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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 

 

Motto: 
“Science sans conscience, n’est que ruine de l’âme.” 

                                                          François Rabelais 

 

 

În goana nebună după profit, oameni, companii și chiar țări , distrug cu 

bună știință lumea în care trăim. Parafrazându-l pe André Malraux, științele 

viitorului vor trebui să fie ”ecosciences” , sau nu vor mai fi deloc! Va trebui să 

promovăm, noi și generațiile viitoare, o economie bazată pe principii de        

dezvoltare ecologice care să repare o parte din daunele create de dezvoltarea 

științelor în sec. XX și să prevină unele ulterioare.  

Literatura de specialitate defineşte educaţia ecologică drept un proces 

care are scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii prin asigurarea cunoştinţelor, 

deprinderilor, motivaţiilor, valorilor şi angajamentelor necesare oamenilor 

pentru a administra eficient resursele naturale şi a-şi asuma răspunderea 

pentru menţinerea calităţii mediului. 

Ne dorim ca revista ”Ecoscience” să devină o fereastră unică prin care 

să se poată vedea peste ani cum era lumea la momentul apariției ei. Am vrea 

ca cei care o citesc să reacționeze și să devină conștienți că trăim într-o lume al 

cărei viitor depinde de modul  în care ne educăm copii acum ! O educație de 

calitate promovată în școală poate genera o schimbare a mentalităților, 

potențând capacitatea elevilor de a crea o lume mai sigură, mai sănătoasă și 

mult mai prosperă. 

Revista ”Ecoscience” promovează multidisciplinaritatea, deoarece    

ecologia însăși este strâns legată de fizică, chimie, biologie,                       

matematică,discipline tehnice,ș.a. În paginile ei veți găsi o tematică variată ce 

răspunde rolului de informare și de promovare a educației științifice și tehnice 

în rândul elevilor și nu numai. Prin conţinutul său şi prin grafica aleasă,      

revista are un  scop declarat instructiv şi formativ și se constituie ca o          

lucrare de larg interes prin care îţi lărgeşti cunoaşterea şi autocunoaşterea . 

 

Prof. Gabriela Mariana Dascălu 

Director Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman 
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CRÂMPEIE DE ÎNŢELEPCIUNE... 

- culegere de aforisme -  

 

 

„Dacă găseşt i un drum fără obstaco le,  probabil că drumul acela nu duce        

nicăier i”  - John  Fitzgerald Kennedy,  a l 35- lea preşedint e al SUA             

(1917-1963)  

  

„Ce faci pentru t ine,  dispare odată cu t ine,  ce faci pentru alţ ii,  rămâne pentru 

eternitate”  –       Albert Einstein, fizic ian,  om de şt iinţă  (1879-1955)  

 

„Fii bun de câte or i se poate.  Şi întotdeauna se poate”  –  Dalai  Lama       

(Tenzin Gyatso, al 14-lea Dalai Lama ,  n.  1935)  

 

„Iertarea este răzbunarea omului nobil,  ca şi uit area”  –  Friedrich von Schi ller,  

poet şi  dramaturg german (1759 - 1805)  

 

„Nu ne opr im din joacă atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să 

ne mai jucăm” –  George Bernard Shaw, scr iitor ir landez (1856-1950)  

 

„Învaţă să ai mereu un zâmbet  ascuns în inimă”  –  Arsenie Papacioc,             

duhovnic ortodox român (1914-2011 )  

"Trec o singură dată pr in viaţă.  

Tocmai de aceea, or ice lucru bun 

pe care îl pot  face sau  or ice gest  

de car itate pe care îl pot  face    

vreunei fiinţe    umane, t rebuie să 

îl fac acum.. .  

Pentru că nu vo i mai t rece din nou 

pe aici. . ."  

Maica Tereza,  

Misionara Car ităţ ii  

      (1910-1997)  
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...CRÂMPEIE DE ÎNŢELEPCIUNE 

- culegere de aforisme -  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

„Ne întâlnim în prezent  cu.. .  viitorul t recutului”  –  Arsenie Boca,                  

teolog, art ist  plast ic şi duhovnic ortodox român (1910 -1989)  

 

„Educaţ ia este cea mai puternică armă pe care o puteţ i fo losi pentru a schimba  

lumea”  –  Nelson Mandela, preşedinte al Afr ic ii de Sud şi act ivist   social   

(1918-2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Un popor fără cultură este un popor uşor de manipulat” –  Immanuel Kant,  

gânditor şi filo so f german (1724 -1804)  
 

  

 

 
 

 

 
 

 

Prof. Nicușor Manolică 

„Cerul i-a dăruit omului, spre a-i   

recompensa toate greutăţile, trei     

lucruri: speranţa, visul şi zâmbetul” – 

Immanuel Kant, gânditor şi filosof 

german (1724-1804) 
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C O L E G I U L  T E H N I C  , , P E T R U  P O N I ' '   A R E  

C E L  M A I  B U N  E C H I P A J  D I N  J U D E Ț  
 

 ,,Locul I la concursul Cu viața mea apăr viața – faza judeteana “ au fost primele cuvinte 

ce încercau parcă să evadeze de pe plăcuța unei cupe, așezată la loc de cinste – in biroul    

doamnei Director. După primii pași făcuți în sala de sport a Colegiului Tehnic ,,Petru Poni'' 

percep o stare generală de jovialitate și entuziasm, amestecate cu un strop de emoție .           

 Îndrumătorul echipajului pornește aserțiunea prin etapele ce i-au propulsat în vîrful               

oncursului ,,Cu viața mea apăr viața“.Totul a început în vacanța de iarnă a acestui an, atunci 

cînd am reluat pregătirea echipajului în vederea ocupării unui loc fruntaș. Colegiul nostru  a 

făcut o tradiție din participarea la această întrecere pe linie de  protecție civilă. ,,Cu viața mea 

apăr viața''- e un concurs tehnico-aplicativ care constă în realizarea a trei probe: una teoretică, 

la care elevii au de răspuns la un chestionar format din cinsprezece întrebări, precum și două 

probe practice: transportul unui rănit pe targă, asistat, respectiv deplasarea cu masca pe figură 

într-un raion cu obstacole, contaminat.  

 Sunt patru elevi cu ,care lucrez de trei ani respectiv din clasa - a IX -a,   care  și-au rupt și 

își vor rupe momente prețioase din timpul lor liber, toate acestea pentru a clădi o echipă      

competitivă. Sperăm că apogeul pregătirii și emoției va fi atins la anul ,cand concursul va avea  

faza pe zona de judete si tara , unde vrem să ne îmbogățim cu încă o experiență frumoasă și cu 

încă un premiu, a afirmat profesorul Ioan Lungu, coordonatorul echipajului. Aceeași notă     

optimistă o înfățișează și elevii angrenați în activitate : 

 ,,Cred că vom obține un loc fruntaș,   pentru că ne-am pregătit de-a lungul timpului cît se 

p o a t e  d e  c o n ș t i i n c i o s “ ,  a  s p u s  A n d r e e a  D i v i l e .  

 După aproximativ treizeci de minute petrecute în compania profesorului, nu am putut să 

nu remarc targa improvizată și masca de protecție împotriva gazelor, aruncate într-un colț de 

sală, cele trei cărți răvășite de pe o bancă de gimnastică și alte cîteva chestionare mazgalite de 

elevii Antonia Lucaci, Paul  Medves , Andreea Divile si Ovidiu Barlescu  care au reușit să 

poarte numele municipiului Roman al județului Neamț si Colegiului  pînă la faza judeteana a 

concursului tehnico-aplicativ de protecție civilă unde au obtinut locul I . 

 Acest concurs cu tematică de protecţie civilă este organizat în scopul dezvoltării          

capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv    

umanitar, pentru cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de 

urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte. De asemenea, se 

urmărește adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul   

iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă şi formarea spiritului de solidaritate 

şi implicarea individuală sau în echipă în acţiunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă. 

                   

                                                         Prof.  Ioan Lungu  
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...CAMPANII SOCIALE...CAMPANII SOCIALE  



 

Ecoscience  8 

CAMPANII SOCIALE...CAMPANII SOCIALE...  
  

 De ce mai trăim dacă nu ţinem la sănătatea noastră?  

 Ne aruncăm în vicii, şi cioplim, puţin câte puţin, din anii vieţii noastre. Unii oameni s-au 

gândit la acest aspect ce nu prea este luat în considerare, şi astfel au inventat campaniile        

sociale. Toate au fost realizate cu scopul creării unei lumi cu oameni sănătoşi, fericiţişi care 

respectă valorile morale. Majoritatea  campaniilor     

difuzate zilnic la televizor îndeamnă oamenii la        

alimentaţia sănătoasă ( "Pentru o viaţă sănătoasă,    

consumaţi zilnic fructe şi legume." , "Pentru o viaţă 

sănătoasă, evitaţi excesul de sare, zahăr şi grăsimi." , 

"Pentru sănătatea dumneavoastră, consumaţi minimum 

2l de lichide zilnic." , etc. ). 

 În afară de aceste campanii, sunt altele precum "Grija pentru copii", o campanie de     

cause-related marketing, prin care compania "Coca-Cola" şi-a  propus să contribuie la           

prevenirea naşterilor   premature şi la îmbunătăţirea îngrijirii nou-născuţilor prematur, prin   

dotarea unor maternităţi din România cu echipamente performante. O altă campanie de mare 

folos este "Fabricat în ţara lui Andrei", realizată de OMV Petrom, prin care se sprijină       

antreprenoriatul social din România, oferindu-se 

finanţări nerambursabile în valoare de 350.000 de 

euro. Au fost selectate 10 proiecte câştigătoare, 

din domenii precum: agricultura, industria textilă,   

prelucrarea lemnului, fabricarea materialelor de 

construcţie şi a mobilei, panificaţie şi plante  

medicinale.  

 

 Elevii clasei a X-a A de la Colegiul Tehnic "Petru-Poni" au înţeles semnificaţia şi       

importanţa acestor campanii, astfel încât şi-au pus imaginaţia la contribuţie încercând să      

realizeze nişte campanii proprii, cu aceleaşi scopuri benefice pentru lume, sub îndrumarea 

doamnei profesoare Curpăn Adina, în cadrul orei de Comunicare profesională. "Lumea nu se 

va schimba de una singură. Să fim noi   schimbarea!" , au spus elevii, accentuând faptul că 

generaţia tânără va demonstra, la momentul potrivit, că va schimba lumea! 
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...CAMPANII SOCIALE...CAMPANII SOCIALE  
  

          

 

 

Eleva  Ulian Lorena și elevii clasei  a X a A   
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„Unicitate, originalitate și  profesionalism          

în cadrul F.E. Splend’or” 

Firma de exerciţiu reprezintă o metodă interactivă de 

învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o      

concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară 

a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare 

care asigură condiţii pentru  probarea  şi  aprofundarea   

practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea 

profesională.  

Firma de exercițiu “Splend’or” funcţionează în    

cadrul Colegiului Tehnic”PetruPoni” Roman fiind            

coordonată de doamna profesoară Stolnicu Simona. In anul 

2011 a fost înființată si condusă de către foștii elevi ai   

liceului de la profilul Economic fiind  preluată de clasa a XI-a A în anul 2014.  

Ca la orice companie, cei 32 de angajati sunt distribuți pe 4 departamente distincte, cu     

sarcini de lucru bine stabilite: departamentul de Creaţie realizează produsele, departamentul de  

Marketing care face promovarea și vânzarea produselor, departamentul Financiar-Contabil          

calculează costurile, prețurile și salariile angajaților și departamentul Resurse Umane,care are grijă 

ca angajații să fie bine instruiți și pregătiți pentru ceea ce au de realizat. 

Departamentele sunt coordonate de un director general (Fechită Ionuț) si de un director  

adjunct (Cojan Andreea). 

F.E. Splend’or are ca obiect de activitate producerea și vânzarea produselor confeționate 

din materiale textile reciclate. Produsele firmei se adresează, în special, generației tinere, dormice 

de nou, de jocuri de culori, confort  și un  design plăcut. În imaginile alăturate, vă puteţi delecta 

privirea cu câteva produse din gama noastră variată. Produsele sunt confecționate cu mult talent si 

daruire, utilizându-se capete de material rămase de la fabricile de confecții care, de obicei, erau dis-

truse prin ardere, poluând mediul. Piața de desfacere a produselor este formată din rețeaua firmelor 

de exercițiu din Romania, format dintr-un numar de 2500 de firme. 

Calitatea și originalitatea produselor precum și daruirea personalului firmei s-au facut     

remarcare la diferite concursuri naționale și județene. Astfel, în urma participarii la cea mai        

importantă competiție destinată firmelor de  

exercitiu din județul Neamț-“Business Plan” 

am obținut locul II in anii 2013 și 2015.              

Participarea la competiția județeană „Tinerii de 

astăzi anteprenorii de mâine”, ne-a adus 

Mențiunea I, din cele 50 de planuri de afaceri 

concurente, iar la participarea la Festivalul    

Național Antreprenor pentru viitor ne-a adus 

premiul I in anii 2013 și 2014, 

Firma”Splend’or” are ca și obiectiv secundar 

crearea de evenimente calendaristice impor-

tante. Ultimul eveniment creat a fost ”Ziua 

Îndrăgostiților” unde tematica a fost șansa   

întâlnirii perechii ideale. Următorul eveniment va avea loc în perioada Sărbatorilor Pascale,în     

Parcul Roman-Vodă din Roman. Aici vor fi organizate cursuri de pictură pentru cei mici, degustări 

si alte activitati tematice. Ne vom delecta clienții cu produse tradiționale specifice și muzica live 

datorită invitaților speciali. 

   Puteți urmări activitatea firmei pe site-ul nostru oficial:http://fesplend-or.weebly.com 

și pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/pages/Splendor/782523688469272?fref=ts 

Vă așteptăm cu drag! 

http://fesplend-or.weebly.com
https://www.facebook.com/pages/Splendor/782523688469272?fref=ts
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C O M P E T I Ţ I A  „ B U S I N E S S  P L A N ”  

-  O  O P O R T U N I T A T E  P E N T R U  N O I ,  E L E V I I -  

 

 Utilizarea metodei de învăţare prin 

firma de exerciţiu, în învăţământul        

profesional şi tehnic din România s-a                  

realizat,  începând cu anul 2001, printr-un 

proiect iniţiat în cadrul Pactului de              

Stabilitate pentru Europa de Sud-Est  şi 

desfăşurat de Centrul Naţional de           

Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi 

Tehnic din România în colaborare cu     

Ministerul Educaţiei şi Culturii şi 

Kulturkontakt din Austria – proiectul ECO 

NET. 

Introducerea Competiţiei „BUSINESS PLAN” începând cu anul şcolar 2008-2009 a 

venit în sprijinul dezvoltării competenţelor antreprenoriale ale elevilor, facilitând corelarea  

pregătirii teoretice cu pregătirea practică a elevilor. Competiţia s-a adresat tuturor firmelor de 

exerciţiu înregistrate/reînregistrate an de an la ROCT- Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu/

Întreprinderilor Simulate din România şi s-a desfăşurat în trei etape (locală, regională şi    

naţională).  

Competiţia Business Plan facilitează: 

 Valorificarea spiritului antreprenorial, a iniţiativei stimulate prin firma de exerciţiu 

(virtual) în condiţii reale;  

 Familiarizarea elevilor cu activităţile specifice mediului real economic;  

 Asumarea riscului utilizând instrumentele specifice managementului riscului;  

 Dezvoltarea unor competenţe necesare unui întreprinzător dinamic: gândirea critică, 

luarea deciziilor, asumarea responsabilităţilor, auto-organizarea şi autoevaluarea          

resurselor individuale;  

 Promovarea colaborării dintre firmele de exerciţiu şi mediul economic real;  

 Încurajarea competiţiei şi a competitivităţii firmelor de exerciţiu implicate.  

 

În  cadrul liceului nostru există două  firme de exerciţiu: „Sprint Service”, unde        

desfășoară activități specifice firmei elevii clasei a XII-a A, profil servicii, manager general 

elev Paul Medveș şi „Splend`or”, unde desfășoară activități specifice firmei elevii clasei a XI-a 

A, profil servicii, manager general elev Ionuț Fechită. Între cele două firme se derulează anual 

competiția Business Plan, etapa locală,  in cadrul careia firmele se prezintă cu câte un plan de 

afaceri conceput la clasă, în orele desfășurate în Firma de exercițiu. În cadrul competiției se 

evaluează competențe și abilități practice specifice firmei de exercițiu, fiind o oportunitate   

pentru elevi de a-și dezvolta spiritul competitiv:”Să fim mai buni, să vrem mai mult!” 

În acest an școlar, în urma acestei competiţii locul I a fost obținut de firma ce a          

reprezentat liceul la faza regionala si anume „Splend`or”. Echipa de elevi care a reprezentat 

mai departe cu succes liceul a prezentat un plan de afaceri realist și riguros întocmit, apreciat 

de juriu, obţinând locul doi la etapa județeană a acestui concurs. 

 

Elev Lorin Iftinca       Coordonator : Prof. Cristina Juravle  
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IMNUL  

PATRULEI DE RECICLARE 

 

 

 
 

 
 

 

 

   Prof. Iulia Dumitriu 

  

Plecat-am douăzeci la reciclare 

Să strângem tot ce nu-i de valoare 

Și tu, ne vei ajuta, 

Căci împreună DEEE-uri vom colecta! 

 

 

  

  

Becuri, frigidere, baterii, 

Defecte nu-ți sunt de folos, să știi! 

Cu mic, cu mare, 

Hai la reciclare! 

  

  

De ne-ai ajuta un pic, 

Nu te va costa nimic, 

Vom colecta, vom recicla, 

Pământul, noi îl vom salva! 
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PROGRAMUL MONDIAL 

ECO-SCHOOLS /ECO-ȘCOALA 

 

 

 

 

 

 “ P r e ț u i m  a p a ,  n u  o  r i s i p i m ! … ”  

 
Într-o lume tot mai grabită, în care timpul pare „a nu mai avea răbdare”, natura îşi cere 

drepturile. Nimic nu este prea mult când este vorba despre sănătatea noastră şi a mediului în 

care trăim.  

Ecologia este ştiinţa care ne învaţă să preţuim natura,  ne arată cum putem să trăim   

sănătos într-o lume care se abate tot mai mult de la ce este plăcut şi natural.  

Considerând că trăim într-o asemenea lume haotică, departată de armonie şi natură, 

Colegiul Tehnic Petru Poni Roman s-a înscris în anul şcolar 2014-2015 în programul             

Eco-Şcoala cu tema: “Apa – dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei”;  astfel ne 

propunem să rezolvăm o problemă de mediu- studierea rețelei hidrografice a municipiului     

Roman și protejarea apelor în vederea păstrării calității acestora. 

 

Beneficiile şcolii în urma aplicării programului: 

 

1. Îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în împrejurimi. 

2. Implicarea activă a elevilor în activităţi de protejare a mediului şi dezvoltarea        

spiritului de muncă în echipă. 

3. Sensibilizarea elevilor în perceperea frumosului din mediul înconjurător. 

4. Dezvoltarea personalităţii adolescenţilor prin formarea gustului pentru ordine,         

curăţenie, frumos, sănătate. 

5. Prin diseminarea informaţiilor vrem să tragem un semnal de alarmă în întreaga   

comunitate locală referitor la importanţa protejării mediului. 

6. Formarea deprinderilor de colectare selectivă a deşeurilor. 

7. Amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii, a colţului viu din fiecare sală de clasă.  

8. Relaţii de parteneriat cu Agenţia de Protecţia Mediului, Primăria Municipiului Roman 

şi cu alte şcoli implicate în Programul Eco – Şcoala. 

9. Dezvoltarea durabilă a resurselor naturale din perimetrul şcolii şi localităţii. 

10. Creşterea prestigiului şcolii în localitate, publicitate pentru liceul nostru realizată în 

urma monitorizării acţiunilor prevăzute în program prin mijloace mass-media. 

11. Obţinerea de fonduri extrabugetare prin colectarea şi valorificarea deşeurilor. 

12. Obţinerea statutului de Eco – Şcoală şi a Steagului Verde ca o recunoaştere a       

implicării şcolii în rezolvarea problemelor de mediu. 

Analiza problemelor de mediu 

 Prezentul proiect, la a cărui realizare vor participa cadre didactice și elevii liceului nostru, 

are drept scop educarea și conștientizarea publicului privind protecția mediului. Totodată 

reprezintăși un instrument pentru favorizarea reacției comunitare la fenomenele de poluare, dar 

și o informare corectă, complexă și coerentă a publicului în legătură cu aspectele de mediu.  
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      PROGRAMUL MONDIAL 

ECO-SCHOOLS /ECO-ȘCOALA  

Întâlnirea cu agenții de mediu locali, Primărie, Agenția de Protecția Mediului Neamț, 

Sistemul de gospodărire a apelor Neamț, Ocolul silvic Roman, Sc. Apa Serv Neamț a devenit o 

tradiție în cadrul colegiului nostru datorită parteneriatelor pe care le avem. În acest an ne      

propunem ca în cadrul acestor întrevederi, să dezbatem problemele de mediu specifice școlii și 

comunității locale și găsirea unor soluții de rezolvare a acestor probleme. La această întâlnire 

ne propunem să participe de această dată mai multe persoane din comunitatea locală interesate 

de problemele de mediu cu care ne confruntăm. 

Apa este componentul cel mai dinamic al mediului natural şi prezintă prin sine cea mai 

importantă resursă naturală. Monitorizarea şi prognozarea tuturor fenomenelor tangenţiale apei, 

reprezintă baza utilizării raţionale a resurselor acvatice şi sporirii vitalităţii în societate.         

Statistica indică faptul că cel mai mare pericol de moarte sau de leziuni grave provine de la   

inundaţii, pot fi avariate staţiile de captare, de epurare a apei, întrerupînd temporar asigurarea 

normală, de care depinde sănătatea populaţiei.  

Utilizarea apei a crescut într-un ritm de douǎ ori mai mare decât creşterea populaţiei în 

decursul ultimului secol, astfel cǎ un număr din ce în ce mai mare de regiuni suferǎ în mod 

cronic din cauza lipsei apei. 

Protejarea apelor este o problemă universală şi complexă, ce trebuie privită în        

ansamblu, pentru a asigura viabilitatea societăţii umane pe termen lung. 

Elevii și cadrele didactice, de la școala noastră interesate de mediul în care trăiesc și își 

desfășoară activitatea, și-au propus să rezolve o problemă de mediu- studierea rețelei         

hidrografice a municipiului Roman și protejarea apelor în vederea păstrării calității acestora. 

Se va urmări de asemenea schimbarea atitudinii cetățenilor și în primul rând a tinerilor 

privind calitatea apei, dar și cantitatea de apă consumată. 

Vom încerca să includem în tematica orelor de dirigenție anumite teme prin care să   

explicăm elevilor necesitatea păstrării curate a apelor naturale. 

Elevii vor putea participa la diferite activităţi ce au ca temă protejarea resurselor 

hidrologice. 

ECO-CODUL 

Protejaţi apa, esenţa vieţii tuturor speciilor pe Terra! 

Apa curată: oameni sănătoşi, mediu sănătos pentru toţi! 

Apa curată pentru o lume sănătoasă cu multe specii! 
 

Iată şi celelalte îndemnuri care ne motivează în activităţile noastre: 

 Dreptul nostru la o apă curată; 

 Apa –bogaţia vieţii; 

 Gândeşte global şi acţionează local;  

 Plantă îngrijită – eco-conduită;  

 Cu hârtia reciclată pot salva pădurea toată;  

 Dacă aduc un PET gol, economisesc petrol;  

 Recuperare, recondiţionare şi refolosire – semn de ieftinire;  

 Omu-I om când sădeşte-un pom;  

 Nu depozita deşeurile lângă apele curgătoare 
Echipa de proiect : 

Prof. Maricica Niță 

Prof. Paraschiva Gavril 

Laborant Cristina Dămoc 
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Reciclând, respecți natura, respecți legea, te respecți pe tine însuți! 

 Reciclarea presupune separarea şi colectarea materialelor în vederea transformării lor în 

produse utile noi. O mare parte din aluminiul, sticla, hârtia sau oţelul folosite astăzi în întreaga 

lume sunt deja provenite din reciclare. Sticla şi oţelul pot fi reciclate nu doar o dată, ci de 

nenumărate ori. Reciclarea aluminiului şi oţelului utilizat la cutiile de băuturi, a hârtiei şi       

cartoanelor, a sticlei, precum şi a anumitor mase plastice constituie peste tot în ţările occidenta-

le o industrie înfloritoare. De asemenea, reciclarea permite comunităţilor să reducă costurile de 

depozitare a deşeurilor. 

 Deșeurile electrice au devenit o amenințare din ce în ce mai serioasă asupra mediului 

înconjurător pe masură ce tot mai multe echipamente electrice și gadget-uri sunt aruncate la 

gunoi pe măsura ce se uzează.   

 Deșeurile electronice pot fi o amenințare 

serioasă dacă nu sunt tratate în mod 

corespunzător. Prin reciclarea corespunzătoare 

a deșeurilor electronice putem salva o mulțime 

de resurse energetice și naturale valoroase. 

 Dacă televizorul, fierul de călcat sau orice 

alt echipament electrocasnic s-a stricat sau vrei 

să îl înlocuiești, legea te obligă să ai grijă ca cel 

vechi să ajungă într-un punct de reciclare.  

 În general, deșeurile electrice conțin metale grele și substanțe toxice care pot fi eliminate 

în siguranță doar prin pocesul de reciclare.  

  Nou versus vechi  ?  

  Mulți oameni aleg să repeare și să păstreze aparatele electrocasnice vechi, crezând că 

economisesc bani. Este o percepție gresită! Dacă reparăm aparatele vechi, cheltuim mai mult. 

Piesele de schimb, transportul, timpul pierdut, toate reprezintă costuri. De exemplu, dacă îti 

achiziționezi o nouă masină de spălat produsă în 2013, investiția se amortizează din primii ani, 

deoarece acestea consumă cu 44% mai puțină energie și 62% mai putină apă comparativ cu cele 

produse în 1985.  

Impactu l deșeuri lor e lecrice asupra mediu lui  înconjurator  

 Deșeurile electrice au în compoziție substanțe deosebit de periculoase pentru mediu și 

sănătate: mercur, plumb, crom, brom, substanțe halogene precum CFC (cloro-fluoro-carbon, 

responsabil pentru diminuarea stratului de ozon).  

 

Reciclarea deşeurilor din industria electrică 
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 Uitați câteva exemple pe care aceste substanțe le au asupra mediului:  

 Un tub catodic al unui televizor poluează 50 de metri 

pătrați de sol timp de 30 de ani; 

  Mercurul, utilizat în dispozitivele de iluminare pentru 

display-urile cu ecran plat, lămpi, becuri economice și 

chiar baterii, poate afecta creierul, sistemul nervos și 

rinichii; 

 Cand PVC (policlorura de vinil) este arsă, dioxine      

clorurate și furani sunt eliberate, elemente chimice foarte persistente în mediul   

nconjurător, cu puternic caracter toxic chiar și în concentrații foarte mici, pe locul doi ca 

și toxicitate după  materialele radioactive; 

  Freonul se regăsește în echipamentele frigorifice, în spuma izolatoare a boilerelor sau în 

aparatele de aer condiționat. Este o substanță gazoasă, ușor inflamabilă, a cărei acțiune 

toxică se exercită la nivelul sistemului nervos central, cardiac și hepato-renal. 

 

 Ştiaţi că ?     

☺  Un televizor poate funcționa trei ore încontinuu cu energia economisită prin reciclarea 

unei cutii de aluminiu ?  

☺  Reciclarea unei tone de oţel reduce cu 86% emisiile de gaze în aer şi cu 76% poluarea 

apei şi înseamnă economisirea exploatării a 1.5 tone minereu de fier ? 

☺ Un laptop este mai prietenos cu mediul decât un calculator clasic ? Consumă de 5 ori 

mai puțină energie.  

Surse : 

      

www.patruladereciclre.ro/recicleaza 

www. primera.webgarden.ro/ce este reciclarea 

www.colecteazaselectiv.ro/stiati-ca/ 

www.stopco2.ro/curiozitati-eco 

www.google.com/imagini 

Scurtu Crina, Giurgilă Marius ,Clasa a XII-a E 

Coordonator: Prof. Nicuşor Manolică 

Reciclarea deşeurilor din industria electrică 

 

Reciclarea deşeurilor din industria electrică 
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M o d a l i t ă ţ i  d e  p r e v e n i r e  a  p o l u ă r i i  a p e l o r            M o d a l i t ă ţ i  d e  p r e v e n i r e  a  p o l u ă r i i  a p e l o r            

c u  u l e i u r i  u z a tc u  u l e i u r i  u z a t e... e...   

 
 Am studiat aspecte despre apă şi am analizat aspecte privind sursele de apă, calitatea apei 

şi am constat că foarte multe domenii economice nu pot funcţiona fără acest lichid vital apa. 

Un aspect aparte l-a constituit calitatea apelor şi am constat că  un fenomen periculos îl 

constuie poluarea cu uleiuri uzate. 

 Am elaborat  o lucrare cu tema „Modalităţi de prevenire a poluării apelor cu uleiuri 

uzate” şi am prezentat-o la Sesiune  de Comunicări şi referate:”Utilizarea raţională a 

resurselor şi combaterea poluării planetei” pe  20 Martie 2015 la Colegiul Tehnic 

“Danubiana”Roman, unde a fost evidenţiată cu Premiul I. 

  Pentru aprofundare  despre calitatea apei  am analizat aspecte 

despre: 

1. Poluarea cu uleuri uzate 

2. Reglementări legislative 

3. Modalităţi de reciclare şi valorificare a uleiurilor uzate. 

4. Concluzii  

5. Bibliografie 

 Deversarea uleiurile uzate de către utilizatori  comerciale, dar 

şi casnici   în sistemul de canalizare, afectează:  

 Colmatează (blochează) ţevile de evacurea a apelor uzate; 

 Distruge  instalaţiile de procesare a apelor uzate prin blocarea acestora; 

 Iar dacă  este deversat în râuri şi lacuri distruge ecosistemul prin formarea unei pelicule 

ce nu permite aerarea apei. 

 Aceste deşeuri sunt produse de către: 

 Sevice - auto uleiuri minerale, dar şi alte lichide cu hidrocarburi - vaselina; 

 Agenţii economici din industria alimentară , alimentaţia publică şi consumatorii casnici.  

  

 Aceste efecte m-au determinat să analizez  cu     

atenţie  aspecte despre legislaţia   din domeniu şi modul 

de    prevenire a acestui  fenomen. Protecţia mediului este     

reglementată  prin legi  care stabilesc obligaţii  pentru    

producători şi utilizatori. Legile  au drept scop prevenirea 

poluării şi menţinerea unui mediu curat printr-o dezvoltare 

durabilă. 

Astfel Hotărârea de Guvern nr. 235 din 7 martie 2007 

privind gestionarea uleiurilor uzate,  reglementează aspect 

privind producerea , dar şi folosirea acestora astfel: 

 Producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate sunt obligaţi   să comunice periodic către 

Agenţiile Judeţene de protecţia a mediului: 

 Cantităţile de uleiuri uzate deţinute pe categorii: alimentare şi minerale; 

 Procesatorul cu care au contrat de procesare -  preluare -  procesare adeşeurilor uleioase. 

 

 Agenţii economici care sunt autorizaţi să colecteze şi să proceseze uleuri uzate            

efectuează operaţii de colectare şi procesare. În judeţul nostrum există un agent economic 

autorizat pe acest domeniu, dar în judeţele vecine sunt  un număr mai mare. 
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. . .  M o d a l i t ă ţ i  d e  p r e v e n i r e  a  p o l u ă r i i  a p e l o r            . . .  M o d a l i t ă ţ i  d e  p r e v e n i r e  a  p o l u ă r i i  a p e l o r            

c u  u l e i u r i  u z a tc u  u l e i u r i  u z a t ee  

 
                                                                                                            

 La nivel naţional colectare şi procesarea deşeurilor se realizează conform unei          

strategii naţionale în care sunt precizate aspecte privind: 

 Prevenirea poluării; 

 Pregătirepentrureutilizareaprin: 

 -   Reutilizareîncazul non-deşeurilor, 

 -   Pregătirepentrureutilizareprin: 

    -  Reciclare ; 

    -  Alteoperaţii de revalorificare, 

    -  Eliminare . 

                                                                                                            

  

 

 Având în vedere aceste aspecte în cazul         

uleiurilor uzate după colectare în recipiente special se  

aplică: 

 Arderea în instalaţii – boilere speciale pentru 

obţinere de energie termică, în condiţiile obţinerii de 

gaze de ardere ce se  încadrează în limitele stabilite de 

către legislaţia specifică. 

 Re-reafinarea uleiurilor uzate şi folosirea produselor. 

 Distrugerea prin incinerare în incineratoarele de deşeuri periculoase, în situaţia în 

care în gazele de ardere sunt în limitele de poluare admise. 

 

Concluzii: 

 Prevenirea poluării cu uleiuri uzate trebuie realizată de către toţi producătorii de 

astfel de deşeuri. 

 Recipientele  cu uleiuri minerale dar şi alimentare este necesar să conţină o      

avertizare pe etichetă prin care să fie vizibilă avertizarea de interzicere a       

deversării necontrolată a rezidurilor uleioase. Propunere pe care sperăm să o    

promovăm cu ajutorul parlamentarilor din judeţul nostru. 

 

  

  

 

 

 Eleva: Mihoc Narcisa clasa aXa A 

 Coordonator: prof. Maria Rusu 

 

 

 

 

 

Sursa :   www.infodanube.ro 
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 Este cauzată de pulberile şi gazele nocive din aer,de apele reziduale,de deşeurile de natură 

industrială sau menajeră,dar mai ales de pesticidele şi îngrăşămintele chimice folosite în        

agricultură. 

 

POLUAREA CU ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE ŞI PESTICIDE 

 

Noţiunea de sol este indisolubilă de noţiunea de productivitate care depinde de ciclul de 

conversie.Acest ciclu presupune viteza de repunere în circulaţie a materiei şi a energiei din 

habitatul complex pe care îl formează biocenozele solului,care la rândul lor sunt influenţate 

printre altele de chimizarea în exces şi unilaterală precum şi pesticidele ajunse în 

sol.Chimizarea în exces şi unilaterală tulbură echilibrul ecologic din sol afectând procesul de 

conversie ceea ce duce la scăderea productivităţii solului.O altă consecinţă a procesului de chi-

mizare este acumularea în sol şi în apa freactică a unor elemente minerale cum sunt nitraţii în 

concentraţii dăunătoare.Nitraţii sunt substanţe chimice pe bază de azot. 

De exemplu,introducerea de mari cantităţi de azot anorganic în sol,provoacă dereglări în 

activitatea microorganismelor fixatoare de azot din atmosferă.Azotaţii din sol sunt transportaţi 

în apa izvoarelor şi de aici ajung în organismul uman, fiind transformaţi în azotiţi care pătrund 

în sânge şi dereglează respiraţia intracelulară. Tot astfel şi fosforul acumulat în sol şi în apă în 

doze mari inhibă procesele vitale ale plantei.  

În ţările slab dezvoltate se aplică 10-20 kg/ha de elemente fertilizante,în timp ce în ţările 

dezvoltate cantitatea se ridică la 200 kg/ha. In ţările dezvoltate degradarea solului este  mai    

accentuată decât în celelalte ţări,dar situaţia se poate redresa prin aplicarea de gunoi               

organic.Pentru a preîntâmpina scăderea productivităţii solului ca urmare a chimizării,se          

recomandă asocierea îngrăşămintelor minerale cu cele organice sau folosirea lor                     

alternativă,astfel încât îngrăşămintele organice să fie administrate cel puţin o dată la 3,4 ani. 

 Dacă sunt folosite timp îndelungat,îngrăşămintele chimice pot opri reciclarea substanţelor      

organice din solurile cultivate,ameninţând grav fertilitatea lor. 
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… Poluarea solului 

 

 Creşterea cantităţii de îngrăşăminte reduce tot mai mult componentele organice şi         

humusul din sol.Pesticidele cu mare toxicitate degradează biocenozele din sol,ele dăunează     

faunei din sol,în primul rând suferind râmele care au un rol primordial în asigurarea fertilităţii 

solului.La absorbţia şi menţinerea pesticidelor în sol contribuie chiar prezenţa materiei organice 

şi a ionilor de fier,aluminiu şi magneziu şi astfel se dereglează întreaga viaţă edafică.Cantitatea 

de pesticide utilizată este în general superioară celei strict necesare,pesticidele afectează zone 

foarte întinse cuprinzând zeci de milioane de ha.Marea stabilitate a pesticidelor agravează şi 

mai mult acest tip de poluare.Folosirea abuzivă a pesticidelor are drept consecinţă acumularea 

lor în numeroase produse alimentare precum:carnea de porc proaspătă,şunca proaspătă,unt,lapte 

praf,creier de vită etc. În prezent DDT-ul este considerat "Cetăţeanul principal al                

Globului",deoarece a fost găsit de la Cercul Polar până la Ecuator. 

 Din cauza toxicităţii şi remanenţei sale mari,a fost interzis în numeroase ţări,dar în 

schimb s-au folosit substanţe organoclorurate la fel de toxice.Efectele directe ale tratamentelor 

cu pesticide provoacă moartea unui număr mare de indivizi din populatie, precum si moartea 

animalelor şi plantelor din zonele tratate.Pulverizarea insecticidelor din avioane deasupra       

pădurilor provoacă intoxicarea puternica a seminţelor tratate cu fungicide organoclorurate, fapt 

ce duce la scăderea efectivului acestora. 

 Producerea şi utilizarea pesticidelor nu poate fi oprită deocamdată,dar se impun măsuri 

severe de scădere a cantităţii de pesticide utilizate.Folosirea pesticidelor selective este o măsură 

eficientă de reducere a poluării solului. 

 Deci,în concluzie dacă vom polua solul cu tot felul de substanţe există riscul de a ne     

îmbolnăvi pe noi, animalele  şi  plantele. 

Dornescu Claudia şi Mărtinaş Geanina, clasa a XI - a B 

Coordonator: Prof. Elena Gabriela Dascălu 

 

Sursa : 

www.recolta.eu/arhiva/poluarea-solului-cu-pesticide 
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CE S-AR ÎNTÂMPLA DACĂ S-AR TERMINA REZERVELE                  

DE PETROL ALE LUMII? ... 
 

 

 

Tot mai des auzim că rezervele de petrol se vor epuiza şi că trebuie să le utilizăm în mod 

raţional. Am auzit asta atât de des că nici nu mai luăm în seamă aceste avertizări, nu ne putem 

închipui că într-o zi nu vom mai avea petrol. Sau poate că nu conştientizăm ce impact are      

asupra vieţii noastre cotidiene această substanţă. În scenariul nostru, petrolul s-a terminat, iar 

umanitatea se confruntă cu cea mai rea dintre spaimele ei. Deci, cum ar arăta lumea dacă s-ar 

termina rezervele de petrol? 

PRIMELE CINCI SĂPTĂMÂNI 

 

Săptămâna 1 

 
 

La toate posturile TV din lume se anunţă acelaşi lucru: rezervele de petrol s-au epuizat. 

Este anul 2060. Ceea ce părea un scenariu demn de un film SF devine realitate. Rezervele de 

petrol care mai există se vor termina în câteva luni. Actualele rezerve se folosesc doar în situaţii 

de urgenţă: spitale, transporturi de alimente, forţe militare  şi poliţie.  Sunt revolte care pot     

izbucni în orice moment. 

 

Săptămâna 2 

O reacţie în lanţ începe să se producă: transportul aerian şi terestru a fost oprit.             

Benzinăriile din toată lumea sunt atent supravegheate de către poliţie, pentru a se evita          

incidentele dintre şoferii care stau la cozile infernale în speranţa de a face un ultim plin al     

rezervoarelor. Preţurile carburanţilor au explorat. Zeci de mii de companii au anunţat             

disponibilităţi masive, iar rata şomajului va creşte în contiuare. Aproape o treime din populaţia 

globului va ramâne fără un loc de muncă. 
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… CE S-AR ÎNTÂMPLA DACĂ S-AR TERMINA REZERVELE  DE PETROL ALE 

LUMII?  
 

Săptămâna 3 

Zeci de milioane de oameni ies pe străzi 

pentru a protesta în faţa fabricilor închise, a    

magazinelor în care nu se mai găsesc alimente 

sau a clădirilor guvernamentale. Companiile     

producătoare de maşini şi-au schimbat strategia şi 

au anunţat că vor produce doar automobile     

electrice. Acum pe străzi circulă puţine maşini, 

din ce în ce mai mulţi biciclişti iar bandele de 

infractori sunt din ce în ce mai multe. 

 

 Săptămâna 4 

 O altă problemă majoră o reprezintă gunoaiele care încep să sufoce aşezările. Oamenii 

încep să părăsească oraşele îndreptându-se către mediul rural. Mediul urban devine un adevărat 

iad. 

Săptămâna 5 
Deşi au trecut doar cinci săptămâni de la anunţul devastator, lumea pare să fi dat înapoi 

doua secole. Viitorul seamănă foarte mult cu trecutul. Foametea va cuprinde Terra, iar din cele 

aproape 8 miliarde de locuitori vor mai rămâne două treimi în următorii zece ani. Se estimează 

că în 2100 vor fi în jur de 5 miliarde de oameni. Singurile ţări care nu par a fi afectate sunt cele 

din lumea a treia. Analiştii anunţă că lumea nu va mai fi niciodată cum a fost. Poate că a fost 

mai bine aşa, acum că petrolul s-a terminat. Poate că Terra mai are o şansă, să nu se transforme 

într-un loc greu de trăit. Sau poate că nu va fi nevoie ca scenariul închipuit de noi să nu se     

întâmple vreodată. Timp mai este….aproape 45 de ani. 

Prof. Anișoara Escu 
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Smogul - un fenomen nociv... 
Termenul de „smog” provine din limba engleză, „smoke” = fum și „fog” = ceață, adică 

un amestec format din ceața deasă alături de fumul și praful industrial. Smogul este întâlnit în 

regiunile industrializate sau în marile orașe si reprezinta, deci o formă de poluare a aerului, ce 

are nenumărate efecte dăunătoare asupra sănătății umane.  

Principalele cauze ale formării smogului sunt :  

 Dezvoltarea industrială – industria este cel mai mare   

consumator de energie, fapt care conduce la apariția unui 

număr tot mai mare de termocentrale, ce își realizează       

activitatea prin consumul mare de petrol,cărbune și gaze; 

 Numărul automobilelor care este din ce in ce mai mare si 

degajă o cantitate mare de gaze de eșapament; 

 Incendiile, mai ales cele realizate în aer liber;  

 Aglomerațiile urbane, ce duc la consumuri energetice 

uriașe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deși smogul este un fenomen sau hazard produs de catre om (în general), exista și      

noțiunea de smog natural, adica acel fenomen toxic rezultat în urma erupțiilor vulcanice. 

Fenomenul de smog a afectat în mare parte Londra în perioada decembrie 1952,        

producând decesul a peste o mie de oameni. Deasupra orașului englez s-a format un nor uriaș 

de fum, care nu permitea trecerea curenților de aer. Principala cauza a producerii acestui        

dezastru a fost fumul industrial. 

China este o țară în care acest fenomen toxic este des întâlnit și format datorită           

numărului foarte mare de automobile și a cantitătii enorme de gaze de eșapament degajate.  

Principalele efecte secundare ale acestui tip 

de poluare sunt: 

 Scăderea imunității și afectarea 

vederii; 

 Modifică conținutul de metal al     

o r g a n is mu lu i  ,  p r o d u c â nd      

dezechilibre; 

 Provoacă dureri de cap, amețeli și 

stări de vomă (datorate intoxicării cu 

dioxid de carbon). 
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... Smogul - un fenomen nociv 
 

Principalele soluții de reducere a smogului sunt: trecerea pe scară largă la transportul 

electric sau la un alt tip nepoluant și mărirea spațiilor verzi in orașe. 

Un designer din Olanda a propus ca soluție inovatoare un aspirator electric, ce va 

curăța aerul de smog. Această invenție va fi testată într-un parc din Beijing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O altă metodă rapidă de reducere a smogului este amplasarea Bio-lămpilor stradale, ce își 

vor produce atât propria energie necesară, cât și iluminarea stradală. Totodată aceasta este și un 

dispozitiv capabil să capteze şi să descompună dioxidul de carbon în oxigen şi în combustibil. 

Datorită numărului relativ redus de centrale termoelectrice și de autovehicule, în      

comparaţie cu marile metropole europene sau americane, în România fenomenul de poluare de 

tip smog este mai rar întâlnit. Cu toate acestea, smogul poate fi format, în „marile” aglomerații 

urbane româneşti şi în zonele sau sectoarele industriale. 

 

 

 

Prisacaru Elena Florentina,  Clasa a XII-a A 

Coordonator: Prof. Nicuşor Manolică 

 

 

 

Surse : 

 

1. http://www.comune.ro/?/tema_consultanta/icon6/ 

2. http://www.scienceworld.ro/q-a/ce-este-smogul-i-cum-poate-fi-prevenit-13768.html 

3. http://www.descopera.ro/dnews/7921192-bio-lampile-stradale-vor-transforma-smogul-in-

combustibil 

4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Marele_Smog_din_1952 

5. http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/International/Smogul+din+China+a+ajuns+la+Seul 

 

http://www.comune.ro/?/tema_consultanta/icon6/
http://www.scienceworld.ro/q-a/ce-este-smogul-i-cum-poate-fi-prevenit-13768.html
http://www.descopera.ro/dnews/7921192-bio-lampile-stradale-vor-transforma-smogul-in-combustibil
http://www.descopera.ro/dnews/7921192-bio-lampile-stradale-vor-transforma-smogul-in-combustibil
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marele_Smog_din_1952
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/International/Smogul+din+China+a+ajuns+la+Seul
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 DE LA ENERGIA  CONVENŢIONALĂ LA ENERGIA 

NECONVENŢIONALĂ…  

 Sursele de energie neconvenţionala au căpătat şi   vor căpăta în continuare, o pondere din 

ce în ce mai mare în cadrul sistemelor energetice din întreaga lume, atât datorită efortului de 

cercetare implicate în dezvoltarea lor, cât şi datorită creşterii preţului energiei  obţinute  prin 

metodele tradiţionale. Sursele de energie primară, numite în general regenerabile, sunt acele 

surse din mediul natural, disponibile în cantităţi  practic nelimitate sau care se regenerează prin 

procese naturale, într-un ritm mai rapid decât  cel în care sunt consumate. Energiile               

regenerabile recunoscute oficial au ca origine razele Soarelui, temperatura interna a Pământului 

sau interacţiunile gravitaţionale ale Soarelui şi Lunii cu oceanele.Încercăm în cele ce urmează o 

clasificare a surselor de energie  regenerabilă ce se prezintă ca alternative viabile pentru   

acoperirea necesităţilor energetice ale umanităţii în condiţiile epuizării rezervelor de             

combustibili fosili. Aceasta epuizare se estimează că va avea loc în maxim 25 de ani dacă se 

menţine  rata actuală de exploatare a lor. 

 

1.Energia solară 

 Durata de viaţă a Soarelui este estimata la 5 miliarde de ani, ceea ce conduce la concluzia 

că, pe scara noastră a timpului, el reprezintă o energie inepuizabilă şi deci regenerabilă. Energia 

totală captată de scoarţa terestră este de 720*106 TWh pe an. Disponibilitatea acestei energii 

depinde însă de ciclul zi-noapte, de latitudinea locului unde este captată, de anotimpuri şi de 

pătura noroasă. Exista mai multe modalitati de captare/conversie a energiei solare. 

 

2.Energia solară termică 

Se bazează pe producerea de apă caldă utilizată în clădiri, sau în scopul de a permite   

acţionarea turbinelor ca în cazul centralelor termice clasice, pentru producţia de electricitate. 

Această tehnică de a produce electricitate se aplică 

în cazul centralelor experimentale cu randamentul 

net într-adevăr mic de 15%. Apele de suprafaţă ale 

mărilor sunt în mod natural încălzite de Soare, ceea 

ce reprezintă un imens rezervor de energie în zonele 

tropicale. Proiectele de extracţie a acestei "energii 

termice a mărilor" au la bază acţionarea diferitelor 

maşini termodinamice. Se bazează pe producerea 

directă de electricitate prin intermediul celulelor cu 

siliciu. Atunci când străluceşte şi condiţiile           

climatice sunt favorabile, Soarele furnizează o putere de 1 kW/mp. Panourile fotovoltaice      

permit convertirea directă în electricitate a 10 - 15% din această putere.  
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 … DE LA ENERGIA  CONVENŢIONALĂ LA ENERGIA 

NECONVENŢIONALĂ 

 Producţia de energie a unui astfel de panou variază odată cu creşterea sau scăderea       

intensităţii solare: 100 kWh/mp/an în Europa de Nord, iar în zona mediteraneană este de două 

ori mai mare. Un acoperiş fotovoltaic de 5x4 metri are o putere de 3kW şi produce 2 - 6 MWh/

an.. 

 Principalele obstacole în utilizarea pe scară largă a energiei solare fotovoltaice şi termice 

le reprezintă: 

1. disponibilul de putere furnizată, care duce la stocarea electricităţii sau la utilizarea de soluţii 

energetice complementare 

2. competitivitatea economică 

 

3.Energia eoliană 

 Sursa eoliană disponibilă este evaluată pe scară mondială la circa 60.000 TWh pe an,   

jumatate din acest potential aflandu-se în  locaţii off-shore (în largul marilor sau oceanelor). 

Teoretic, energia de origine eoliană poate acoperi necesarul mondial de electricitate ce se ridica 

la 40.000 Twh (inclusiv pierderile). Pe de alta parte, principalul inconvenient al acestei surse de 

energie, o reprezintă instabilitatea vântului.  

 

4.Energia cinetica si potentiala a apelor 

 Din punct de vedere al puterii instalate la 

nivel mondial, sursa hidroelectrica poate fi         

considerată prima sursă regenerabilă de             

electricitate. Aceasta se datoreaza atât preţului de 

cost mai redus al instalaţiilor de captare, cât şi     

tradiţiei deja existente în domeniu. Potenţialul 

mondial reprezintă un avantaj care trebuie          

exploatat. Producţia de energie hidroelectrica, la 

începutul anilor 2000 a fost de 2.700 TWh pe an, 

cu o putere instalată de 740 GW. 

 

5.Sursa hidro de mare putere 

  În aceasta categorie se incadreaza instalatiile hidroelectrice cu o putere mai mare de 10 

MW. În ţările industrializate, aceasta categorie de surse este exploatată în proporţie de 100% 

din potenţialul său maxim. Barajele permit stocarea de energie, furnizând-o în momentele de 

maximă necesitate a cererii. În diferite cazuri, bazinele de stocare a energiei în amonte sau în 

aval, permit o adevărată stocare de energie utilizând instalaţii de tip turbo-alternatoare           

reversibile care realizează pompajul în perioada ne-critică. Această formă de stocare a energiei 

este foarte utilizată în lume. 

 Prof. Elena Gabriela Dascălu 
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PANOURI FOTOVOLTAICE  …  

           

 Ce sunt panourile fotovoltaice?  

 

 Un panou solar fotovoltaic, spre deosebire de un 

panou solar termic, transformă energia luminoasă din 

razele solare direct în energie electrică. 

 

  Cum funcționează panourile fotovoltaice? 

  

 Pentru a avea energie electrică de la soare, aveți nevoie de un panoul solar ce are o celulă 

solară sau mai multe celule. Celula solară absoarbe o parte din particulele de lumină ce cad pe 

aceasta, numite și fotoni. Fiecare foton conține o cantitate mică de energie. Atunci când un 

foton este absorbit, acesta eliberează un electron din materialul celului solare. Deoarece fiecare 

parte a celulei solare este conectată la un cablu, un curent va trece prin acesta. Celula va 

produce electricitate ce poate fi folosită 

instantaneu sau inmagazinată în acumulatori. 

 Energia electrică este produsă atât timp 

cât panoul este expus la lumină.                 

Materialele din care sunt fabricate celulele 

solare sunt semiconductoare și au o durată de 

viață de cel puțin 20 de ani. Randamentul 

panourilor solare va scădea în timp. Ritmul de 

scădere în timp al randamentului este garantat 

de fiecare producător de panouri solare. 

Uzura panourilor este dată de mediul 

înconjurător și modalitatea de montaj a acestora. 

(1. Lumina (fotoni)2. Suprafața frontală3. Strat negativ4. Strat izolator5. Strat pozitiv6. 

Suprafața posterioară) 

 Ce sunt celulele solare? 

 Celulele solare sunt de mai multe tipuri: monocristaline, policristaline, amorfe, film 

subtire, CIS (copper indium diselenide) si CdTe (cadmium telluride), CIGS, etc. Diferența între 

aceste celule constă în structura și modul cum sunt aranjați atomii. Acest lucru va da și un 

Monocristaline: 15-18 % 

Policristaline: 13-15 % 

Amorfe: 5-8 % 

Cadmium telluride: 6-9 % 
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... PANOURI FOTOVOLTAICE   

 

 Panourile solare sunt alcătuite din celule solare. Deoarece o celulă fotovoltaică nu 

produce suficientă energie ca să poată fi folosită eficient, este nevoie ca mai multe celule, 

acestea fiind legate în serie - paralel, formând astfel un panou fotovoltaic.Panourile solare 

fotovoltaice sunt produse în diferite dimensiuni având puteri variate. Cele mai folosite panouri 

in gama rezidențială sunt cele de 50 și 75 W, iar pentru centrale fotovoltaice de puteri mari, 

panouri solare de 220W.Suprafața unui panou solar cristalin de 50W este de aproximativ 0,5 

m2.Panourile solare se pot conecta și ele la rândul lor în serie - paralel formând sisteme de    

puteri mai mari.Un sistem solar ce va fi contectat la un singur charger trebuie să aibă panouri 

solare de același tip, același producător, aceași orientare și înclinare și să nu fi umbrit parțial. 

Dacă acest lucru nu este posibil, se vor folosi mai multe chargere.Panourile solare disponibile 

comercial au o eficiență cuprinsă între 5 - 15%. Acest lucru înseamnă că 5-15% din energia 

luminoasă va fi transformată în energie electrică.Laboratoare din toată lumea dezvoltă 

tehnologii de panouri solare cu randament mult mai mare (aproape 30%). Dezavantajul acestor 

panouri solare cu eficiență foarte mare este costul de producție ridicat. Acest lucru a dus la 

dezvoltarea panourilor thin film (film subtire) ce au un randament mai scăzut, dar costul lor 

este mic.  

 Radiația Solară? 

 Soarele emite în mod continuu cantități 

uriașe de energie. O parte din această radiație ajunge pe 

Pământ. Cantitatea de energie ce ajunge pe Pământ într-

o zi este mai mare decât întregul consum al Pământului 

pe durata unui an întreg. Totuși, nu toată energia 

Soarelui ajunge pe solul Pământului. O parte este 

absorbită de atmosferă sau reflectată înapoi în spațiu. 

 Intensitatea luminii ce ajunge pe Pământ 

variază in funcție de perioada zilei, locația si condițiile 

meteorologice. Radiația solară ce ajunge pe Pământ se 

măsoară în Wh/m2 pe zi sau KWh/m2 pe an. Pentru a simplifica calculele și a avea o bază 

comună de calcul, s-a decis ca standard o putere de 1000Wh/m2 timp de o oră pentru o zi 

însorită. Această putere se regăsește într-o zi de vară pe o suprafață de un metru pătrat unde 

Soarele este perpendicular pe aceasta.  

 Te întrebi cum poți poziționa panourile? 

 Raza luminoasă parcurge o linie dreaptă de la Soare spre Pământ. La intrarea în 

atmosfera Pământului, o parte din lumină se împrăștie iar o parte ajunge la sol într-o linie 

dreaptă. O altă parte a luminii este absorbită de atmosferă. Lumina ce s-a împrăștiat în 

atmosferă este ceea ce noi numim lumină difuză sau radiație difuză. Raza de lumină ce ajunge 

pe suprafața solului fără sa fie împrăștiată este denumită radiație directă. Radiația solară directă 

este cea mai cunoscută și simțită în mod direct de către oameni.  

 

(1. direct 2. absorbție 3. reflexie 4. indirect) 

 

 

 Agu Ermina , clasa a XII H 

Coordonator: Prof. Lucia Marin 
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     OBȚINEREA UNUI FILM DENTAR PROTECTIV  OBȚINUT 

PRIN ABLAȚIE LASER PE HIDROXIAPATITA ȘI DINTE UMAN...  
  

 Ablația laser reprezintă procesul de îndepărtare a materiei dintr-un corp solid ( sau lichid, 

ocazional ) prin iradiere cu un fascicul laser.Plasmele induse laser sunt utilizate într-o gamă 

largă de aplicații tehnologice, de la știința materialelor până la aplicații analitice. În cazul    

anumitor tehnici cum ar fi PLD (Pulsed Laser Deposition) plasma acționează ca sursă de     

material ce trebuie depus pe suprafața unor substraturi într-un proces de producere a filmelor 

subțiri. 

           Cu ajutorul unui laser în regim de nanosecunde Nd:YAG , ca cel din figura de mai 

sus,din cadrul laboratorului Universității Lille 1, Franța a fost studiată evoluția plasmelor    

tranzitorii produse prin ablație laser pe dinți umani si HA.Scopul a fost de a găsi metode fizice 

optime de îmbunătățire a calității biomaterialelor stomatologice.Cercetările au fost realizate in 

Franța dar și în România , respectiv Univ.Al.I.Cuza , Iași , modelul teoretic fiind realizat       

împreună cu prof.univ.dr. Agop Maricel ,de la Univ. Gh.Asachi, Iași. 

           A fost obținut primul film flexibil de HA din România și din Franța care prezintă un   

interes deosebit in aplicații medicale.Astfel, plasturele dentar obținut prezintă rezistență înaltă 

și flexibilitate cu rol de protecție a dinților putând fi folosit și în cosmetica dentară. 

Evoluția temporală a plasmei produsă în urma iradierii se observă în imaginile de mai jos:       

  a)                                      b)                  c)              

 Figura 1: a) Plasma dinte; b) Dinte după ablație; c) Hidroxiapatita după ablație 

 Imaginile obținute după ablația laser a targetului de HA au arătat prezența a două       

componente emisive în pluma de plasmă în timpul primelor microsecunde a procesului de     

expansiune. Imaginile plasmei au fost fotografiate în single shot mode cu o cameră ICCD 

(Intensite Charge Coupled Device) plasată la ieșirea unui monocromator, iar prelucrarea     

imaginilor a fost realizată cu ajutorul programului WinSpec/32. Compoziția fiecărei structuri a 

fost identificată prin OES (Optical Emission Spectroscopy) rezolvată temporal și spațial.Prima 

structură este formată din ioni și datorată unui mecanism coulombian, iar cea de-a doua    

structură este generată de un mecanism termic caracteristic ablației laser în ns și datorată      

neutrilor cu viteze mai mici.  

 Cele două stucturi depind de fluența laserului 

(f=E/S). OES permite studiul individual al speciilor 

prezente in plasmă, constatând o creștere a vitezelor 

speciilor în funcție de gradul de ionizare. Prin    

analiza OES au fost stabilite speciile atomice      

prezente în dinte la nivel de smalț, dentină si apoi in 

HA observând că emisia este dominată de Ca I , Ca 

II prezente fiind și specii ca O II, H I și               

contaminanți ca Na I ( dublet de sodiu), Na II, Si 

III, Mg III.  

Figura 2: OES HA 250-700 nm 
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 … OBȚINEREA UNUI FILM DENTAR PROTECTIV  OBȚINUT 

PRIN ABLAȚIE LASER PE HIDROXIAPATITA ȘI DINTE UMAN 

 

 Filmul de HA ( Figura 3) a fost investigat pentru 

a i se verifica gradul de cristalizare. S-a constatat că 

pentru un rezultat optim ar trebui să aibă o grosime de 

0,004 mm. 

 

Figura 3: Film de HA 
  

 

 Noutatea acestui film flexibil de hidroxiapatita este ca s-a obținut o structură flexibilă 

dintr-un țesut dur. Cu acest film se poate astfel rezolva acoperirea dentinei expuse rezolvând 

hiperestezia dentară din retracțiile gingivale. 

Ținând cont de structura de HA și de analiza AFM (Atomic Force Microscopy) a smalțului am 

realizat o metodă de lipire a plasturelui de HA pe dinte, astfel: 

 

 

 

    a) Suprafața smalț după gravaj acid                     b) Imagine AFM smalț după gravaj acid 

Figura 5: Metoda de lipire a plasturelui de HA în cabinet. 

  

 Lipirea a fost realizată după un gravaj acid cu acid     

orto-fosforic 37%, timp de 20 de secunde  după care s-a     

aplicat o rășină autoadezivă Filtek Supreme XT 3M-ESPE   

urmat de o fotopolimerizare timp de 40 de secunde. 

 

      Figura 6:Fotopolimerizare cu λ=420 nm 

 Concluzia a fost că acest plasture aderă foarte greu la 

suprafața dintelui iar cercetarea va continua privind          

modalitățile de aderență în special in mediu natural.          

Rezultatele experimentale prezentate relevă contribuții       

importante la găsirea unor metode fizice optime de              

îmbunătățire a calității biomaterialelor stomatologice plecând 

de la studiul evoluției plasmei tranzitorii produsă prin ablație 

laser. S-a urmărit optimizarea depunerii de straturi subțiri 

prin PLD , respectiv film flexibil de HA, adică un plasture 

dentar cu rezistență înaltă, cu rol de protecție a dinților, de eliminare a sensibilității dentare dar 

și cu posibilitatea de albire pentru utilizarea în cosmetica dentară. 

 

Prof. Lucia Marin 

Figura 4: Imagini AFM smalt 
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 Mulţi vor gândi că nici în revistă nu scapă de „lecţii”. Nu este aşa . Prin aceste articole 

vreau să vă fac cunoscute cele mai scumpe şi mai rare elemente din lume. 

                   Pentru ca suspansul să fie mai mare voi începe cu elementul situat pe locul 10. 

Suntem cât de cât la curent cu prețul unui gram de aur, știm că este unul dintre cele mai        

prețioase materiale de pe Pământ, dar pe ce loc s-ar clasa el într-un top al celor mai scumpe 

materiale din lume?  

 10. Rodiul - Preț: 37$/gram 

 

               Rodiul are abilitatea de a crește             

duritatea diferitelor materiale și este destul de      

valoros pentru producătorii de sticlă și de             

automobile, fiind folosit în convertizoarele          

catalitice pentru a transforma gazele nocive în gaze     

netoxice, ca azotul sau dioxidul de  carbon. 

                 Rodiul (din limba greacă rhodon = roșu, 

pentru că multe săruri de rodiu au o culoare roșie intensă) este un element chimic cu             

simbolul Rh și numărul atomic 45. Este un metal de tranziție rar, din grupa platinei, de culoare 

alb-argintie și cu o duritate ridicată. El se găsește în minereurile de platină și se folosește ca 

element de aliere în aliajele de platină și drept catalizator. Rodiul a fost descoperit în 

anul 1803 de către chimistul britanic William Hyde Wollaston, în minereu de platină provenit 

din Columbia, la scurtă vreme după ce descoperise și paladiul. 

                Rodiul este un metal alb-argintiu dur, cu un punct de topire mai ridicat și o densitate 

mai redusă decât platina. De obicei nu formează oxizi și nu este atacat de cei mai mulți acizi. 

Este complet insolubil în acid azotic, puțin solubil în aqua regia, dar numai acidul 

sulfuric poate să-l dizolve complet, atunci când este sub formă de pulbere 

             Fiind un metal nobil, rodiul pur este inert din punct de vedere chimic, dar devine foarte 

reactiv în combinaţiile chimice. 

             Datorită durității sale foarte ridicate, este aplicat prin galvanizare sau vaporizare ca 

strat de acoperire a unor instrumente optice, sau pe bijuterii din aur alb sau platină pentru a le 

conferi acestora un aspect alb, lucios. 

             Datorită rezistenței electrice scăzute și a rezistenței ridicate la coroziune, este folosit ca 

material pentru contacte electrice. 

             De asemenea, are un rol important ca și catalizator în unele procese industriale (este 

utilizat în catalizatoarele autovehiculelor sau pentru cataliza reacției de adiție a hidrosilanilor la 

o legătură dublă pentru fabricarea unor cauciucuri siliconice). 

             Se folosește și ca filtru în sisteme mamografice, datorită radiației X caracteristice pe 

care o produce. Rodiul este utilizat și pentru premii și onoruri, sau pentru a simboliza bogăția, 

atunci când metalele prețioase obișnuite – argintul, aurul sau platina – sunt considerate ca 

insuficiente. La 24 octombrie 1979, Guinness Book of World Records i-a decernat lui Paul 

McCartney un disc acoperit cu rodiu ca premiu pentru autorul de melodii și artistul cu cele mai 

mari vânzări din istorie. 

Majoritatea oamenilor nu intră în contact cu compușii de rodiu, dar trebuie considerat ca 

"foarte toxic" și cancerigen. Doza mortală pentru șobolan este de 12,6 mg de clorură de rodiu 

(RhCl3) per kg de masă corporală. Rodiul nu joacă nici un rol biologic în organismul uman.  

                                                                                                                                                                      

 Deaconu Codruț , clasa a XII –a G 

 Coordonator: Prof. Lucian Valentin Aramă 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_atomic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Minereu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Catalizator
http://ro.wikipedia.org/wiki/1803
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Britanie
http://ro.wikipedia.org/wiki/William_Hyde_Wollaston
http://ro.wikipedia.org/wiki/Columbia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paladiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oxid
http://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_azotic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_sulfuric
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_nobil&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rezisten%C8%9B%C4%83_electric%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/24_octombrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1979
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
http://ro.wikipedia.org/wiki/Disc
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98obolan
http://ro.wikipedia.org/wiki/Om
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150 de ani de la naşterea academicianului  

Dragomir Hurmuzescu  

 

  

 D r a g o m i r  M .  H u r m u z e s c u                            

(13 martie 1865 - 31 mai 1954) a fost un om de 

ştiinţă, fizician, inventator şi profesor universitar în 

Iași și București. A fost membru corespondent al 

Academiei Române şi membru fondator al          

Academiei de Ştiinţe din România. 

 

Anul 2015 marchează împlinirea a 150 de ani de la naşterea profesorului şi               

academicianului român Dragomir Hurmuzescu. 

Dragomir (Martin) Hurmuzescu are onoarea de a fi considerat creatorul şi fondatorul 

învăţământului electrotehnic din România. 

Astfel, academicianul  Dragomir Hurmuzescu a avut contributii importante în domeniul                  

electricităţii, în principal, dar si în domeniul fizicii razelor x. De altfel, profesorul                    

D. Hurmuzescu a fost si inventatorul dielectrinei şi a fost cel care a construit electroscopul,     

dispozitiv care îi poartă numele. 

       Dragomir Hurmuzescu are onoarea de a pune bazele primului laborator de electricitate 

din ţară, devenind, peste puţin timp, prima şcoală românească de electricitate. 

Pe langa toate acestea,  omul de ştiinţă Dragomir Hurmuzescu a mai fost şi fondatorul 

radiofoniei româneşti. 

În anul 1922, sub conducerea sa, a început să funcționeze Societatea Română de         

Radiodifuziune care, la 1 noiembrie 1928, difuza prima emisiune radiofonică, moment în care a 

fost lansată deja celebra expresie: “Alo, alo, aici Radio București”. 

De-a lungul timpului, a avut o activitate intensă şi fructuoasă de cercetare în România şi 

străinătate, fiind şi un deschizător de drumuri în cercetarea ştiinţifică. 

Activitatea didactică şi ştiinţifică i-a fost recunoscută printr-o serie de premii şi distincţii 

de renume, dar şi prin includerea sa în diferite foruri ştiinţifice româneşti şi internaţionale.  

Savantul Ştefan Procopiu, descriind personalitatea ştiinţifică a profesorului Dragomir 

Hurmuzescu, spunea că “Universitatea din Iaşi îi datorează o parte din gloria ei, iar fizica îi 

datorează o mare serie de descoperiri clasice”. 

 

Sardaru Răzvan, Clasa a XII-a F 

Coordonator: Prof. Nicuşor Manolică  

Surse :  

1. www.wikipedia.org ; 

2. http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Dragomir_Hurmuzescu  
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Ştiaţi că ...? 
(Producerea energiei electrice din surse regenerabile - curiozităţi) 

 

“Copacii sunt efortul nesfârşit al Pământului de a vorbi cu Cerul” 

(Rabindranath Tagore – scriitor şi filosof indian) 

 

☺ A apărut noţiunea de „poluare electromagnetică”, datorită radiaţiilor electromagnetice 

emise de diverse sisteme tehnice, aparatură sau echipamente electrice şi electronice, cu 

efecte nocive semnificative ?  

 

☺ Energiile regenerabile (sau alternative) sunt forme de energie 

provenite din surse regenerabile ale naturii: lumina soarelui, 

intensitatea vântului, puterea apelor curgătoare, căldura       

geotermală sau sistemele biologice ? 

 

☺ România dispune de un semnificativ potenţial eolian (energia 

eoliană) în zone specifice precum Podişul Central               

Moldovenesc, Dobrogea şi zona Mării Negre ? 

 

☺ În România exista şapte hidrocentrale (energia apei): Porţile de Fier I şi Porţile de Fier 

II (aflate pe fluviul Dunărea, în judeţul Mehedinţi), hidrocentrala Lotru-Ciunget 

(hidrocentrală subterană aflată în judeţul Vâlcea, pe râul Lotru), hidrocentrala Râul Mare 

Retezat (în judeţul Hunedoara, pe Râul Mare), hidrocentrala Mariselu (în judeţul Bistriţa

-Năsăud, pe râul Someş), hidrocentrala Vidraru (în judeţul Argeş, pe râul Argeş) şi      

hidrocentrala „Dimitrie Leonida” Stejaru (în judeţul Neamţ, pe râul Bistriţa) ?  

 

☺ Hidrocentrala Porţile de Fier I este una din cele mai mari construcţii hidrotehnice din 

Europa şi cea mai mare de pe Dunăre ? 

 

☺ Suedia îşi asigură cca. 15 % din necesarul de energie electrică din utilizarea biomasei 

(structura biodegradabilă a deşeurilor şi reziduurilor din sectorul agricol, silvic sau alte 

domenii cu caracter urban sau rural) ? 

 

☺ În România, istoria producerii şi furnizării energiei electrice începe în secolul al XIX-lea 

(anul 1873), prin realizarea unui iluminat electric temporar în Iaşi ? 

 

☺  În Statele Unite ale Americii, procentul biomasei din totalul energiei utilizate este de cca. 

4 % ? 

☺  Ramura energeticii privind resursele regenerabile este într-o continuă şi fructuoasă 

dezvoltare pe plan mondial, datorită numeroaselor avantaje pe care aceste surse ecologice 

le prezintă ? 

 

Mihai Cozma, Radu Furdui /Clasa a XII-a D 

Coordonatori: 

Prof. Petronela Chelaru, Prof. Nicuşor Manolică 
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 Sursă de laborator în comutaţie 3-50 V,  8 A max  

protejată la scurt circuit 

 
Acest proiect prezintă o sursă de laborator ce acoperă o plajă largă de tensiuni pentru 

orice aplicație electronică este nevoie într-un laborator de electronică. Am început prin a     

transforma o sursă de calculator în sursă de laborator. 

 

 

Schema originală: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și varianta modificată, 

 

pentru a elimina tensiunile livrate de sursă 

(3,3 V , 5 V ,12 V , -5 V) și a o transforma 

într-o gamă reglabilă de la 3 V la 50 V pe 

8 A. 

 

 

 

 

 

După cum se vede, au fost eliminate componente ce livrau tensiunile  3,3 V , 5 V ,12 V , 

-5 V și eliminate protecțiile ce țineau de aceste tensiuni . 

Deci dacă sursa originală nu avea una din tensiuni, ea nu mai lucra, intra în protecție. 

Odată eliminate aceste protecții, am putut să am un secundar ce poate fi variabil ajutat de         

circuitul integrat TL494, la care pe pinul 1 se adaugă un potențiometru, cu ajutorul căruia se 

poate regla tensiunea pe ieșire. 

Pe pinul 4 al lui TL494 lucrează protecția la scurt circuit care primește tensiunea de 

”death time” de la LM339, care este un comparator quadruplu, deci conține 4 circuite            

operaționale comparatoare. Tot din LM393 se obține și protecția la supra curent. 

Dat fiind prețul unei surse de calculator, ATX este cu mult mai rentabil a se transforma 

într-o sursă de laborator, care in mod normal costă de 7-10 ori mai mult. 

S-a montat totul într-o carcasă la care am adăugat voltmetrul si ampermetrul digital, 

bornele de iesire și un potentiometru multitural, pentru a face un fin reglaj al tensiunii de ieșire.  

Deoarece elementele din sursă se încălzesc pe spate, este prevăzut un ventilator pentru 

răcirea componentelor. 

 Prof. Nicoleta Tanasă  
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Influența telefoanelor inteligente 

asupra organismului uman  

 
 

 De obicei,  o  persoană obişnuită nu realizează că îş i pune sănătatea în  

per ico l atunci când stă la calculator sau vorbeşte la un telefon mobil.  Asociate 

cu cancerul,  boala Alzheimer,  scleroza mult ip lă,  obosea la cronică,  avortur i 

spontante şi o  serie de alte bo li devastatoare,  câmpur ile electromagnet ice 

(EMF) sunt  o  problemă modernă ser ioasă.  Iar expunerea la  acest  t ip de radiaţ ii 

este aproape imposibil de evitat .  Însă,  cu o alimentaţ ie sănătoasă şi cu un grad 

mai r idicat  de conşt ient izare a problemei,  per ico lele EMF pot fi reduse,          

relatează Wakeup-wor ld.com.k  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pericole ascunse: 
 

 Create de telefoane mobile,  linii de electr icit ate,  calculatoare şi cuptoare 

cu microunde, precum şi alte dispozit ive  electronice şi magnet ice,  câmpur ile    

e lectromagnet ice pot  produce ravagii în organismul uman.  Aceste câmpur i     

induc slăbirea act ivit ăţ ii cerebrale,  uit area,  anxietatea,  depresia şi oboseala 

cronică,  mai ales la cei care sunt  sensibili .  

 Telefon mobil  – Insomnie,  pierderea memoriei,  ameţeală,  greaţă,           

concentrare slabă, subţ ierea firulu i de păr,  probleme de vedere,  afecţ iuni      

respiratorii,   tumori cerebra le şi anevr is m. 

 

Buzău Laura Simona, Clasa a XII-a A 

Coordonator: Prof. Nicușor Manolică 

 

Surse: http://imgbuddy.com/mobile-radiation-effects-on-humans.asp 

   http://www.financiarul.ro  
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 În unele cazuri, tehnologia este deja dezvoltată şi gata de utilizare însă nu este              

disponibilă la scară largă. Aşa că vom vorbi despre: 

           1.Maşini care se conduc “singure” 

 În societatea de astăzi, şofatul a devenit o acţiune stresantă şi 

epuizantă, în special când vorbim de marile oraşe. Dar dacă        

maşinile noastre s-ar putea conduce singure? Făcând un scurt   

exerciţiu de imaginaţie, putem realiza cât de uşor ar fi să numim o 

destinaţie iar sistemul de transport inteligent ne va conduce acolo 

în condiţii de siguranţă, în mod eficient şi rapid. Soluţia nu este 

însă atât de îndepărtată. DARPA, filiala   experimentală de proiecte 

din  cadrul Departamentului    

Apărării al SUA, a dat milioane de 

dolari în premii pentru echipele de ingineri care dezvoltau un 

vehicul "autonom la sol." Cu alte cuvinte, un vehicul care s-ar 

putea conduce de la sine. Competiţia din 2007, numită 

DARPA Urban Challenge, a dovedit că un vehicul ar putea 

utiliza senzorii din dotare, GPS, şi comenzile computerului 

pentru a naviga cu succes drumurile cu trafic şi alte obstacole, 

minus un conducator auto uman.  

      

   2. Tehnologii inteligente  
 Ce spuneţi însă de o maşină care ar fi capabilă să    

simtă când şoferul este prea obosit ca să mai poată          

conduce? Sisteme care îţi observă ochii sau semnalele de 

vigilenţă slabe au fost studiate de IBM, Nissan şi nu numai. 

 Aceste sisteme sunt bineînţeles, prea scumpe şi      

complicate pentru a fi implementate pe maşini, însă         

fundamentul lor a fost deja utilizat. Volvo, de exemplu,   

foloseşte o tehnologie cu senzori care detectează o   plecare 

de pe loc sacadată şi care este capabilă să facă corecţii de 

direcţie. Sistemul prin semnale auditive sugerează şoferului 

să tragă pe dreapta    pentru odihnă. Maşinile electrice inteligente vor fi capabile să comunice 

cu reţeaua electrică şi să îşi dea seama când este cel mai bun moment pentru a reîncarca, de 

obicei, noaptea, când e mai puţin aglomerat. 

  

 De exemplu, ţi-ai putea programa maşina să se      

reîncarce, când energia este produsă din resurse              

regenerabile. Maşina ar putea apoi comunica cu reţeaua 

pentru a  accepta reîncărcarea bateriilor sale, numai în     

condiţiile stabilite de tine. (sursa: Ford) 

 

Prof. Lucian Valentin Aramă 

 

Surse : 

1. Internet 

2. Revista „Ştiinţă şi tehnică ”- 2013      

 

http://www.auto.ro/nissan
http://www.auto.ro/volvo
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   Cele mai mari minuni ale lumii moderne:  

Inginerie si tehnologie uimitoare ... 
   

Calea ferată trans-siberiană 

 Această cale ferată  impresionantă 

leaga Moscova și estul Rusiei de Japonia 

și Mongolia. Ea are o lungime de 8.851 

km. Inginerii au conceput-o astfel incât sa 

reziste la temperaturi foarte mici, de -20 

de grade Celsius. Această cale ferata trece 

prin opt regiuni în care ora este diferită, 

87 de orașe și 16 mari râuri. La            

construcția ei au pus umarul 90.000 de 

persoane, 10 ani fiind necesari pentru  

terminarea acestui proiect gigantic. Anul in care el a fost terminat este 1904. 

 

 

Podul Akashi Kaikyo, Japonia 

      

 Doua milioane de oameni au muncit 

la construcția acestui pod impresionant al 

Japoniei. Ei l-au construit in 10 ani. Podul 

leagă orasul Kobe de orașul Iwaya, aflat pe 

Insula Awaji. Acesta este cel mai lung pod 

suspendat din lume, el avand 1.991 de 

metri. 

 

Stația Spațială Internațională 

 

 Este cel mai scump obiect construit 

vreodata de omenire. Stația se afla la o 

inăltime de 354 km deasupra pământului, 

15 țări fiind implicate în acest proiect    

gigantic. Costul s-a ridicat la 100 de       

miliarde de dolari. Nu mai puțin de         

100.000 de oameni au fost implicați in   

construcția stației.  
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   … Cele mai mari minuni ale lumii moderne:  

Inginerie si tehnologie uimitoare 
   

  

Canalul Panama 

    

 

 Are 77 de kilometri lungime și leagă   

Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific.     

Canalul implică mai multe secțiuni care 

permit trecerea vaselor, fiind o adevarată  

minune a ingineriei. Fiecare baraj care   

separă aceste secțiuni are o greutate de 750 

de tone. Canalul este folosit anual de       

15.000 de vase și a fost terminat in anul 

1914. 

 

 

Taipei 101, Taiwan 
 

     Acest zgarie-nori a fost primul care a trecut de 

înălțimea de 500 de metri. Când a fost terminat, în 

anul 2004, avea cel mai rapid  ascensor, deținând 

atunci și recordul pentru cea mai înaltă clădire din 

lume. Blocul include opt coloane uriașe care îl fac 

foarte rezistent la cutremure. 

 

 

Aeroportul Internațional Kansai, 

Japonia 

 

     Aeroportul japonez a fost primul           

construit pe o insulă  artificială. Orasul      

Osaka este unul dintre cele mai aglomerate 

din lume, așa că  nu mai era loc de un        

aeroport. Insula are o lungime de 4 km si o 

lățime de 2,5 km. Ea a fost construită în trei 

ani, costând 20 de miliarde de dolari. 

               

        Prof. Iolanda Deaconu, Prof. Mirela Hurjui 
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         Se pot combina două stiluri decorative opuse, în aceeaşi casă sau, mai mult în aceeaşi, 

încapere? Putem să obţinem decorul perfect, imprimând căldura stilului clasic pe unul moden? 

        De cele mai multe ori ne este dificil să ne decidem asupra tipului de stil decorativ pe care 

ni-l dorim în casele noastre. Fiecare dintre design-urile clasice, moderne, tradiţionale sau retro 

au avantaje şi calităţi. Astfel, fiecare dintre acestea ne oferă motive să ni le dorim în casele 

noastre. De aceea, voi prezenta  în acest articol despre modalităţile prin care putem să        

asamblăm doua stiluri decorative opuse, într-un tablou reuşit şi unitar. 

        Ştim că principalul avantaj al decoraţiunilor moderne este permisivitatea. Acestea sunt 

mai indulgente la posibilităţile de jonglare atât cu elemente moderne, cât şi cu cele clasice sau 

tradiţionale, ajutându-ne astfel să obţinem ineditul în casele noastre. Ei bine, aceasta pare să fie 

soluţia pentru acele persoane care apreciază în mod egal atât caldura decorurilor rustice, cât şi 

funcţionalitatea celor moderne. 

        La baza stilului rustic şi cel tradiţional ştim că stă, în primul rând, elementele naturale, 

precum lemnul, fierul forjat, covoarele naturale, canapele din piele, plante, etc. Şi deşi poate 

părea o idee uşor excentrică, aceste elemente specifice designului rustic, se pot integra într-un 

tablou reuşit alături de elemente moderne. De exemplu, în poze, vedem modele de scune      

destinate special pentru acest tip de decor modern-rustic. Modelul de scaun este unul            

contemporan, de bar, dar materialele sunt cele tradiţionale, fier forjat şi lemn. 

        Cu puţină atenţie rezultatul poate fi unul spectaculos: un ambeint funcţional, inedit,        

elegant, cald. Toate aceste calităţ le întâlnim în acelaşi timp. 

        În acest fel, într-un living nonconformist, poţi îmbina elemente moderne precum obiecte 

de mobilier de sticlă, simple, în linii cât mai drepte, cu elemente specifice unui design rustic. 

Marele avantaj al acestei alegeri este următorul: dacă obiectele de sticlă vor amplifica senzaţia 

de luminozitate, şi implicit spaţiu mai mare, cele de lemn vor aduce un suflu natural şi un ton 

mai rustic. 

        Este evident că un asemenea decor se adresează acelor persoane care preferă atât spaţiile 

funcţionale, moderne, uşor de curăţat şi întreţinut, dar care, în aceeaşi măsură, doresc şi un    

ambient natural, cald, primitor. 
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 Practic, cele două stiluri decorative opuse, se vor completa reciproc, exact ca în imaginile 

următoare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Mirela Hurjui 

Prof. Iolanda Deaconu 
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 Machu Picchu este un oras     

incaş din secolul al XV-lea, situat în 

regiunea Cusco din Peru, America de 

Sud. Ruinele cetății au fost descoperite 

în anul 1911, de către un cercetător 

științific, această zonă fiind             

considerată una dintre cele mai         

frumoase şi enigmatice locuri străvechi 

din lume.  

Legendele şi miturile indicau faptul că Machu Picchu (însemnând "vechiul pisc" în 

limba Quechua) era adorat ca un loc sacru din cele mai vechi timpuri. Oricare ar fi originile 

sale, incaşii l-au transformat într-un mic, dar extraordinar oraş. 

Invizibil de dedesubt şi limitat natural, înconjurat de terase agricole suficiente pentru a 

hrăni populaţia şi irigat de izvoare naturale, Machu Picchu pare să fi fost folosit de populaţia 

incaşă ca un oraş ceremonial secret.  

Patru secole au fost necesare pentru descoperirea unei fantastice fortăreţe ascunse      

printre piscurile de 4000 de metri ale anzilor peruvieni. Nu i se cunoaşte adevăratul nume, ce 

destinaţie avea şi de ce a fost părăsită de băstinaşi în secolul XVI. 

 A fost neobservată de europeni până în secolul al XX-lea, când a primit şi numele de    

Machu Picchu. Descoperită abia în 1911, 

această citadelă a fost concepută ca un   

labirint citadin. Labirintul Machu Picchu 

reflectă simbolul vieţii pline de meandre, în 

care drumul nu duce niciodată înapoi, ci  

mereu înainte. Inspirat din spiralele 

scoicilor, labirintul are conotaţia luptei cu 

timpul, el fiind adevăratul prizonier. 

  

Cetatea Incaşă Machu Picchu 
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 În anul 2011 s-au împlinit 100 de ani de la descoperirea cetății străvechi Machu Picchu, 

care se situează pe o culme de munte, la o distanță de 450 de metrii deasupra fluviului 

Urubamba, Amazon. 

 Suprafața totală a cetății se întinde pe 32.500 de hectare, iar zona efectiv construită       

cuprinde 172 de locuințe. 

 Conform istoricilor, aproximativ 1000 de oameni au locuit în această regiune incașă. 

Tânărul cercetător și profesor de istorie de la Universitatea Yale, SUA, Hiram Bingham este 

considerat descoperitorul renumitei cetăți incașe, printr-o expediție de cunoaștere și exploatare 

în Peru, America de Sud, efectuată in anul 1911.  

Acest om de știință a inspirat crearea artistică a personajului de film american „Indiana 

Jones”, datorită personalității sale de renumit explorator. 

 Cetatea Machu Picchu este inclusă pe lista Patrimoniului Mondial din anul 1983, fiind 

considerat un punct unicat de atracție pentru foarte mulți turiști care doresc sa viziteze cetatea 

incașă și care sunt impresionați de măiestria naturală și arhitecturală a acestui sit arheologic.  

 

  

Atodiresei Dragoş, Clasa a X-a F 

Coordonator : Prof. Nicușor Manolică 

 

Surse : 

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

2. http://travel.descopera.ro/8496838-Machu-Picchu-100-de-ani-de-mister 

Cetatea Incaşă Machu Picchu 
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 Mary Anderson       

(1866-1953)  
 

  

 

 A inventat in 1903  ştergătoarele 

pentru parbriz, pe care le-a  brevetat în 

1905. Zece ani mai târziu, ştergătoarele 

intrau în echipamentul standard al 

autovehiculelor? 

 

Josephine Garis 

Cochran 

    (1839-1913)  
 

 
 În 1889, a inventat prima maşină 

automată de spălat vasele. Invenţia sa a 

fost expusă la Târgul Internaţional din 

Chicago,în 1893, după care femeia a 

devenit asociată a companiei 

KitchenAid? 

  

Stephanie 

Louise Kwolek  

(n.1923)  

         În anul 1964, chimista Stephanie 

Louise Kwolek a inventat Kevlarul, o 

fibră de polimer folosită astăzi în    

producţia de veste anti-glonţ, căşti de 

protecţie, rachete de tenis, etc? 

 

Marie Curie  

(1867-1934)  

 
 

 A fost prima femeie care a primit 

un premiu Nobel şi singurul savant care 

a primit două premii Nobel în două 

domenii ştiinţifice diferite (fizică şi 

chimie). A introdus în fizică termenul 

de radioactivitate. Este cunoscută 

pentru cercetările sale în domeniul 

e l e m e n t e l o r  r a d i o a c t i v e ,  a l 

radioactivităţii naturale şi al  aplicării 

acestora în medicină? 
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 Sticla are nevoie de 1 milion de ani pentru 

a se descompune în bucățele mici? 

 Sticla poate fi reciclată la nesfârșit fără să 

își piardă din calități? 

 Cioburile de sticlă constituie un               

material de înlocuire a materiilor prime? 

 Producerea unui borcan din sticlă          

reciclată se face cu mai puţin consum de    

energie? 

 În fiecare lună oamenii aruncă sufiente   

sticle si borcane încât să umple un zgârie-nori? 

Toate acestea ar putea fi  reciclate! 

 O tonă de sticlă topită înseamnă 315 KG 

de CO2 în atmosferă 

 Prin reciclarea unei tone de sticlă se      

economisesc 1.2 tone de materii prime (soda, 

nisip, feldspat). 

  

  

 

 Ambalajul tip PET. Prescurtarea numelui acestui tip de              

ambalaj vine de la polietilena tereftalata, un polimer obținut din petrol. 

Proprietățile sale îl fac deosebit de util pentru ambalarea lichidelor,   

înlocuind în multe cazuri sticla. 

 Cantitățile din ce în ce mai mari de PET folosite la ambalare și    

rezistența foarte mare la acțiunea factorilor naturali, impun colectarea 

selectivă a acestor deșeuri de ambalaje. 

 Pentru fabricarea unui kg de material PET se utilizează aproximativ 

2 kg de petrol și importante cantități de energie. 

 Dozele metalice pentru băuturi sunt fabricate din aluminiu, un 

material deosebit de valoros pentru industrie. 
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 Interviurile ECOSCIENCE:  

Elevi reprezentativi ai Colegiului Tehnic „Petru Poni” din Roman  
 

Interviu cu Dragoş Atodiresei, elev în clasa a X-a F la Colegiul Tehnic „Petru Poni”  

 

„ M e n s  s a n a  i n  c o r p o r e  s a n o ”  

 Carismatic, inteligent, disciplinat, studios,     

dornic de cunoaştere, cu bune rezultate la învăţătură, 

implicat în numeroase activităţi extracurriculare, 

pasionat de limba şi literatura engleză, dar, totodată, 

cu un talent nativ în realizarea desenelor tehnice şi cu 

un interes crescut pentru domeniul măsurătorilor 

tehnice, Dragoş Atodiresei, elev în clasa a X-a F la 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman, dă dovadă 

de o energie fructuoasă în vederea formării şi 

evoluării sale şcolare şi educaţionale. La o vârstă 

fragedă, reuşeşte să îmbine armonios studiul şi             

interesul pentru carte, cu activităţile sportive pe care 

le derulează de peste 3 ani. 

Redacţia Ecoscience: Te rugăm, pentru început, să             

rememorezi întâlnirea ta de anul trecut (în calitate de 

licean debutant) cu noul mediu   educaţional, cu noua şcoală, noii colegi. 

Dragoş Atodiresei: Oarecum curajos, am făcut primii paşi spre noua şcoală neînsoţit de părinţi 

(aceştia fiind ocupaţi cu serviciul), însă cu emoţiile unui nou început şcolar, cu emoţiile       

întâlnirii noilor colegi, a profesorilor, a dirigintelui, a noilor materii de studiu...a vieţii de licean.  

Redacţia Ecoscience: Cum a fost pentru tine trecerea de la şcoala gimnazială la mediul 

liceal ? 

Dragoş Atodiresei: Am terminat gimnaziul la Şcoala „Al. I. Cuza” din Roman, iar trecerea 

spre liceu a fost, oarecum, ca o continuare, dar şi ca o nouă etapă, un nou pas spre creşterea şi 

maturizarea mea şcolară şi personală. 

Redacţia Ecoscience: Ai intrat la o clasă cu profil tehnic. Aici studiezi atât discipline de       

cultură generală, socio-umane, dar şi tehnice. Acestea din urmă, până în acest moment, cum ţi 

s-au părut ? 

Dragoş Atodiresei: Din punctul meu de vedere, materiile tehnice, adică modulele, sunt la fel de 

dificile sau de uşor de studiat, ca şi limbile străine, geografia, biologia sau logica. Totuşi,     

modulele tehnice studiate în clasa a IX-a (ca Măsurări tehnice, Desen tehnic, Sănătatea şi      

securitatea muncii sau Materiale electrotehnice) au fost mai uşoare şi mai interesante, în      

comparaţie cu modulele de acum, din clasa a X-a. 

Redacţia Ecoscience: Ştim de la profesorii tăi de anul trecut, dar şi din prezent, că îţi place să 

studiezi limba engleză dar, în acelaşi timp, eşti interesat şi de desenul tehnic. Cum ai reuşit să 

îmbini aceste două domenii de studiu atât de diferite ?  
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Dragoş Atodiresei: Chiar dacă sunt diferite, le-am studiat şi le studiez pe amândouă cu plăcere. 

De limba engleză am fost atras încă din clasa I, este o limbă străină vorbită la nivel mondial şi 

mi-aş dori să o studiez cât mai bine. Desenul tehnic a fost o experienţă plăcută, o continuare a 

cunoştinţelor pe care le aveam deja (ca şi la limba engleză), dar a fost interesant să pot realiza, 

cu ajutorul domnului profesor de anul trecut, diferite desene sau scheme tehnice complexe.  

Redacţia Ecoscience: Până în acest moment, cum au fost relaţiile educaţionale profesor-elev 

pentru Dragoş Atodiresei la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman ? 

Dragoş Atodiresei: Relaţiile profesor-elev, pentru mine, au fost destul de bune. Nu am creat 

nici un conflict şcolar cu nimeni, încerc şi mă  

străduiesc să fiu un elev cât mai serios posibil, atât 

cât imi permite vârsta. 

Redacţia Ecoscience: Cum a fost pentru tine        

experienţa de anul trecut (şi de anul acesta) ca 

reprezentant sau şef al clasei ? Dar                          

responsabilităţile ? 

Dragoş Atodiresei: La început a fost mai dificil, dar 

pe parcurs m-am obişnuit. Au fost multe                 

responsabilităţi, însă am făcut faţă la toate acestea cu 

brio. 

Redacţia Ecoscience: Eşti foarte implicat într-o   

activitate sportivă la Clubul Sportiv Roman. Te      

rugăm să ne dai mai multe informaţii cu privire la 

pasiunea ta pentru acest sport. 

Dragoş Atodiresei: Practic proba sportivă de       

aruncare a discului de peste 3 ani, în cadrul Clubului 

Sportiv Roman, una din cele 30 de probe componente ale atletismului. Această probă constă în 

aruncarea unui disc (de diferite dimensiuni şi cu diferite intervale de greutate) la o anumită    

distanţă, pe baza unor tehnici speciale de aruncare, în funcţie de grupa de vârstă. Jocurile    

Olimpice de Vară de la Londra din 2012 au fost punctul de pornire în alegerea şi practicarea 

acestei probe. Antrenamentul meu se desfăşoară de luni până vineri, între orele 15.00 – 17.00 la 

club, cu ajutorul şi îndrumarea doamnei antrenoare. 

Redacţia Ecoscience: Au existat şi participări la Concursuri sau Campionate Naţionale ? 

Dragoş Atodiresei: Da, am participat la Campionatele Naţionale de Aruncări Lungi de la      

Bucureşti, Cluj-Napoca şi Arad. 

Redacţia Ecoscience: Cum reuşeşti să-ţi împarţi timpul între şcoală, studiu individual şi aceste 

activităţi sportive ? Mai ai timp liber şi pentru tine ? 

Dragoş Atodiresei: Deşi este dificil, reuşesc să îmi împart timpul între şcoală, teme pentru 

acasă şi sport. De exemplu, în zilele de antrenament nu am timp liber aproape deloc; doar în 

week-end am suficient timp pentru tot ceea ce îmi propun să fac.   

Redacţia Ecoscience: Alţi tineri, după şcoală, se concentrează mai mult pe jocurile pe          

calculator, telefon sau sunt „ocupaţi” cu noile reţele de socializare. Crezi că practicarea unor        

activităţi sportive în aer liber, în afara mijloacelor informatice, este indicată sau benefică ?  
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Dragoş Atodiresei: Consider că practicarea unor activităţi sportive în aer liber este benefică 

atât pentru organism, cât şi pentru minte.  

Redacţia Ecoscience: Te rugăm să punctezi, pe scurt, câteva dintre reperele unei zile obişnuite 

pentru tine. 

Dragoş Atodiresei: Cred că o zi obişnuită din viaţa mea este puţin diferită faţă de zilele altor 

persoane. Ziua o încep, cred, ca toată lumea: mă trezesc, mă pregătesc, iau micul dejun, după 

care mă îndrept spre şcoală. După terminarea cursurilor, mă duc spre casă, iau prânzul, îmi    

pregătesc geanta cu echipamentul sportiv şi plec la antrenament. Aici, timp de 2 ore sau uneori 

mai mult, îmi desfăşor activităţile sportive propuse şi coordonate de doamna antrenoare. După 

încheierea antrenamentului, ajungând acasă, iau cina, mă odihnesc câteva minute, după care îmi 

fac temele, pregătesc ghiozdanul pentru ziua următoare şi mă pregătesc de culcare.  

Redacţia Ecoscience: Un program destul de încărcat. Însă, cum îţi petreci puţinul timp liber 

pe care-l ai ? 

Dragoş Atodiresei: Ca orice adolescent, cred: ies cu prietenii în oraş, mergem la o cafenea sau, 

pur şi simplu, la o plimbare prin oraş. 

Redacţia Ecoscience: Ce gen de muzică preferi să asculţi ? 

Dragoş Atodiresei: În general, ascult orice gen de muzică, excluzând muzica populară şi    

manelele, însă cred că mai mult muzică pop şi rap. 

Redacţia Ecoscience: Ce părere ai despre jocurile pe calculator ? 

Dragoş Atodiresei: Consider că unele jocuri pe calculator pot fi, oarecum, relaxante. Nu sunt 

dependent de astfel de jocuri, însă uneori, mă mai joc. Eu prefer jocurile de strategie şi de      

acţiune. 

Redacţia Ecoscience: Din punctul tău de vedere, ce reprezintă reţeaua de comunicare       

Facebook ? Un mijloc de socializare, de exprimare şi de dialog, de petrecere a timpului liber 

sau o metodă „eficientă” de pierdere a timpului ? 

Dragoş Atodiresei: Ambele variante, spun asta deoarece depinde de modul în care este folosit. 

Pentru mine reprezintă un mod de socializare şi de petrecere a timpului liber. 

Redacţia Ecoscience: Motto-ul tău reprezentativ este „Mens Sana In Corpore Sano”. Există, 

din punct de vedere sportiv, o persoană pe care o admiri sau o apreciezi ? 

Dragoş Atodiresei: Da, este vorba de sportivul de talie mondială, Usain Bolt. Deşi nu practic 

proba lui, este un exemplu pentru mine, deoarece îşi dedică tot timpul liber, antrenându-se.  

Redacţia Ecoscience: În afară de proba sportivă pe care o practici, mai eşti pasionat şi de alte 

sporturi ? Urmăreşti un sport anume la TV ? 

Dragoş Atodiresei: De alte sporturi nu sunt pasionat, însă la TV urmăresc ciclismul şi          

atletismul. 

Redacţia Ecoscience: În încheiere, dacă doreşti să transmiţi câteva cuvinte cititorilor,          

redacţiei şi revistei şcolare „ECOSCIENCE”... 

Dragoş Atodiresei: Le doresc tuturor elevilor mult succes în studiul lor, să ajungă acolo unde 

îşi doresc din punct de vedere profesional. Redacţiei şi revistei Ecoscience le transmit spor şi 

putere de muncă în pregătirea următoarelor numere ale revistei. 

 

Redactor șef  Prof. Nicușor Manolică 
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 În săptămâna 16-20.11.2015 s-a desfășurat în cadrul Colegiului Tehnic “  Petru Poni“   

Roman campania intitulată “ Legume și fructe donate“. Activitatea s-a desfășurat în cadrul  

Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară implicând voluntari ai claselor IX-XI și profesori 

coordonatori. 

 Prin această activitate s-a încercat sensibilizarea elevilor și profesorilor din cadrul școlii 

noastre față de situația dificilă a copiilor lipsiți de alimente. Campania a implicat colectarea de 

legume și fructe de către elevii voluntari implicați în SNAC și donarea lor la asociația “Iubire și 

Speranță“ din Roman.  

 În total s-au adunat aproximativ 150 kg legume (cartofi, ceapă, morcov, fasole, pătrunjel 

etc) și 100 kg fructe (mere, pere, gutui, portocale, nuci) și 25 de borcane cu dulcețuri și       

compoturi. Toate acestea au fost transportate pe 20 noiembrie anul în curs la asociația “Iubire și 

Speranță“ cu sprijinul a trei profesori: Aramă Radu, Corhăneanu Cătălina, Pîslaru Mihaela și a 

cinci dintre cei treizeci  de elevi voluntari.  

 În această campanie s-au implicat elevii din douăzeci de clase sprijiniți de profesorii 

diriginți și coordonați de responsabilul SNAC, profesorul Șugaru Claudia. 

 De donația făcută s-au bucurat cei patruzeci de copii ai centrului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prof. Claudia Șugaru 
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Sărbatorile de iarnă să ningă peste to ți 

cei ce iubesc copiii și profesia 

 de dascăl ,zăpada imaculată să           

curețe și să împrospăteze                    

zilele,sufletele și vie țile noastre .  

Pentru to ți,  sărbatori fericite și tot ce 

vă dori ți să se împlinescă.  

LA MULȚI ANI! 
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