic nu pică din pom decât dacă e stricat. Dacă îţi doreşţi cu adevărat ceva, 
trebuie să munceşti” 

      Ciprian Nicolae, (25 ani), premiul Leaders, 2004 
  
 
 Succes – rezultat bun, reuşită, izbândă; satisfacţie profesională; primire bună pe care o face publicul unei 
opere literare, unui spectacol etc.  
 Eşec – Nereuşită, insucces, înfrîngere totală sau parţială în îndeplinirea unui proiect sau la realizarea unui 
scop. Cauzează starea de frustraţie cu evoluţii negative, reluare a tentativelor. Gradul de eşec depinde şi de 
experienţa individului. Eşecul la un examen sau concurs, în general în muncă sau într-o anumită activitate, mai 
ales pentru persoanele mai ,,slabe” din punct de vedere psihic, poate avea urmări grave, evoluând până la nivelul 
bolilor psihice. Aceasta impune o cât mai complex pregătire a tinerilor pentru eventualitatea unui eşec, înarmarea 
lor cu o serie de tehnici de ,,dezamorsare” a unor astfel de situaţii, pentru a-i ajuta să treacă, cât mai uşor peste 
ele şi a se putea ,,reîncărca” pentru o nouă tentativă.  
 Referitor la succes, un realist ar spune: ,,Care este domeniul de definiţie al succesului?”, iar un umanist 
ar întreba: ,,Care este cheia succesului?”   
 Potrivit definiţiilor de mai sus, demersul transformării opţiunii profesionale ale unui tânăr (şi nu numai) în 
succes, trebuie însoţit permanent de trei factori favorabili: 

  Mentalitate favorabilă; 

  Comportament favorabil obţinerii succesului; 

  Disponibilităţi de reorientare profesională în raport cu dinamica mediului economico-social.  
 ♣ Mentalitatea favorabilă  se referă la mentalitatea centrată pe idea descoperirii şi 
 valorificării oportunităţilor de rezolvare a problemelor şi de a reuşi în viaţă cu ajutorul propriilor energii şi 
capacităţi. Indivizii (tineri sau în vârstă) care aderă la  mentalitatea opusă, de tip ,,paternalist” şi aşteaptă ca 
deciziile referitoare la ei să fie luate de alţii, ,,de sus”, şi care, de regulă, nu îşi asumă riscuri, nu fac investiţii de 
dezvoltare şi aşteaptă în mod pasiv să fie îndrumaţi, nu au prea multe şanse de succes. 
 ♣ Analiza critică a comportamentului în definirea traseului profesional: Pentru fiecare tânăr,este 
valabilă fraza următoare: ,,Descoperă ce vrei să faci în viaţă, defineşte-ţi traseul profesional prin analiza  critică a 
propriului comportament”. 
 Fără îndoială, fiecare tânăr s-a întrebat sau a fost întrebat, cel puţin o dată, sau, de mai multe ori, de-a 
lungul timpului, despre ceea ce ar dori să fie ,,când va fi mare” sau ce ar dori să facă după ce va termina şcoala, 
întrebări la care a dat diferite răspunsuri, în funcţie de impactul pe care l-au avut asupra lui, o persoană sau alta, 
o meserie sau alta: poliţist, pilot, vedetă (de sport sau muzică), balerină, profesor sau doctor agent de asigurări, 
agent imobiliar, comerciant sau om de afaceri. Dacă ne imaginăm cariera ocupaţională precum un drum (cu 
urcuşuri, coborâşuri şi intersecţii), atunci concluzia la exemplele de mai sus ar fi aceea că atunci când dorim să 
luăm o decizie (opţiune) profesională/ocupaţională, e bine să verificăm, să ne autoevaluăm ,,bagajul” format din 
ceea ce ştim, ceea ce ne place, ceea ce dorim şi ceea ce putem să facem noi mai bine. 
 După ce ,,ne-am făcut bagajul” sau chiar în timpul în care ni-l facem, căutăm să ne orientăm încotro o 
luăm. Dacă am pleca într-o călătorie am folosi harta. Pentru a descoperi însă ce vom face în viaţă, este esenţial 
contactul cu realitatea ,,lumii de azi”, respectiv, atunci când eşti în situaţia de a lua o decizie referitoare la 
carieră, trebuie să te ghidezi după următoarele repere: 
 ♣ Calităţi, competenţe personale (resursele proprii): 
 - propriul sistem de valori, ce este important pentru tine, ce ai vrea să faci în viaţă, o orientare generală; 
 - motivaţii (ce te determină, ce vrei să obţii); 
 - ce ştii să faci, pregătirea pe care o ai sau pe care ar trebui să ţi-o însuşeşti; 
 - talent, aptitudini, abilităţi; 
 - dizabilităţi; 
 - voinţa.  
 ♣ Obţinerea de informaţii: de pe internet, din mass-media, din familie, de la cunoştinţe, din propria 
experienţă (dacă a lucrat în vacanţă). 
 ♣ Contextul economic, piaţa muncii (ce meserii şi profesii se cer, în ce loc şi cât se oferă). 
 ♣ Variante ocupaţionale analizate: 
  a) angajat într-o anumită activitate (salariat); 
  b) pe cont propriu, antreprenor într-o anumită activitate (om de afaceri). 
 Când postul şi-a epuizat partea de provocare şi nu mai pot face un pas înainte în carieră (mai exact, când îşi 
pierd locul de muncă), cei ambiţioşi caută alt loc de muncă (sau îşi creează propriul lor loc de muncă, respectiv,  
îşi înfiinţează propria lor afacere) dar pentru orice schimbare a locului de muncă, trebuie să reia ciclul de 
orientare de mai sus.   
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  Aceasta pentru că, profesiile respectiv ocupaţiile, reprezintă surse recunoscute social, prin care 
oamenii îşi pot câştiga existenţa; mijloace de exprimare a propriei identităţi, de dezvoltare şi împlinire 
personal; mijloace de afirmare socială; prin modul în care ne facem munca ne putem atrage respect, 
prestigiu social; putem beneficia astfel de singurul tip de autoritate care nu ar trebui să fie contestat de 
nimeni şi care este dat de competenţa şi succesul în activitatea noastră. 
 Dar, în lumea de azi, decizia de a face o anumită muncă nu se ia ,,pe viaţă”. Până nu de mult era 
mai simplu. Se califica omul într-o profesie, ocupa un loc de muncă şi putea să iasă liniştit la pensie 
fără să-şi schimbe nici măcar locul de muncă. 
 În societatea informaţională caracterizată prin schimbări rapide, ample şi permanente, această 
situaţie este din ce în ce mai rar întâlnită. În prezent nu ne mai ,,alegem” profesia, ocupaţia o dată 
pentru totdeauna şi de aceea, va trebui să fim pregătiţi pentru a lua decizii legate de cariera noastră ori 
de câte ori se va ivi prilejul. 
 În ,,lumea de azi”, ca urmare a democratizării accesului la informaţie, importanţa şi frecvenţa 
deciziilor au crescut. 
 Pentru mulţi dintre oameni, despărţirea de un loc de muncă sau asumarea unei alte ocupaţii, de 
exemplu, schimbarea posturii de salariat (postură în care alţii decid) cu aceea de antreprenor (în care tu 
eşti şeful) poate să pară un lucru înfricoşător, atât de ,,greu”, încât nici nu acceptă să caute informaţii, 
să sondeze variante de a ieşi din situaţia dificilă în care se află şi care ar face necesară schimbarea.  
 În limba chineză, cuvântul schimbare este format din două ideograme; luate separat, prima 
ideogramă înseamnă criză, dificultate, iar a doua înseamnă şansă, oportunitate. Pentru înţelepţii 
chinezi schimbarea era aşadar o legătură, o trecere de la dificultate la şansă, la oportunitate. Cu alte 
cuvinte trebuie să accepţi că dintr-o situaţie de criză, din ceva care ,,nu mai merge” poate să se ivească 
şansa, succesul realizării dorinţelor proprii 
 În acest context, eşecul nu este întotdeauna un lucru rău. Pentru a creşte, a progresa în carieră, în 
viaţă, deseori este nevoie să-ţi asumi riscuri. Atunci când se încearcă un lucru nou, greşelile sunt 
inevitabile. Eşecul poate fi o oportunitate pentru o reuşită ulterioară. 
  
 ♣  Și ei au simţit gustul eşecului… 

 ♣ Albert Einstein a început să vorbească târziu, nici cu cititul nu s-a dovedit prea avansat 
iar în unul din anii de şcoală a dus-o greu cu notele la matematică. 

 ♣ Pe motiv că nu era destul de creativ, că nu avea idei, Walt Disney a fost concediat de la 
o publicaţie. 

 ♣ Pe Thomas Edison profesorii îl credeau a fi prost şi erau convinşi că nu se va alege 
nimic de capul său. Thomas Edison a greşit de 10000 de ori înainte de a descoperi becul electric. 
Intrebat cum a mai putut să persevereze după ce făcuse 9999 de greşeli, el a răspuns simplu: ,,Nu am 
greşit de 9999 de ori. Am reuşit de 9999 de ori să învăţ cum nu trebuie să faci un bec electric”. 

 ♣ Chiar şi lui Beethoven i s-a spus la un moment dat că nu are şanse să ajungă 
compozitor.  

 ♣ J. K. Rowling, autoarea celebrelor romane despre Harry Potter, se gândea de mulţi ani 
la această poveste, dar, pentru că trebuia să-şi întreţină şi fiica, a lucrat mai mulţi ani ca secretară, 
apoi ca profesoară, dar niciodată nu a renunţat la visul său… 

 Aşa că, în prezent, Rowling este cel mai bine plătit scriitor din toate timpurile, cu un venit 
de cca 100 milioane lire sterline. Scriitoarea, în vârstă de 38 de ani, primeşte onorarii considerabile de 
pe urma filmelor şi a produselor Harry Potter derivate. 

 
♣ UNEORI, SĂ ÎNCEPI DE JOS ÎNSEAMNĂ SĂ-ŢI PREGĂTEŞTI URCAREA PE SCARA IERARHICĂ. 

♣ NUMEROASE PERSONALITĂȚI PUBLICE ŞI OAMENI DE AFACERI DE SUCCES  

ŞI-AU ÎNCEPUT CARIERA FĂCΆND LUCRURI MAI PUŢIN PLĂCUTE PENTRU A SUPRAVIEŢUI. 
 
Bibliografie: 
1. Cristiana Mateiciuc, Mihai Nedelcu, Elena Nedelcu, Nicoleta Singureanu - Educaţie antreprenorială, 

Ed. Sigma, Bucureşti, 2005. 
2. Manolescu Aurel – Managementul resurselor umane, Ed. Economică, Bucureşti, 2003. 

 
Prof. Ana Toader 

Prof. Carmen-Virginia Hordila 
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Parteneriatul pentru formarea profesională a elevilor din 

învățământul profesional și tehnic 
 Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman a avut onoarea de a desfășura la data de 11 noiembrie 

2015 cercul la modulul „Igiena, securitatea muncii și protecția mediului”, unde au participat profesori 

de specialitate din orașul nostru. 

 Tema cercului metodic a fost: Parteneriatul pentru formarea 

profesională a elevilor din învățământul profesional și tehnic, 

realizat între școală și factorii educativi ai comunității. 

 Programul activității a cuprins: 

  - Lecție demonstrativă 

  - Susținerea și dezbaterea referatului 

  - Ateliere de lucru 

  - Prezentarea unui articol de specialitate 

 Școlile participante au fost Colegiul Tehnic “Danubiana”, 

Colegiul Tehnic “Miron Costin”, Colegiul Tehnic “Petru Poni”, 

iar locul de desfasurare: Cabinetul "Firma de exerciţiu" din cadrul Colegiului Tehnic “Petru Poni” 

Roman. 

 Lecția demonstrativă  a fost prezentată de elevii clasei a XI-a A, coordonați de doamna profesor 

Maria Nechifor. Elevii au fost împărțiți în 4 echipe pentru a lucra pe fișe de flipchart diferite teme de 

recapitulare. Aceștia au realizat și prezentat proiecte cu titlurile: „Echipament de lucru și protecție”, 

„Tipuri de instructaje de protecția muncii”, „Protecția contra accidentelor și incendiilor” și „Protecția 

mediului”.  

 Ce au învățat în cadrul acestei lecții îi va ajuta pe elevi în următoarele săptămâni de practică 

comasată la firma Kaufland, deoarece au aflat informații foarte importante și necesare cu privire la 

modalitățile de acționare în caz de accidente sau incendii, despre echipamentele de lucru pe care 

trebuie să le poarte angajații și despre modalitățile de reciclare a ambalajelor practicate de marile 

întreprinderi.  

 Totul s-a desfășurat corespunzător, conform principiilor de rigoare, iar profesorii au fost încântați 

de modul în care s-au prezentat elevii.  

 Referatul a purtat numele temei cercului și a fost 

prezentat de doamna profesor Juravle Cristina. Doamna 

profesor a adus în discuție importanța parteneriatului cu 

agenții economici în formarea tinerilor pentru integrarea pe 

piața muncii. 

 Articolul de specialitate a avut ca temă: Frauda fiscală 

şi optimizarea fiscală într-un context internaţional. Articolul 

de specialitate clarifica termenul de paradis financiar și 

oferea unele sugestii pentru legiferarea acestor activități de producție din astfel de state și se baza pe 

informațiile furnizate de site-ul www. mfinante.ro. 

 Conceptului de paradis fiscal și/sau centrul financiar offshore i se atribuie două tipuri de definiții, 

una teoretică care cuprinde două curente, iar alta operațională. În practică, tendința a fost aceea ca 

termenul de “centru financiar offshore” să fie analizat împreună cu noțiunea de “paradis fiscal” în 

condițiile în care,  într-un prim curent de opinii, termenul de mai sus înglobează noțiunea de paradis 

fiscal. 

 

Lorena Ulian, Clasa a XI-a A 
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 Premiul Nobel a rezultat în urma unei modificãri testamentare târzii a lui 

Alfred Nobel, care nu dorea să rãmânã în memoria omenirii ca inventator al dinamitei; 

 În timpul domniei reginei Elisabeta I a Angliei (1558 - 1603) s-a impus o taxã 

pe barbã; 

 Napoleon Bonaparte este cel care a elaborat designul steagului italian; 

 Singura persoanã a cãrei zi de naştere este sãrbãtoare legalã pe teritoriul 

Statelor Unite ale Americii este George Washington; 

 Preşedintele Fidel Castro a fost ales cel mai bun atlet al Cubei în 1944; 

 Marie Curie, de douã ori laureatã a premiului Nobel, nu a putut deveni 

membrã a Academiei Franceze pentru cã era femeie; 

 În timpul primului rãzboi mondial, viitorul Papã Ioan al XXIII-lea a fost 

sergent în armata italianã; 

 Romancierul englez Charles John Huffam Dickens (1812 - 1870) obişnuia sã 

doarmã cu faţa spre nord deoarece credea cã astfel îşi va putea îmbunãtãţi scrisul; 

 Regina Ana a Angliei, Scoţiei şi Irlandei (1665-1714) a trãit mai mult decât toţi 

cei 17 copii ai sãi. 

 

Bibliografie:  

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/curiozit-i-personaje-faimoase 

 

 

 

Prof. Nicuşor Manolică 
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  Pistolul Colt 38 este 

prevăzut cu un aparat de 

fotografiat mic. A fost 

proiectat în 1938 şi face o 

poză de fiecare dată când 

se apasă pe trăgaci ? 

 Matti Makkonen a inventat  

SMS-ul în anul 1984, în timp  

ce stătea într-o pizzerie din  

Copenhaga ? Acesta era  

vicepreședintele companiei  

NMT, prima firmă autonomă  

de telefonie mobilă și nu a  

primit nici un ban pentru  

invenția sa ? 

 

  

 

 În spațiu, cea mai 

lungă perioadă petrecută 

de către un om a fost de 

879 de zile, de către 

Cosmonautul rus Ghenadi 

Padalka ? 

 

 

 Fizicianului Albert 

Einstein i s-a oferit 

preşedinţia Israelului, pe 

care acesta a refuzat-o pe 

motiv cã nu se descurcã cu 

rezolvatul problemelor ? 
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Colectivul Junior-Redactori 
Revista “ECOSCIENCE” 

 
● Pentru a zâmbi, o persoana folosește 17 mușchi, în timp ce pentru a se încrunta aceasta 

utilizează 43 de mușchi ? 

● Când  exploratorii europeni au văzut pentru prima oara cangurul, au întrebat pe un 

băștinaș australian ce animal este acesta. Băștinașul a răspuns „Kan-ghu-ru”, tradus 

„Nu te înțeleg”. Europenii au crezut că așa se numește animalul, astfel cangurul a fost 

“botezat” ? 

● O persoană are la naștere aproximativ 300-350 de oase, dar pentru ca anumite oase se 

unesc în timpul creșterii, la maturitate rămâne doar cu 206 oase ? 

● J. G. Parry-Thomas (1884 – 1927), pilot de curse și un inginer pasionat de motoare, a fost 

ucis de propria sa invenție ? În timpul unei cursei, unul dintre lanțuri s-a desprins și a 

ricoșat în gâtul pilotului, decapitându-l parțial. 

● Mai mult de 80% din suprafața Terrei este de origine vulcanică ? 

 

 

  
● În Municipiul Brașov există o stradă cu lățimea de 1,11-1,35 m, numită Strada Sforii ?  

Totodată, aceasta este și cea mai îngustă stradă din Europa. 

● Castelul Peleș a fost primul castel din Europa care a fost iluminat electric (1884) ? 

● Cuptorul cu microunde este o invenție –accident ? In 1946, Percy Spencer experimenta un  

nou tub de aspirat, În timpul experimentului, o bomboană din buzunarul său a început sa se  

topească. Atunci, Percy a luat câteva boabe de porumb uscat și le-a pus lângă acel  

dispozitiv. Bineînțeles, s-au transformat în popcorn, iar restul e istorie. 
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 Interviurile ECOSCIENCE:  

Elevi reprezentativi ai Colegiului Tehnic „Petru Poni” din Roman  

 
Interviu cu Diana Enea, elevă în clasa a X-a D la Colegiul Tehnic „Petru Poni”  

 

“Iubirea este cea mai frumoasă muzică din 
partitura vieţii. Fără ea ai fi un etern afon în 

corul imens al omenirii”   
(Roque Schneider)  

  
 Diana Enea este elevă în clasa a X-a D la 
Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman,     
profilul “Protecția mediului”. 
 
Redacţia Ecoscience: Te rugăm să ne spui care 
au fost motivele pentru care ai ales să studiezi la 
Colegiul Tehnic „Petru Poni”. 
Diana Enea: Am ales să studiez la Colegiul 
Tehnic “Petru Poni” din Roman, deoarece am fost 
atrasă de mediul înconjurător și de protecția    
acestuia. 
Redacţia Ecoscience: Protecția calității mediului 
este domeniul tău de studiu. Cum ți se par         
disciplinele de specialitate, în comparație cu  
materiile pe care le-ai studiat în gimnaziu ? 
Diana Enea: Noile discipline referitoare la protecția calității mediului sunt mult mai         
atrăgătoare, mult mai exacte în ceea ce privește mediul înconjurător. Mă bucur că pot studia 
într-un mod mai profund noțiunile referitoare la natură. 
Redacţia Ecoscience: Care este părerea ta cu privire la profesorii tăi de liceu de până 
acum ? Sunt aceștia severi, dificili sau înțelegători, prietenoși ? 
Diana Enea: Pentru mine un professor înseamnă acea persoană care te formează și care îți 
poate schimba gândirea într-un mod pozitiv, prin sfaturile pe care ți le oferă. Profesorii mei 
sunt oameni minunați, participarea la orele de curs devine mai distractivă si mai tentantă. 
Merg pe ideea că acel profesor care te ceartă, o face pentru binele tău. 
Redacţia Ecoscience: Îți place să studiezi o disciplină anume, ești atrasă de o materie  
școlară, în mod particular ? 
Diana Enea: După părerea mea, orice disciplină trebuie studiată în profunzime și că fiecare 
disciplină ne oferă informatții prețioase pe care le putem folosi la un moment dat. Pot spune 
că sunt atrasă de biologie și de disciplinile referitoare la mediu. În paralel cu materiile școlare, 
sunt atrasă și de studiul notelor și instrumentelor muzicale.  
Redacţia Ecoscience: Ești o susținătoare a protecției mediului înconjurător, a conceptului de 
“mai mult verde” ? Ești un membru activ al activităților de ecologizare desfășurate de  
cadrele didactice din Catedra de Protecția Mediului ? 
Diana Enea: Pot spune că sunt o susținătoare a protecției mediului înconjurător și a          
conceptului de “mai mult verde”, deoarece natura si beneficiile acesteia sunt extrem de  
prețioase. Din păcate, mulți dintre noi nu cunoaștem valoarea și însemnătatea naturii, uităm să 
protejăm ce este al nostru și uităm să valorificăm comorile acestei țări. Îmi face o deosebită 
plăcere sa particip la activitățile propuse de cadrele didactice din Catedra de Protecția        
Mediului, prin aceste activități pot arăta și evidenția calitatea mediului și protejarea acestuia.  
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Redacţia Ecoscience: Ai fost înzestrată cu multe  

calități, atât umane, cât și profesionale, ai au talent  

 artistic apreciabil. Știm că timpul liber îl fructifici și îl 

dedici pasiunii tale artistice: muzica. Te rugăm să ne 

dai mai multe informații cu privire la viața ta artistică. 

Diana Enea: Într-adevăr, pasiunea mea este muzica şi 

studierea acesteia. Viata mea artistică este una de 

poveste, plină de distracţie și cunoaştere. Pot spune că 

pentru mine muzica reprezintă acea stare de linişte, o 

altă lume, în care notele muzicale prind viată. O altă 

definiţie pe care mă axez şi de care am fost atrasă este 

“Dacă ne-ar reuşi să reproducem detaliat în noţiuni 

ceea ce exprimă muzica, am căpăta o deplină și  

suficientă explicare a lumii” (Arthur Schopenhauer).  

Redacţia Ecoscience: Noi te-am văzut și te-am ascultat 

în câteva emisiuni TV, atât locale, cât și naționale, la 

Favorit TV sau Etno TV. Ne poți spune cum se  

desfășoară înregistrările pentru emisiunile televizate la 

care participi ? 

Diana Enea: Înregistările pentru diferitele emisiuni  

televizate au un rol important în viața mea artistică. Prin 

aceste înregistrări putem evidenţia folclorul românesc și 

valorile ţării noastre.  

Redacţia Ecoscience: Cum reuşeşti să-ţi împarţi timpul 

între şcoală, studiu individual şi pasiunea ta artistică ? 

Diana Enea: Toate activităţile pe care le desfăşor, fie 

pe partea artistică, şcoală sau studiu individual, le fac 

din plăcere şi totul pare foarte uşor de realizat. 

Redacţia Ecoscience: După şcoală, unii tineri se     

concentrează mai mult pe jocurile pe calculator sau își 

petrec timpul liber folosind reţelele de socializare. Care 

este punctul tău de vedere despre aceste modalități de recreere ?  

Diana Enea: În aceste zile, majoritatea tinerilor înţeleg partea rea a reţelelor de socializare. 

Consider că tinerii ar trebui să se concentreze mai mult pe studiul individual și pe cunoaşterea 

anumitor informaţii, mai puţin pe aceste reţele de socializare. Nu pot spune că sunt contra 

acestor reţele, dar ar trebui să nu le dăm o aşa mare importanţă. 

Redacţia Ecoscience: Noi, colectivul redacțional Ecoscience, îți dorim mult succes în         

activitatea artistică pe care o desfășori cu mult entuziasm și implicare, îți dorim să ai note cât 

mai mari și reușite la școală, dar și personale.  

În încheiere, te rugăm, dacă dorești, să le transmiți câteva cuvinte cititorilor noștri. 

Diana Enea: Cititorilor le doresc mult succes în ceea ce îşi propun, iar dacă au vreo pasiune să 
o pună în valoare. Redacţiei Ecoscience, multă răbdare și forţă de muncă pentru a realiza şi 
alte numere acestei reviste extraordinare.  

 
Redactor-șef 

Prof. Nicușor Manolică 
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 POSTUL MARE - Cugetări spirituale 

 

  Postul Mare ne conduce la celebrarea Sfintelor Paști. Este un timp de împăcare cu 
Dumnezeu și cu aproapele. Hristos ne cheamă la convertire, care este o parte esențială a 
vestirii Împărăției: „S-a împlinit timpul și s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu.     
Convertiți-vă și credeți în Evanghelie!” (Marcu 1,15). Acest drum al convertirii sufletului își 
atinge punctul său maxim în celebrarea tainei mărturisirii păcatelor. Fiecare creștin este invitat 
în acest timp privilegiat să găsească, respectiv să regăsească esențialul vieții creștine, 
eliberându-se de sub sclavia celui rău. Sfântul Paul ne invită să luăm o decizie importantă de 
care atârnă viața sau moartea veșnică: „Vă rugăm pentru Hristos: împăcați-vă cu 
Dumnezeu” (2Cor 5,20). Astăzi să ne decidem pentru Hristos și să-i facem din nou loc în 
viața noastră! 

  Chemarea la convertire și pocăință are în vedere în primul rând pocăința interioară:  
„sfâșiați-vă inimile, nu hainele” (Ioel 2,13). Aceasta este o întoarcere la Dumnezeu din toată 
inima, însoțită de dorința și hotărârea de a ne schimba viața, încrezându-ne în harul și 
îndurarea divină. Sfânta Scriptură subliniază trei forme ale pocăinței interioare: postul, 
rugăciunea și pomana, care exprimă convertirea în raport cu sine, în raport cu Dumnezeu și în 
raport cu aproapele. 

  Vechiul Testament prezintă postul ca renunțarea temporară la mâncare pentru a exprima 
durerea sufletului. Profeții afirmă că postul este zadarnic fără o conduită morală conformă 
credinței. În Noul Testament, Hristos oferă finalitatea postului: El se pregătește temeinic 
pentru misiunea sa, retrăgându-se în pustiu și postind. Postul, ca formă de pocăință, înseamnă 
renunțarea la anumite bunuri sau alimente în vederea unui bun superior. Mâncând mai 
sărăcăcios, învățăm să depășim egoismul pentru a trăi în logica darului și a iubirii. Ne ajută să 
nu ne gândim doar la noi, ci să descoperim pe cineva alături de noi și a-L recunoaște pe 
Dumnezeu în chipul atâtor frați ai noștri. Ne eliberează de egoismul nostru, depășind instinctul 
de dominare asupra celorlalți și deschizându-ne la caritatea lui Cristos. Totul pornește de la 
iubire și se îndreaptă spre iubire: „dăruind vei dobândi” (Nicolae Steinhardt).   

  Rugăciunea reprezintă dialogul între creatură și Creator. În rugăciune găsim timp 
pentru Dumnezeu și ne deschidem la speranța vieții veșnice. Ne permite să avem o concepție 
nouă despre timp: să-l vedem în perspectiva veșniciei și a transcendenței. În timpul Postului 
Mare, Biserica ne oferă cu abundență Cuvântul lui Dumnezeu. Meditându-l și interiorizându-l 
pentru a-l trăi zilnic ne învață o formă prețioasă de rugăciune. Ascultarea atentă a lui 
Dumnezeu care continuă să vorbească inimii noastre alimentează drumul de credință pe care   
l-am început în ziua Botezului. 

  Practicarea pomenii face referire la primatul lui Dumnezeu, la atenția față de celălalt 
pentru a-L redescoperi pe Tatăl nostru bun și a primi milostivirea Lui. Ne face capabili de a 
împărtăși bunurile materiale și spirituale. 

  În timpul Postului Mare realizăm cel mai bine că Dumnezeu este iubire și că iubirea lui 
Hristos ne constrânge să înțelegem ce a făcut El pentru noi, pentru ca toți să trăim pentru El. 
Nu este suficient să vorbim despre iubire, ci trebuie să o transpunem în viață, să o arătăm 
celorlalți. Atenția și responsabilitatea față de mizeria umană ne face să devenim milostivi și 
făcători de milostivire. A fi milostiv înseamnă a avea o inimă deschisă lui Dumnezeu, care se 
lasă călăuzit pe căile iubirii care conduc la frații și surorile noastre. Alături de noi este mereu 
săracul: înfometat, străin, uitat, abandonat, cel din urmă etc. În acești săraci este însuși Cristos, 
în fața cărora trebuie să ne prosternăm. Grija față de cei săraci se arată și prin faptele de 
milostenie trupească și sufletească.  

  Să aveți parte de un Post Mare Binecuvântat!  
   
Bibliografie: 
  1. Catehismul Bisericii Catolice, ARCB, 1993 
  2. Biblia, Iași, 2013 

Prof. Cristina Susanu 
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Colectivul redac țional al Revistei ECOSCIENCE 

urează cititorilor săi Un Paște Luminos,  

cu bucurii și speran țe! 

Sărbători Pascale Binecuvântate!  
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