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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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„Educaţia este mişcarea din întuneric spre lumină.”                                                                         
   (Allan Bloom) 

 

          Educaţia este concepută ca o activitate de formare şi dezvoltare armonioasă a 

fiinţei umane. Dezvoltarea plenară, armonioasă a omului presupune o modelare a 

acestuia în planuri multiple: fizic, intelectual, moral, estetic şi practic.  

Copiii şi tinerii trebuie ajutaţi să-şi dezvolte armonios aptitudinile morale, să 

dobândească treptat un simţ mai profund de răspundere în efortul susţinut de a-şi 

construi drept propria viaţă, în căutarea adevăratei libertăţi, depăşind piedicile cu 

îndrăzneală şi statornicie. 

Primul factor care formează persoana umană într-o perspectivă multidirecţională 

este familia. Ea are menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referinţă, 

dar şi de formare a primelor conduite sau de interiorizare a unor stări de spirit elementa-

re. Familia constituie mediul cel mai natural cu putinţă şi care exercită o influenţă 

imensă, de multe ori în mod implicit, ascuns, indirect. Familia trebuie mai mult să 

formeze decât să informeze. Copilul „absoarbe” din mediul apropiat, familial, primele 

impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune directă.  

Un alt factor important al educaţiei sistematice şi continue îl constituie şcoala. 

La nivelul acestei instituţii, educația şi instrucţia ajung într-un stadiu de maximă 

dezvoltare prin caracterul programat, planificat şi metodic al activităţilor instructiv – 

educative. Educaţia se realizează în forme diverse, cel mai adesea prin activităţi în 

comun. Situaţiile de învăţare sunt construite premeditat de factorii responsabili din 

perimetrul acestei instituţii. Conţinuturile care se transmit sunt selectate cu grijă după 

principii psiho-pedagogice; activităţile educative se cer a fi structurate respectându-se 

principiile didactice; sunt dimensionate cele mai pertinente metode de predare – 

învăţare, cunoştinţele specifice, atitudinile şi conduitele trebuie să fie apreciate şi 

evaluate. Cei care realizează procesele formative sunt cadre specializate ce deţin, pe 

lângă competenţele disciplinare, academice, şi pe cele de ordin psihologic, pedagogic şi 

metodic.   

  În contextul societăţii de astăzi, când mare parte a părinţilor sunt preocupaţi de 

asigurarea unei situaţii financiare cât mai bune şi neglijează nevoia copiilor de a 

comunica, de a realiza activități împreună cu familia, în prezenta revistă ne propunem 

să acoperim o parte din aceste nevoi, prin articole interesante, lucru în echipă, activități 

specifice realizării unei reviste școlare.  

Nu uitați! 

„Omul poate deveni om doar cu ajutorul educaţiei” 

                                                                                             (Emanuel Kant) 

 

Director adjunct, 

Mihaela Pîslaru 
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Colectivul de la Colegiul Tehnic “ Petru Poni” speră și crede  în schimbare 

 Toți vrem să trăim  într-o lume mai bună, mai bogată, mai frumoasă, dar și mai curată, 

însă fără să facem suficiente eforturi. 

 Declarația Conferinței Națiunilor Unite asupra mediului înconjurător punctează                      

următoarele: “există largi perspective de îmbunătățire a calității mediului înconjurător”, dar 

este nevoie și de „eforturi imense”. “ A ocroti și a îmbunătăți mediul înconjurător pentru 

generațiile actuale și viitoare au devenit pentru umanitate obiective primordiale.” 

 În contextual aderării țării noastre la Uniunea Europeană, devine foarte clar faptul că 

viziunea privind dezvoltarea economică, și nu numai, a intrat într-un proces de schimbare. Nu 

putem vorbi de dezvoltare fără  a conștientiza că  aceasta trebuie să fie durabilă, adică ceea ce 

se realizează trebuie să se facă astfel încât să protejăm ceea ce natura ne-a oferit cu atâta                

dărnicie. 

 Noi, și lumea întreagă, trebuie să acceptăm că pentru a fi posibilă dezvoltarea durabilă 

trebuie să păstrăm calitatea mediului, să înțelegem că menținerea echilibrului ecologic pe plan 

global, regional sau local, este mai important decât scopurile politicii social-economice. 

 Această idee fiind acceptată, este posibilă adoptarea strategiei de protecție a mediului, 

care este eficientă doar  dacă se reușește menținerea calității sănătății umane și a tuturor                    

valorilor specifice naturii. 

 Aderarea la tratate și convenții internaționale, adoptarea de măsuri pe plan intern pentru 

respectarea prevederilor documentelor menționate constituie elemente care se regăsesc în 

strategiile de protecție a mediului ale tuturor statelor. 

 În acest context, elevii, cadrele didactice, tot personalul de la Colegiul Tehnic “ Petru 

Poni” Roman face efortul de a se instrui, teoretic dar și practice, pentru a putea schimba în 

conștiința celor din jurul nostru modul în care privesc importanța protejării calității mediului. 

 În anul școlar curent s-au derulat o serie de activități de protejare a mediului.Prezint         

succinct căteva dintre acestea: 

 Ca în fiecare an ne-am înscris la concursul adresat tuturor romașcanilor, “ Romanul,             

curat și verde”, ediția a VIII a, ce se desfășoară în perioada 15.03-14.04.2017, prilej în care ne 

implicăm  în curățenia de primăvară a zonelor repartizate școlii noastre, de către Primăria            

Roman, organizatoarea competiției. 

 În perioada 6-10 aprilie 2017, săptămâna “Şcoala altfel” elevii de la domeniul “Protecția 

Mediului” coordonați de cadrele didactice , au ecologizat curțile celor două corpuri ale          

colegiului nostru.  
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  În cadrul Programului Național “RoRec”de colectare deșeuri electrice și electronice, 

colegiul nostru se află în al patrulea an de implementare.Am obținut rezultate care ne-au             

situate pe primile locuri; sunt antrenați elevi, părinți, agenți economici în colectarea unor         

impresionante cantități de deșeuri electrice și electronice ce intră în circuitul de reciclare al 

acestora.Iată câteva imagini din Campania de informare a comunității locale de către agenții 

patrulei, din data de 10.03.2017.Întreaga  activitate este coordonată de către doamna profesor 

Mitrea Iulia. 
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   Suntem în al doilea an de  implementare a   Proiectului județean “ Un tânăr educat, un 

mediu mai curat”,  ce are ca finalitate educarea tinerei generații în protejarea mediului                    

încojurător; inițiatoarea și coordonarea activităților proiectului este colega noastră Gabriela 

Elena Dascălu. În data de 09.03.2017 a avut loc concursul desfășurat pe trei secțiuni:                        

desen, postere și prezentări power point, ce a avut drept tematică importanța zonelor umede  

pentru păstrarea echilibrului ecologic al mediului înconjurător. 

 Reamintim mereu, ca să 

conștientizăm permanent faptul că                   

resursele  energetice clasice  ale omenirii 

sunt spre epuizare și o limitare a                      

consumului acestora s-ar impune imperios. 

În data de 25.05.2017, un grup de elevi  

împreună cu o parte din cadrele didactice 

am  participat la un marș de conștientizare a pericolului energetic, pentru generațiilor viitoare.  
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 În parteneriat cu Primăria municipiului Roman și Fundația „Episcop Melchisedec”                  

Roman am participat la plantarea în Parcul municipal dar și în curtea colegiului a unui număr 

de câteva sute de puieți de brad molid, în data de 6 aprilie 2017. 

 

 

 

 

 

 

 Luni, 10 aprilie 2017,  clasa a IX a D împreună cu colegele  Mitrea Iulia, Gavril                    

Paraschiva, Şugaru Claudia, Dămoc Cristina au plantat flori, copăcei la intrarea din corp 

“Extindere”. 

 Dar surprindem prin imagini, perfecțiunea armonia, frumosul  pe care numai natura este 

în măsură să le  creeze. Şi le înscriem în Concursul “Eco-Fotografia anului 2017”, organizat de 

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie. 
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 Dar, nu  în cele din urmă studiem, cercetăm, analizăm în laborator impactul poluării prin-

cipalilor factori de mediu: apă, aer, sol. 

 

 

  

 

 

 

 

 Acestea sunt o parte din activitățile noastre. Important  este faptul că noi credem într-o 

schimbare de atitudine, de concepție și acționăm în consecință! 

Bibliografie: A. Buchman, M. Bud, M. Marincescu ,F. Stan, Studiul Calității Mediului”,      

Editura Economică “ Preuniversitaria”, 2004 

Prof. Maricica Niță 
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Reciclăm şi ne jucăm! 

 Elevii Colegiului Tehnic ―PetruPoni‖ 

Roman de la profilul Economic şi Comerţ au 

cooptat elevi de la aceeasi specialitatede la 

liceele din Roman, Podu Iloaiei, Târgu Mureş 

şi au participat împreună la concursul judeţean 

―Reciclăm şi ne jucăm‖, aflat la a treia ediţie.  

 Scopul proiectului a fost sensibilizarea 

participanţilor  cu privire la efectele poluării 

asupra mediului înconjurător precum şi 

motivarea în derularea de acţiuni de prevenire a poluării.  

 Activitateaa debutat cu prezentareaunormaterialesugestiveşi cu impact asupra 

efectelor pe care le produce poluarea în mediul inconjurător precum şi expunerea 

beneficiilor reciclării. În partea a doua a proiectului, elevii participanţi au concurat între ei 

cu obiecte realizare din materiale reciclate şi articole vestimentare produse cu ajutorul 

materiilor prime reciclate. Aceseta au fost prezentate în faţa publicului adunat în sala de 

festivităţi a Colegiului Tehnic―PetruPoni‖ Roman, public entuziast care a participat, în 

mod indirect, la stabilirea premianţilor. 

 Participarea la acest proiect a avut impact asupra elevilor implicaţi, după cum am aflat de 

la eleva Enache Andrada din Clasa a X-a A, C.T. ―PetruPoni‖ Roman: 

      „ Implicarea în acest proiect m-a sensibilizat în primul rând prin îmaginile cu lacuri pline de 

deşeuri şi animale afectate de plase de pescuit, bidoane, păcură şi alte deşeuri. Consider ca 

aceast proiect a schimbat mentalitatile celor din sala si a reprezentat un imbold de a face ceva în 

privinta poluării. Toate lucrurile pe care le-am 

invaţat cu cu această ocazie ma vor ajuta pe viitor 

iar de câte ori voi avea ocazia, le voi impartăşi şi 

altora.‖  

 Cozma Diana, eleva in clasa a X-a la C.T. 

―PetruPoni‖ Roman  profilul servicii a compus o 

poezie ca un îndemn de a pune in practică reciclarea 

şi a diminua poluarea planetei.  
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Noi, protectorii 
Autor: Cozma Diana 

 

Vrei natura sănătoasă? 

Vrei  un aer mai curat? 

Fă-o tu mult mai frumoasă, 

Fără aer poluat. 

 

Orice rest du-l la gunoi 

Şi sortează-l cu iubire. 

Azi ţi-e greu, dar mai apoi 

Vei avea doar mulţumire. 

 

Lasă apele curate 

Şi pădurea cât mai deasă 

Vei avea tu sănătate 

Şi copiii tăi o casă. 

 

Poluarea Mediului 

Mai bine de nouă oameni din zece trăiesc în locuri unde nivelul 

poluării trece de limitele considerate sigure. Prin urmare, milioane de 

oameni mor de pe urma bolilor cauzate de poluare, avertizează 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS).  
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CE POT FACE EU ?! 
 Evită să cumperi produse care sunt împachetate excesiv. Este necesară energie 

pentru a confecţiona ambalajele, dar şi de a le recicla. 

 Evită pierderile: redu ceea ce foloseşti, refoloseşte lucrurile în loc să cumperi altele 

noi, repară obiectele stricate în loc să le arunci şi reciclează cât mai mult posibil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Economiseşte apa: este necesară o mare cantitate de energie pentru a purifica apa. 

Un robinet stricat poate consuma aproximativ 30 de litri de apă pe zi. 

 Află ce facilităţi de reciclare sunt disponibile în zona ta. Încearcă să nu arunci 

lucrurile dacă acestea ar mai putea avea o alta folosinţă. 

 Folosirea mai rară a automobilelor: mersul, ciclismul sau transporturile publice. 

 Foloseşte aparatura electrica casnică care nu consumă multă energie: când cumperi 

noi aparate electrocasnice întreabă ce modele consumă mai puţină energie 

 Folosește becuri cu un consums căzut de energie şi baterii reîncarcabile. 

 Învaţă cât mai mult posibil despre problemele energetice ale Pamântului şi cauzele 

ce le determină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Stolnicu Simona 
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Zimbrii,                       

liberi  în pădurile României 
 

 Zimbrul,  cunoscut sub  numele de 

bizon european sau bizonul de lemn din 

Europa este o specie de bizon eurasiatic. 

Este cel mai greu animal terestru 

supraviețuitor sălbatic din Europa.               

Zimbrul are aproximativ 2,1 până la 3,5 metri lungime și 1,6 până la 2 metri înălțime.                 

Greutatea poate varia de la 300 la 920 kilograme, ocazional la 1.000 kilograme . 

Zimbrul a fost mereu un animal impresionant, legendar, venerat. Românii îl știu mai 

ales din legende și povești. Zimbrii inspirau forţă şi independnţă şi erau atât de apreciaţi şi de 

numeroşi încât au ajuns marcă de stat. Stema Moldovei certifică acest aspect. Zimbrul e astăzi 

o specie mai rară decât rinocerul negru. 

Din cauza vânătorii excesive, a braconajului, dar și a reducerii și fragmentării                     

habitatului, zimbrul a dispărut din sălbăticie de pe pământul românesc la sfârşitul secolului al 

XVIII-lea, acum mai bine de 200 de ani. Ultimul zimbru din Transilvania a fost omorât în 

1790.  O soartă asemănătoare a avut-o pe întreg continentul European. Zimbrii au fost vânați 

până la dispariție în sălbăticie, ultimul exemplar fiind împușcat în Polonia, în 1919, iar  în    

Caucazul de Vest în 1927.  Din fericire, zimbrul a supravieţuit extincţiei datorită exemplarelor 

din Grădinile Zoologice europene. În 1927, mai trăiau doar 50 de exemplare. De atunci au fost 

reintroduși din captivitate în mai multe țări din Europa.  

În România, zimbrul a fost reintrodus în 1958, prin aducerea unei perechi din Polonia la 

Haţeg. În prezent putem întâlni zimbri în captivitate  la Rezervația Dragoș-Vodă, Vânători 

Neamț,  Rezervația Neagră de la Bucșani, Dâmbovița,  Valea Zimbrilor din Vama Buzăului, 

Brașov, Hațeg - Slivuț,  Grădina Zoologică  Târgoviște, Dâmboviţa. 

Primul proiect de reintroducere a zimbrului în libertate a fost  derulat de Administraţia 

Parcului Natural Vânători Neamţ.  Astfel in data de 22 martie 2012 a avut loc prima eliberare a 

zimbrilor din țara noastră (5 exemplare), într-o zonă care aparține administrativ de comuna 

Crăcăoani, județul Neamț o zonă  izolată, cu păduri de foioase și amestec și altitudinea                  

cuprinsă între 800 și 1000m, optimă din punct de vedere al existenței zimbrului în condiții de 

libertate. Astăzi, efectivul de zimbri din raza ariei protejate numără 29 de exemplare în                  

libertate,  ultima eliberare a 4 exemplare (2 masculi și 2 femele)  a avut loc în data de 14 martie 

2017. 
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Un al doilea nucleu de reintroducere în libertate  a speciei în România, după cel de la 

Parcul Natural Vânători Neamț,  a fost creat  prin  proiectul  LIFE Zimbru,  proiect demarat 

încă din 2013 de WWF România și Rewilding Europe. Acesta prevede  reintroducerea                   

zimbrului în situl Natura 2000 Munții Țarcu în Carpații Meridionali. Primul transport a avut  

loc în luna mai 2014. De atunci, în fiecare an, în primăvară sau la început de vară, au avut loc 

transporturi noi de zimbri de la centre de reproducere și rezervații naturale din Europa, din țări 

precum Belgia, Germania, Italia sau Suedia. La momentul de față  23 de zimbri sunt liberi in 

muntii Tarcu din Carpatii Meridionali, unde s-au acomodat fara probleme.  

Astăzi, există peste 50 de zimbri liberi în România, în cele două nuclee de reintroducere 

care se află la o depărtare de circa 500 km, Munții Țarcu și Parcul Natural Vânători Neamț. 

Obiectivul pe care Rewilding Europa și WWF România l-au stabilit în cadrul                       

proiectului LIFE Zimbru este de a crea o populație sălbatică, viabilă, de cel puțin 100 de zimbri 

până în 2020, care poate să crească până la 300 de exemplare până în 2024. Prin aducerea 

înapoi a zimbrilor se face o contribuție substanțială la salvarea acestei specii deosebit de                

importante pentru natura din Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie  : 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Zimbru 

 https://www.vanatoripark.rohttps://www.rewildingeurope.com/stiri/proiectul-life-zimbri-

a-fost-prezentat-oficial-la-bucuresti/?lang=ro 

Prof. Gavril Paraschiva 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Zimbru
https://www.vanatoripark.ro
https://www.rewildingeurope.com/stiri/proiectul-life-zimbri-a-fost-prezentat-oficial-la-bucuresti/?lang=ro
https://www.vanatoripark.ro
https://www.rewildingeurope.com/stiri/proiectul-life-zimbri-a-fost-prezentat-oficial-la-bucuresti/?lang=ro
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 L a c u l  t e r m a l  P e ţ e a— un obiectiv turistic în stingere 
 

 Pârâul Pețea (Pârâul Peța) este o arie                     

protejată de interes național, situată în județul Bihor, 

pe teritoriul administrativ al comunei Sînmartin. 

Rezervația naturală a fost declarată arie                             

protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000  și are o 

suprafață de 4 ha. 

 Pârâul Peţa sau Peţea cum mai este denumit, 

este un afluent al Crişului Repede, pârâu ce izvorăşte din locul numit Ochiul Ţiganului,                

colectand apa rece a Văii Chighii şi cea a izvoarelor termale, care sunt recunoscute pentru    

efectele lor tămăduitoare. În apele calde ale Pârâului Peţea creşte nufărul termal Nymphaea 

Lotus var. thermalis, monument protejat al naturii, care este considerat ca o ramaşiţă a unei 

vegetaţii de climă subtropicală din perioada terţiară. Nufarul termal are frunze rotunde                    

plutitoare, cu marginea dinţată şi răsfrântă în sus, dintre care se înalţă flori alb-gălbui, cu un 

miros plăacut parfumat. În Lacul Peţea puteţi întâlni şi peştele “Roşioara lui Racoviţă”, peşte 

denumit după celebrul naturalist şi speolog Emil Racoviţă, subspecie endemică, care s-a               

adaptat la temperaturi de 30 – 340C. Tot aici veţi întâlni o relicvă a erei glaciare,                            

melcul Melanopsis pareyssi. 

Rezervaţia a avut numeroase probleme în ultimii 100 de ani, dintre care deosebite au 

fost cele datorate aclimatizării unor specii exotice tropicale de floră şi faună care au devenit 

invazive. Astfel, în 1948 au fost introdus speciile Myriophyllum brasiliense, Ambulia sp. care 

aproape au sufocat nufărul, în 1967 a apărut Sagittaria subulata, apoi în 1972 feriga acvatică 

tropicală Ceratopteris thalietroides care un an mai târziu 

acoperea 90% din suprafaţa apei. Au urmat Cabomba 

caroliniana (cabomba verde), Elodea canadensis (ciuma 

apei). 

Pe lângă faptul că sufocă nuferii, această 

explozie tropicală de plante contribuie la accentuarea 

eutrofizării lacului. Nici roşioara termală nu a scăpat de 

competiţie pentru că în lac au fost introduse specii tropicale de peşti de acvariu. 

Din păcate, Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea a suferit modificari drastice în ultima 

vreme datorită intervenţiilor omului.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bihor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C3%AEnmartin,_Bihor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejat%C4%83
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Construcţiile învecinate, forajul dupa apele termale,  paşunatul şi adăpatul animalelor 

precum şi introducerea în râu a unor plante exotice, au perturbat echilibrul biologic al florei 

din Lacul Peţea dar şi scăderea nivelului apei. 

 Alte probleme ecologice derivă din faptul că lacul este supus unei colmatări rapide, 

deoarece de pe versanţii cultivaţi agricol care îi delimitează bazinul hidrografic ajung în lac 

alte cantităţi de sedimente, împreună cu substanţele chimice folosite pentru culturile agricole 

(îngrăşăminte, pesticide, insecticide).   

 De asemenea, sedimente sunt aduse în apele lacului şi de pâraiele afluente, îndeosebi în 

urma căderilor de precipitaţii abundente care duc la creşterea debitului lichid şi a celui solid. 

Nu în ultimul rând, apele călduţe ale lacului îmbie localnicii la scăldat şi adăpat vitele, pe unii 

turişti / localnici la spălat autovehiculele, pe unii pescari amatori la pescuit, iar albia sau 

malurile sale s-au dovedit frecvent a fi locuri apreciate pentru depozitarea gunoaielor.  

 Însă, într-un top al agresiunilor suferite de rezervaţia naturală Lacul Peţa din cauza 

activităţilor umane derulate în preajma sa, explotarea intensivă a apei termale (în scopuri 

balneare, recreative sau casnice) ţine capul de afiş. Cumulativ, toţi aceşti factori de agresiune 

au determinat ca în vara anului 2012 izvorul sublacustru din Ochiul Mare să îşi înceteze 

activitatea, lacul transformându-se într-o baltă mocirloasă, florile de nufăr ofilindu-se masiv. 

 Lacul a mai fost alimentat, de-a lungul timpului, de două izvoare termale (Ochiul 

Ţiganilor şi Ochiul Pompei) care au secat demult, iar în prezent doar o vegetaţie hidrofilă 

indică cursul celor două mici pârâiaşe calde ce se scurgeau în lac. Este drept că diminuarea 

debitelor izvoarelor a avut loc şi din cauze naturale, dar acestea au fost exacerbate de extracţia 

apei termale. 
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În iarna 2011-2012, situaţia a fost agravată de scăderea nivelui apei cu cca 1 m şi 

scăderea temperaturii apei la cca 110C, mult sub necesităţile fiziologice optime ale speciilor 

termale. Soluţia de moment a constat în aducerea, printr-un furtun, a apei termale dintr-un foraj 

din apropiere, astfel încât în lac au început să fie pompate 4 L apă/s. Astfel, s-a născut un 

paradox: lacul şi ecosistemul acvatic au intrat în colaps din cauza supraexploatării rezervorului 

geotermal. Acum se încearcă menţinerea la limita de supravieţuire prin pomparea de apă 

termală dintr-un foraj, dar în acelasi timp se scot la licitaţie, în continuare, noi perimetre pentru 

foraje. 

În primăvara ceva mai umedă din anul 2013 nivelul lacului s-a ridicat puţin, dar spre 

sfârşitul verii, lacul avea aspectul unei bălţi mocirloase, iar nuferi nu prea mai existau. Au 

urmat o toamnă, o altă iarnă și primăvara din 2014 fără precipitații, astfel încât în lunile                 

mai-iunie (nuferii ar fi trebuit să fie înfloriți), ”lacul” Peța era pustiu…așa cum pustii devin 

sufletele care asistă la agonia acestui ecosistem. 

Surse bibliografice: 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2r%C3%A2ul_Pe%C8%9Bea 

 Eunis.eea.europa.eu Paraul Petea (general information); accesat la 25 august 2013 

 ProtectedPlanet.net - Părâul Pețea - delimitarea ariei protejate, accesat la 25 august 2013 

 Legea Nr.5 din 6 marie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 

aprilie 2000; accesat la 25 august 2013 

 Apmbh.anpm.ro - Agenția pentru Protecția Mediului Bihor - Arii protejate; accesat la 25 

august 2013 

 Natura2000.mmediu.ro - Biodiversitatea în România - Lacul Pețea; accesat la 25 august 

2013 

Laborant  Dămoc Cristina 

https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2r%C3%A2ul_Pe%C8%9Bea
http://eunis.eea.europa.eu/sites/11152
http://www.protectedplanet.net/sites/Paraul_Petea_Nature_Reserve
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=22636
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=22636
http://apmbh.anpm.ro/arii_naturale_protejate_de_interes_national_din_judetul_bihor-2990
http://natura2000.mmediu.ro/site/117/rosci0098.html
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Competiția de educație financiară  

”Bani pentru școala ta” 
 

Elevii de la Colegiul Tehnic ‖Petru Poni‖ au fost invitați să participe în perioada                  

5 noiembrie – 17 decembrie 2016 la competiția ‖Bani pentru școala ta‖ ediția a IV a. 

Competiția s-a adresat tuturor persoanelor cu vârstă peste 15 ani și a avut drept scop formarea 

abilităților de a administra eficient resursele financiare și de a lua decizii responsabile. 

Competiția continuă cu ediția a V a. Programul este susținut de Visa și de băncile partenere și a 

apărut ca urmare dorinței de a corecta analfabetismul financiar din rândul populației. 

Mecanismul Competiției se regăsește pe site-ul competiției:www.banipentruscoalata.ro 

‖ 1. Fiecare instituție de învățământ este înscrisă automat în competiție și acumulează 

puncte prin numărul de susținători, persoane cu vârsta minimă de 15 ani, elevi sau adulțicare:  

- Accesează Competiția la www.banipentruscoalata.ro și urmează trainingurileBaniIQ™ sau  

Baniipenet™ disponibile pe această pagină (completează chestionarul pre-training, parcurg cu 

atenție fiecare training și completează chestionarul post-training).  

- Selectează județul, localitatea și denumirea instituției de învățământ pe care o susțin.  

2. Pentru fiecare persoană (elev sau adult) care a finalizat trainingul BaniIQ™ sau 

trainingul Baniipenet™, organizatorul oferă o diplomă de participare la sfârșitul testului final și 

1 EUROpunct instituției de învățământ pe care aceasta o susține  

3. Săptămânal, pe site-ul competiției va fi afișat topul primelor 10 licee.  

4. Vor beneficia de conversia premiilor în EUR  

- primele 3 școli care vor acumula minim 1.000 de puncte de la începerea competiției și,  

-în limita a 10.000 de EUR va beneficia de conversia punctelor în EUR și prima instituție de 

învățământ din top, cu cele mai multe EUROpuncte.‖ 

Elevii de la Colegiul Tehnic ‖Petru Poni‖ Roman au răspuns prompt invitației și au 

urmat cele două trening-uri propuse de Asociația Junior Achievement România (JA): baniIQ™ 

și Baniipenet™. Competiția s-a dovedit a fi foarte benefică pentru elevi, dar și pentru școală. 

Modul interactiv în care sunt realizate cele două programe le-a captivat atenția elevilor 

și i-a motivat să rețină foarte multe informații utile. Dacă la început elevii au acumulat puține 

puncte, în urma completării testului, după parcurgerea traningului, majoritatea și-au însușit 

informațiile și au reușit să obțină un punctaj peste medie. 
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 ‖Întotdeauna m-a fascinat shopping

-ul online, însă am avut rețineri să fac 

cumpărături pe internet din motive de 

siguranță financiară, prin programul: 

baniipenet am învățat cum să fac 

cumpărături pe internet în siguranță‖ – 

Stafie Georgiana, cl a XI a. 

‖Am învățat cât este de important 

să fac economii și cum pot utiliza mai bine banii‖ –Ulian Lorena, cl a XII a. 

 Școala a avut și ea de câștigat deoarece s-a clasat printre primele trei instituții care au 

acumulat 1000 de puncte și a primit un premiu de 1000 de euro ce vor fi folosiți pentru dotarea 

cabinetului ‖Firma de exercițiu‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un alt câștig al școlii a fost acela de a găsi un partener pentru educația copiilor, 

informațiile din aceste programe se adaptează programei școlare pentru materii precum: 

Economie, Economie Aplicată, Educație Antreprenorială, Finanțarea afacerii. 

‖Elevii au participat  cu mult drag la competiție, le-a plăcut modul în care erau realizate 

traningurile și au cerut să mai participe la astfel de programe. Datorită informațiilor asimilate, 

elevii au devenit mai activi la orele de economie, economie aplicată și finanțarea afacerii mai 

ales la lecțiile despre credite, depozite, bănci și dobânzi.‖ – prof. discipline economice Curpăn 

Adina. 

‖Trainigurile au fost utile pentru elevi, dar și pentru noi cadrele didactice, tehnologia 

evoluează, serviciile bancare și comerciale se adaptează schimbărilor și la fel trebuie să facem 

și noi.‖ – prof. discipline economice Juravle Cristina.     

Elev: Enache Andrada, clasa a X a A/ Coordonator,  Prof.  Curpăn Adina 
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Competiția BUSINESS PLAN 

În data de 22.02.2017 s-a desfăşurat la 

Colegiul Tehnic Petru Poni Roman ediţia a V-a 

a competiției Bussines Plan la care au participat 

cele trei firme de exerciţiu care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul colegiului. 

  În concurs au intrat cele trei firme de 

exerciţiu din şcoală. F.E. "Splend 'Or" SRL, F.E. 

"Sprint Service" SRL şi F.E. „Beauty Expert‖ SRL, fiecare cu planul său de extindere a unei 

afaceri care, până acum, a mers "ca pe roate", cel puţin pe hârtie. Cele trei echipe de elevi de la 

Colegiul Tehnic "Petru Poni" şi-au prezentat, în faţa juriului propriile planuri de afaceri pornind 

de la idei antrepenoriale dezvoltate chiar de ei sub îndrumarea profesorilor. 

Firma "Splend 'Or" este înfiinţată de elevi ai clasei a XI-a A, coordonaţi de prof. Simona 

Stolnicu, care sunt şi manageri, şi angajaţi. Firma este specializată în organizarea de 

evenimente şi a prezentat un plan de extindere a afacerii exploatând sectorul restaurantelor si 

spaţiilor de organizare evenimente. Cea de-a doua firmă, manageriată de elevii de la clasa         

a XI-a B, conduşi de prof. Cristina Juravle, are ca obiect de activitate un service auto, care 

doreşte să-şi extindă activitatea deschizând şi un cinemtograf în oraşul Roman, astfel încât 

clienţii să poată viziona diferite scurt metraje în timp ce aşteaptă să li se rezolve problemele cu 

maşina. Cea de-a treia firmă este nou înfiinţată de către elevii clasei a XII A sub îndrumarea 

prof. Curpăn Adina şi are ca obiect de activitate servicii mobile de coafură şi îngrijire 

personala.  Prezentarea planului de afaceri de 

către elevi a fost urmată de adevărata 

încercare. Juriul  a adresat elevilor întrebări 

concrete, arătându-le atât punctele în care 

afacerea lor "scârţâie", cât şi soluţii alternative 

pentru remedierea problemelor. Câştigătoare a 

fost declarata firma Beauty Expert SRL care 

va reprezenta liceul la faza județeană a 

competiţiei ce va avea loc la Piatra Neamț în luna martie.  

Întâlnirea a fost deosebit de constructivă şi s-a transformat într-un dialog real, profitabil 

atât pentru elevi, care au avut enorm de învăţat despre afacerile reale şi care au aratat cu aceasta 

ocazie ce se învaţă în şcoală în domeniul antreprenoriatului şi nivelul de pregătire al elevilor. 

             Prof. Simona Stolnicu 
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Simpozionul Judeţean „Ziua Internaţională a Zonelor Umede” 

Ediţia a II-a 

2 Februarie – Ziua Zonelor Umede 

 

Joi, 9 Martie, în cadrul Săptămânii „Şcoala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun‖, la 

Colegiul Tehnic „Petru Poni‖ Roman s-a desfăşurat ediţia a II-a a Simpozionului Judeţean 

„Ziua internaţională a zonelor umede‖, coordonat de către doamna prof. ing. Gabriela Elena 

Dascălu. 

Simpozionul s-a desfăşurat pe trei secţiuni: 

1. Secţiunea Desen; 

2. Secţiunea Postere; 

3. Secţiunea Power Point. 

Fiecare secţiune a fost coordonată de către o                 

echipă de cadre dicatice din diferite licee din judeţ.  

Lucrările aferente fiecărei secţiuni au fost                

evaluate şi premiate de către cadre didactice de la         

liceele din Roman şi Piatra-Neamț. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactor-şef, 

Prof. dr. Nicuşor Manolică 
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Comerțul în lumea afacerilor... 
 

 Prin comerț se înțelege oferta 

unor mărfuri, în schimbul unor 

mijloace de plată (bani) sau alte 

mărfuri de schimb, prețul acestor 

mărfuri fiind stabilit după raportul 

pepiață dintre „cerere‖ și „ofertă‖. 

  

 

 Comerțul se limitează la cumpărarea, transportul și vânzarea mărfurilor. Dacă                     

societatea unde are loc comerțul este mai diferențiată și complexă apare necesitatea experților 

în acest schimb de produse. 

 Comerț în sensul strict al cuvântului, există numai acolo unde al treilea participant 

(comerciantul) este implicat participă activ și realizează un profit prin schimbul de mărfuri. 

Acest schimb a determinat necesitatea unor înțelegeri sau acorduri comerciale, prin care se 

stabilesc anumite reguli dintre parteneri, fiind acorduri regionale sau mai extinse. 

Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societăţii, comerţul are o importanţă 

strategică pentru dezvoltarea echilibrată şi viabilă a sistemelor economice şi sociale din orice 

ţară. Respectivul comerţ este un sector de activitate precisă, cu un ridicat grad de                        

complexitate, structurat pe domenii interioare multiple, în cadrul cărora roluri importante  

revin distribuţiei cu amănuntul, depozitării mărfurilor şi aprovizionării cu ridicata, precum şi                           

activităţilor de import-export. Într-o asemenea accepţiune, comerţul reprezintă una dintre 

cele mai importante laturi ale economiei moderne, devenind elementul principal al economiei 

de piaţă, indiferent de forma acesteia. 

 La toate acestea se adaugă faptul că, în viitor, modificarea schimburilor care vor crea 

noi şi importante oportunităţi de afaceri, va impune reacţii deosebit de rapide din partea                

firmelor, capacitatea de a interpreta corect noile schimbări şi puterea de a înfrunta o piaţă    

puternic concurenţială şi generatoare de continue restructurări. Toate acestea necesită o bună 

cunoaştere a problematicii comerciale, a comerţului şi a structurilor sale. De o deosebită                 

importanţă este cunoaşterea unor aspecte referitoare la definirea comerţului, condiţiile în care 

a apărut, conţinutul său, precum şi funcţiile sale în cadrul unei economii moderne. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pia%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cerere
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cump%C4%83rare&action=edit&redlink=1
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… Comerțul în lumea afacerilor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiunea de comerţ are un conţinut complex, determinînd o funcţie economică ce                  

constă în a cumpăra materii prime sau produse pentru a le revinde în acelaşi stadiu fizic, dar în 

condiţii convenabile consumatorilor. În acelaşi timp, aceeaşi noţiune defineşte profesiunea unui 

corp de agenţi economici care acţionează în cadrul pieţei, asigurînd actele de schimb. 

Comerțul electronic este activitatea de cumpărare sau vânzare prin intermediul                   

transmiterii de date la distanță, activitate specifică politicii expansive 

a marketingului companiilor comerciale. Prin intermediul Internetului se dezvoltă o relație de 

servicii și schimb de mărfuri între ofertant și viitorul cumpărător. 

Comerțul internațional este un schimb de bunuri și servicii peste granițe sau teritorii 

internaționale. 

O afacere, cunoscută și sub denumirea de business sau firmă, reprezintă 

o organizație care se ocupa cu comerțul de bunuri și/sau servicii către consumatori.  

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Comer%C8%9B_electronic 

2. http://conspecte.com/Comert/comertul-definire-si-istoric-aparitiei-sale.html 

3. https://www.google.ro/search?q=poze+despre+comer 

 

                                                     

                                                Asavei Andreea-Diana / a-X-aB                                                                    

                                                                   Balint Paul / a-X-a F  

Prof.coordonator : Nicuşor Manolică                    

https://ro.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comer%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Interna%C8%9Bional&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie
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C.T. "Petru Poni" are talent! 

- Concurs de talente - 
 

De Dragobete, la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman, în Sala de festivităţi, s-a 

desfăşurat un concurs de talente artistice. 

Au fost înscrişi 7 participanţi, dintre care 6 au fost selectaţi de membrii juriului să 

reprezinte liceul nostru în cadrul concursului local. Aceştia sunt: 

Premiul I - Bilboc Marcelina (10A) 

Premiul al II-lea - Pal Adrian (9D)  

Premiul al III-lea - Bălteanu Alexandra (12C)  

Premiul al III-lea - Spătaru Alin (10E)  

Mențiunea I - Mocanu Luiza (9D)  

Mențiunea a II-a - Trișcău Vlad (10C)  

Diploma de participare - Staniceanu Mihai (11G) și Ciobanu Florin (LPS)  

Suntem bucuroşi că pe lângă interesul şi dragostea pentru învăţătură, elevii noştri au fost 

înzestraţi şi cu calităţi artistice şi muzicale. 

Aceştia se regăsesc în imaginea alăturată, apreciaţi în cadrul acestui concurs de cei mai 

îndrăgiţi profesori ai liceului nostru: 

Prof. Mihaela Pîslaru 

Prof. Iulia Mitrea 

Prof. Dănuţ Rusu 

Prof. Nicuşor Manolică 

Eleva Larisa Ungureanu. 

Spectacolul a fost prezentat de către eleva Mădălina Maria Enache, preşedintele 

Consiliului Şcolar al Elevilor din cadrul Colegiului Tehnic “Petru Poni” Roman. 

Redactor-şef, 

Prof. dr. Nicuşor Manolică 
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Academicianul Petru Poni 

4 ianuarie 1841, Săcărești, Principatul Moldovei - 2 aprilie 1925, Iași, România 

 

Profesorul Petru Poni a fost Întemeietorul școlii românești de chimie, Ministru al 

Cultelor și Instrucțiunii şi Primar al municipiului Iași. 

A absolvit școala primară la Târgu Frumos și apoi a urmat la Gimnaziul Central din Iași 

(1852-1859). Ca bursier la Paris s-a specializat în chimie fizică și mineralogie la „College de 

France‖ și Sorbona.  

Întors în țară, în 1865 se angajează ca profesor la Liceul Național, iar din anul 1866 

predă și la Școala Militară din Iași.  

În anul 1878 este numit șef al Catedrei de Chimie din cadrul Universității din Iași unde 

a predat timp de 33 de ani. Aici a înființat: 

 Primul laborator de Chimie al Universității din Iași (1882); 

 Catedra de Chimie organică (1891). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret al lui Petru Poni apărut în urma alegerii acestuia ca președinte al Academiei Române 
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Activitatea științifică 

A cercetat peste 80 de minerale culese din diverse 

zone ale țării și chiar a descoperit două minerale noi, 

denumite de el broștenită și badenită.  

A elaborat studii în legătură cu acțiunea acidului 

azotic de diverse concentrații asupra unor hidrocarburi 

parafinice izolate din petrolul indigen.  

A cercetat apele minerale din țară și a făcut 

observații meteorologice în Moldova. El a publicat și 

primele manuale de fizică și de chimie în limba română.  

Este organizatorul primelor laboratoare din România, destinate cercetărilor științifice și 

pregătirii cadrelor de chimiști.  

A colaborat la înființarea unor societăți științifice în România: Societatea română de 

științe (1890) și Societatea de științe (1900), și a fost membru al Societății de științe naturale 

din Moscova (1910). 

În anul 1903, omul de știință a fost decorat de către împăratul Franz Joseph al Austriei 

cu Marea cruce al Ordinului Franz Joseph. 

Printre lucrările de specialitate publicate de profesorul Petru Poni se numără: 

 „Cercetări asupra mineralelor din masivul cristalin de la Broșteni‖ (1882), 

 „Mineralele de la Bădenii-Ungureni‖ (1885), 

 „Fapte pentru a servi la descrierea mineralogică a României‖ (1900), prima 

monografie asupra mineralelor țării noastre, 

 „Cercetări asupra compozițiunii chimice a petroleurilor române‖ (1900). 

 

 

 

Bibliografie:  

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

 

Sorin Botez, clasa a X-a F 

Coordonatori: Prof. dr. Nicuşor Manolică, Prof. Dănuţ Rusu 
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Alfred Nobel 

(1833-1896) 

 

Alfred Nobel a fost un chimist, inventator şi om de 

afaceri suedez. El a inventat dinamita şi a întemeiat                     

fundaţia ce oferă anual faimoasele premii Nobel. 

S-a născut în oraşul Stockholm, Suedia, la 21                 

octombrie 1833. A fost un copil născut prematur, iar mai 

toată copilăria a  fost bolnăvicios. A avut trei fraţi: Robert, 

Ludwig şi Emil. 

Tatăl său, Immanuel, a plecat în Rusia după ce a suferit câteva eşecuri în afaceri, astfel 

că cei trei copii au rămas acasă cu mama lor, ducând o viaţă nu tocmai uşoară. Robert şi                       

Ludwig munceau astfel încât să o mai ajute pe mama lor cu bani, însă Alfred, care era 

bolnăvicios, s-a concentrat mai ales pe şcoală, unde de altfel avea şi note foarte bune. 

La vârsta de 17 ani, în anul 1849, Alfred a părăsit Rusia pentru a studia în străinătate. A 

vizitat mai multe ţări, precum Danemarca, America, Germania, Franţa, întâlnindu-se cu mulţi 

cercetători. I-a întâlnit printre alţii pe J.T. Pelouze, care făcea experimente de detonare a                  

nitrocelulozei, şi pe John Ericsson, care efectua cercetări în domeniul motoarelor cu aburi. 

S-a întors în Rusia în 1851 şi s-a alăturat tatălui său în afaceri. Tatăl său, care îşi                      

botezase compania de armament ―Nobel şi fii‖, traversa o perioadă de prosperitate datorată                

izbucnirii Războiului Crimeei, în care ţarul Rusiei Nicolae I era angrenat. 

În 1856 războiul s-a încheiat, iar în anul 1859 compania a dat faliment, întrucât nu mai 

exista cerere de muniţie. Astfel că Immanuel  Nobel împreună cu soţia sa au hotărât să revină 

acasă în Suedia. Cei trei copii au rămas însă în 

Rusia încercând să repună pe picioare afacerea. 

În această perioadă Alfred a început să se                

gândească la o metodă de a controla                            

nitroglicerina. Nitroglicerina era o substanţă 

descoperită în 1846 de către Ascanio Sobrero. 

Era un compus foarte instabil şi care exploda 

foarte uşor. 

Alfred inventează un dispozitiv în care 

combina pudră neagră cu nitroglicerină, acestea urmând a fi detonate prin intermediul unui fitil.  
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  … Alfred Nobel 

 A efectuat apoi numeroase experimente, 

compusul său fiind deosebit de puternic şi            

ajungând astfel să fie cunoscut în întreaga 

lume pentru capacităţile sale explozibile. 

În septembrie 1864 are loc o tragedie în 

familia Nobel: o fabrică explodează în Suedia, 

iar fratele lui Alfred, Emil, moare. Alfred                                 

reuşeşte să treacă peste această tragedie, iar ulterior invenţia sa este solicitată de către Căile 

Ferate Suedeze. Acest lucru i-a adus venituri considerabile, nitroglicerina putând fi acum 

folosită la scară industrială. Nobel devine cunoscut în întreaga lume. Însă incidentele precum 

cel în care şi-a pierdut viaţa fratele său nu s-au oprit; ele aveau loc foarte des peste tot în lume, 

Alfred ajungând astfel ţinta a numeroase critici. 

S-a gândit la o altă substanţa pe care să o combine cu nitroglicerină şi a descoperit 

diatomitul. A denumit compusul ―dinamită‖. Aceasta avea o putere mult mai mare decât 

compusul precedent, fiind şi mai uşor de controlat. Dinamita a ajutat la construirea de tunele, 

străzi, canale, iar Alfred Nobel a putut să dezvolte companii în toată lumea şi a devenit foarte 

bogat. 

Pentru a se elibera de sub povara carierei sale care s-a bazat pe fabricarea dinamitei, în 

ultimii ani ai vieţii sale s-a implicat în mişcările care militau pentru pace. Înainte să moară, a 

lăsat un testament de care a cerut să se ocupe Ragnar Sohlman. Prin acesta el dorea ca cea mai 

mare parte din averea sa să se constituie într-un fond din care să fie răsplătiţi oameni care aduc 

cele mai mari beneficii omenirii. Astfel, trebuiau premiaţi cei care făcuseră în anul precedent 

cele mai bune descoperiri în folosul umanităţii în domeniile fizică, chimie, fiziologie sau                

medicină, literatură, dar urma să fie acordat şi un premiu pentru cine depunea cele mai multe 

eforturi pentru a aduce pacea între naţiuni. A luat naştere astfel Premiul Nobel, care s-a                   

decernat pentru prima oară în 1901, la 5 ani de la moartea sa. 

Bibliografie: 

1. http://www.scientia.ro 

2. https://ro.wikipedia.org 

3. http://www.descopera.ro 

        Alin-Mihai Spătaru, Clasa a X-a E 

Coordonator, Prof. dr. Nicuşor Manolică 
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7 FILME BIOGRAFICE RECENTE DESPRE OAMENI DE ȘTIINȚĂ 

CELEBRI 

               Mizând pe curiozitatea elevilor și pe faptul că din ce în ce mai mulți dintre ei se uită la 

filme -  downloadate sau online, cu sau chiar fără subtitrare – am stabilit să compun o foarte 

scurtă listă de producții cinematografie premiate cu statuete OSCAR  americane și britanice 

(premiile BAFTA) despre oameni de știință celebri. 

               Provicarea a fost uriașă pentru că sunt sute de astfel de filme biografice, începând cu 

The Story of Louis Pasteur din 1936 (un film alb-negru) și terminând cu Marie Curie, producția 

germană din 2016, ambele putând fi vizionate integral ‚pe net‟, cu subtitrari în limba româna. 

Prin urmare, am facut o listă cu 7 filme, produse între 2001 și 2016, ca să asigurăm noii 

generații de cinefili o vizionare cât mai High Definition, la sugetia lor, desigur:  

1. A BEAUTIFUL MIND (2001) despre  matematicianul John Nash, interpretat de actorul 

Russell Crowe, celebru pentru rolul din Gladiatorul (2000). John Forbes Nash, 

Jr. (1928 -2015) a fost un matematician american, specializat în domeniile teoriei        

jocului, geometriei diferențiale și ecuațiilor diferențiale parțiale, activând în calitate de 

cercetător principal la Universitatea Princeton. Este laureat al Premiului Nobel pentru 

Economie din 1994. Filmul e bazat pe biografia și pe lupta sa cu o boală cumplită, 

schizofrenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EINSTEIN AND EDDINGTON (2008) David Tennant este  Arthur Eddington, iar 

Andy Serkis joacă rolul lui Albert Einstein. Sir Arthur Stanley Eddington,                

(1882-1944) a fost un astrofizician britanic de la începutul secolului al XX-lea. Este 

cunoscut pentru limita Eddington, limita naturală a luminozității stelelor. Este faimos 

pentru lucrările privind teoria relativității.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/1928
https://ro.wikipedia.org/wiki/2015
https://ro.wikipedia.org/wiki/1928
https://ro.wikipedia.org/wiki/2015
https://ro.wikipedia.org/wiki/1928
https://ro.wikipedia.org/wiki/2015
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://ro.wikipedia.org/wiki/1928
https://ro.wikipedia.org/wiki/2015
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_jocului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_jocului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Economie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Schizofrenie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1882
https://ro.wikipedia.org/wiki/1944
https://ro.wikipedia.org/wiki/1882
https://ro.wikipedia.org/wiki/1944
https://ro.wikipedia.org/wiki/1882
https://ro.wikipedia.org/wiki/1944
https://ro.wikipedia.org/wiki/1882
https://ro.wikipedia.org/wiki/1944
https://ro.wikipedia.org/wiki/Astrofizic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1882
https://ro.wikipedia.org/wiki/1944
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Limita_Eddington&action=edit&redlink=1
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 A condus expediția astronomică britanică pe insula Príncipe cu scopul de a                       

observa eclipsa de soare din 29 mai 1919, care a confirmat Teoria relativității                          

generale enunțată de Albert Einstein în 1916. Albert Einstein (1879- 1955) a fost 

un fizician teoretician de etnie evreiască, născut în Germania, apatrid din 1896, elvețian din 

1899, emigrat în 1933 în SUA, naturalizat american în 1940, profesor universitar 

la Berlin și Princeton. A fost autorul teoriei relativității și unul dintre cei mai străluciți oameni 

de știință ai omenirii. În 1921 i s-a decernat Premiul Nobel pentru Fizică. 

3. CREATION (2009) în care  Charles Darwin este interpretat de actorul Paul Battany 

(Silas din The Da Vinci Code). Ch. Darwin  (1809-1882) 

este cel mai celebru  naturalist  britanic,  geolog, biolog și 

autor de cărți, fondatorul teoriei referitoare la evoluția             

speciilor (teoria evoluționistă). A observat că 

toate speciile de forme de viață au evoluat de-a lungul          

timpului din anumiți strămoși comuni, ca rezultat al unui 

proces pe care l-a numit „selecție naturală”, toate acestea 

fiind publicate în cea mai celebra scriere a sa, „Originea 

speciilor”, (1859). 

 

4. AGORA (2009) despre Hypatia 

(rol jucat de Rachel Weisz cunoscută pentru rolurile din  The Mummy 

și The Fountain), care a rămas in istorie cu numele de Hypatia din 

Alexandria (n. între 350 -370 e.n. – d. 415 e.n.) a fost 

o matematiciană, filozoafă și astronomă greacă ce a trăit în Egiptul 

roman, la Alexandria. A încurajat folosirea logicii și a matematicii 

împotriva misticismului. A fost ucisă de un grup de creștini care o 

acuzau de producerea unor tulburări religioase în oraș 

Va urma … 
 

Vizionare placută! 

 

 

 

Surse :  

 www.wikipedia.org  

 www.imdb.com 

 https://www.youtube.com/watch?v=SmZerg40Ofc 

 https://www.youtube.com/watch?v=q1gYCi8dogo 

Prof. Apăvăloaei Elena  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Eclips%C4%83_de_Soare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_relativit%C4%83%C8%9Bii_generale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_relativit%C4%83%C8%9Bii_generale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://ro.wikipedia.org/wiki/1879
https://ro.wikipedia.org/wiki/1955
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizician
https://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
https://ro.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Princeton
https://ro.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Princeton
https://ro.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Princeton
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_relativit%C4%83%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/1809
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_evolu%C8%9Bionist%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Specie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Selec%C8%9Bie_natural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Originea_speciilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Originea_speciilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/1859
https://ro.wikipedia.org/wiki/Originea_speciilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Egipt_(provincie_roman%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandria,_Egipt
http://www.wikipedia.org
http://www.imdb.com
https://www.youtube.com/watch?v=SmZerg40Ofc
https://www.youtube.com/watch?v=q1gYCi8dogo
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 Renunţaţi pentru un moment la unele idei legate doar 

de scoală, școală, școală și iar scoală…stați linistiți, sportivii 

nu sunt prosti. Mi se pare inadmisibil ca un copil la 5, 6, 7 ani 

să fie supraponderal. Nu este bine, mai ales să-i fie teamă…

copiilor nu trebuie să le fie teamă… teamă, bineînțeles, 

inspirată de părinți (nu alerga, cazi, stai liniștit, încet, ai 

transpirat etc.).  

 Lăsați-i să transpire, prin transpirație se elimină toxine, 

dragi părinţi. Lăsați-i să alerge, să nu facă celulită la 10 ani! 

Lăsați-i să se joace în nisip, să se murdărească, lăsați-i corpul 

să lupte, să fie puternic! Daca veți continua așa, veți crește o 

generație de copii-legumă, de copii-amotrici!  

Din nefericire, marcat de tehnologia modernă, omul contemporan s-a îndepărtat de 

aproape tot ce ţine legat de sport. Faptul că mulţi copii, ''practică'' astăzi diferite ramuri sportive 

pe calculator, în timp ce sunt scutiţi de către părinţi, excesiv de protectori să facă sport 

reprezintă un fenomen deosebit de primejdios. 

Din diverse motive copiii preferă să stea în casă în detrimentul activităţilor în aer liber, 

evită in totalitate activităţile sportive de orice fel , preferă să petreacă 10 ore în faţa 

calcuatorului decăt să iasă la aer. Este bine de ştiut ca educaţia fizică desfăşurată fie la nivel de 

invăţămînt primar,gimnazial sau liceal îndeplineşte un rol deosebit de important în procesul de 

formare şi dezvoltare a personaitaţii copilului.    

Cercetările au arătat că exerciţiul fizic, 

practicat pe termen lung, îmbunătăţeşte sănătatea 

fizică şi mentală, având ocontribuţie pozitivă la 

procesul de învăţare şi dezvoltare a personalităţii, la 

reducerea riscului apariţiei afecţiunilor fizice şi 

psihice asociate stilului de viaţă modern. În acest sens, 

se recomandă practicarea acel puţin 30 de minute, 

zilnic, de activitate fizică, ce necesită efort moderat.   
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Am început să practic Lupte libere la vârsta de 13 ani , la început nu ştiam exact 

despre ce era vorba, în ce constă de fapt.   

Primele antrenamente erau foarte ciudate, din punctul meu de vedere, începutul 

antrenamentului debuta cu o încălzire foarte bună şi foarte detaliată, încălzind orice muşchi. Fiind 

un sport de contact între sportivi, trebuie încălzit foarte bine fiecare muşchi pentru evitarea oricărui 

fel de accident. 

Am avut colege şi antrenori minunaţi, care mi-au stat la dispoziţie în orice moment pentru a 

trece de stagiul de începător, cu timpul m-am adaptat, mai greu. dar am reuşit, am muncit mult 

pentru a ajunge la un nivel apropriat de colegele mele.  

Pentru a face un antrenament bun ai nevoie de o echipă bună, care să lucreze mână de la 

mână pentru a se vedea rezultatele. E un sport diferit de restul, e un sport de contact, individual dar 

şi de echipă, deşi majoritatea concursurilor sunt individuale. Primul meu concurs bineînţeles a fost 

ceva foarte nou pentru mine, nu mai fusesem niciodată la un concurs sportiv, nu ştiam mai nimic 

despre sport, despre beneficiile lui. Văzând atâţia sportivi, care luptau pentru o medalie cu atâta 

sudoare, îi vedeam atât de dedicaţi, atât de împlicaţi în ceea ce făceau, urmăreau orice meci a 

adversarilor şi nu numai, pentru a vedea greşelile, pentru a învaţa atacurile făcute de ei, era ceva 

total nou pentru mine, îi vedem cum ieşeau plângând de pe saltea, fie de bucurie, fie de dezamăgire 

că au pierdut, dar erau convinşi de faptul că au pierdut un meci, nu lupta întreagă !                   

 Eram cu toţii ca o familie, eram foarte uniţi. Nu credeam ca acest sport mă va schimba 

aşa mult, eram foarte dedicată, mă împlicam mult.  

Mulţi când auzeau de lupte credeau exact ceea ce nu e, adică bătaie! Deşi nu e deloc aşa, nu 

au avut niciodată nici un interes să afle ce este cu adevarat acest sport, poate le-ar fi plăcut. Este un 

sport de contact , care se câstiga prin puncte sau prin punerea adversarului direct pe spate timp de 5 

secunde . Nu ai voie să loveşti adversarul de nici un fel , nu este permis să lovesti cu piciorul, mâna 

sau alte metode, totul se face prin procedee si contra-procedee.  
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Cu timpul a venit şi greul, slăbiri pentru a lupta 

la o categorie pentru vârsta potrivită, este greu să faci o 

slăbire pentru un concurs , trebuie să ştii cum să o faci , 

pentru a putea să îţi revii imediat dupa cântar pentru a 

putea fi în forma a doua zi la concurs. Nu ai voie să iei 

pastile pentru energie sau orice fel de pastilă pentru a 

slăbi sau care să îţi ofere energie şi să nu simti oboseala.  

La orice concurs se face testul anti-dopping iar 

daca rezultatul iese pozitiv eşti descalificat, medalia se 

returnează, clubul primeşte amenda iar tu primeşti o 

suspendare de câţiva ani, în funcţie de concurs. E greu să 

fii sportiv, nimeni nu înţelege efotul, munca care se 

depune. E greu să ieşi învins de pe saltea cu lacrimi în 

ochi şi cu toate astea să îţi doreşti să continui, cred ca e 

sentimentu cel mai neplăcut pe care îl poţi simţi, să vezi cum toată munca ta s-a dus din cauza 

unei greşeli sau a lipsei de pregătire, să continui să lupţi chiar şi după multe infrângeri, să ştii să 

lupţi în continuare şi să te motivezi mai mult.  

Aşa am învăţat eu să nu mă dau bătută şi să încerc mereu până voi reuşi, în viaţă nimic 

nu se câştigă uşor, totul se face pri multă muncă şi dăruire, iar pentru a fi sportiv trebuie să 

renunţi la multe. Când alţii poate ies în cluburi, baruri, tu stai şi alergi pentru rezistenţă sau te 

odihneşti, pentru că a doua zi te aşteaptă încă un antrenament greu.  

Să împarţi şcoala cu antrenamentele , să treci cu brio peste ambele nu e uşor, totul 

pentru un scop bine întemeiat, acela de a reuşi, de a reuşi să învingi ,deşi nu e uşor să câştigi şi 

să te mândreşti cu asta, să te mândreşti că eşti român la concursurile internaţionale, să auzi 

imnul şi cum lumea te aplaudă şi se bucură pentru tine, să simţi că în viaţa asta ai făcut ceva 

diferit de toţi ceilalţi, ceva care te-a făcut să te simţi mândru, să simţi că nu toţi au putut ajunge 

acolo unde tu ai putut să o faci, e cea mai mare bucurie pe care o poţi simţi. Să auzi pe cei din 

jur spunându-ţi să renunţi, că nu se merită atâta oboseală, că nu ajungi nicăieri, că nu e de tine, 

nu e uşor! Eu continui pentru că îmi place, mă face să mă simt bine, mă descarc! Eu ştiu pentru 

ce muncesc, simt bucurii pe care voi poate nici cu gândul nu le-aţi putea simţi !  

Prin toate acestea încerc să vă conving şi să vă invit să participaţi la câteva ore de 

sport! Ieşiţi la alergat, eliberaţi-vă de toate grijile care vă apasă, descărcaţi-vă de toată 

energia negativă şi încărcaţi-vă cu energie pozitivă!  

O să vă facă bine, vă garantez! 

Denisa Bologel, Clasa a XII a D 
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 Acordarea primului ajutor poate fi caracterizată ca o permanentă luptă contra          

cronometru. Primul ajutor reprezintă un complex de măsuri  de urgenţă, care se aplică în cazuri 

de accidente înaintea intervenţiei cadrelor medicale. Primul ajutor acordat chiar de nespecialişti 

reprezintă o metodă eficientă de salvare a vieţii în situaţii neprevăzute (accidente, traumatisme, 

stop cardio-respirator, comă).  Etapele primului ajutor: încercăm să stabilim comunicarea cu                

persoana rănită/cu victima (prin întrebari de genul: ce s-a întâmplat cu dvs. ?, mă auziţi ? cum 

vă numiţi ?, ce vă doare ?). Sunt şi situaţii în care victima nu poate vorbi din cauza traumelor 

provocate de accident, dar dacă reacţionează şi răspunde prin gesturi la întrebările noastre, la 

atingeri sau la altfel de stimuli externi, înseamnă că este conştientă. - dacă nu răspunde şi nu 

reacţionează în nici un fel la stimulii verbali sau la atingeri, înseamnă că nu este conştientă şi 

atunci trebuie verificate imediat cele două funcţii vitale: respiraţia (daca victima respiră               

spontan) şi circulaţia (dacă inima funcţionează – controlul pulsului: la nivelul gatului - artera 

carotidă, sau la nivelul încheieturii mâinii – artera radială). Cea mai importantă metodă pentru 

a ajuta la salvarea vieţii unui om este resuscitarea cardiorespiratorie. Aceasta este o tehnică de 

mare eficacitate, aplicabilă şi de persoanele care nu au studii medicale. Situaţiile în care este 

necesar primul ajutor pot fi diferite, dar cel care acordă primul ajutor va trebui sa urmeze patru 

paşi, indiferent de situatie.   

Cei patru paşi importanţi sunt: 

 luarea măsurilor de siguranţă; 

 evaluarea stării victimei; 

 solicitarea ajutorului; 

 asigurarea primului ajutor.  

Printr-o acţiune ordonată, competentă şi fără gesturi inutile se câştigă timp preţios, 

element deosebit deseori esenţial pentru salvarea vieţii victimelor. In momentul în care se 

intervine pentru salvarea victimelor unui accident trebuie respectate următoarele principii: - 

victima nu se deplasează de la locul accidentului decât în cazul în care situaţia din teritoriul 

respectiv continuă să fie periculoasă pentru victimă sau/şi pentru cel care acordă primul ajutor! 

- primul ajutor se acordă la locul accidentului! - în primul rând se evaluează gravitatea stării 

victimei şi după această evaluare se alertează imediat  ambulanţa! la sosirea ambulanţei!     



 

Ecoscience  34 

Ţinând cont de aceste principii este bine ca acţiunea dumneavoastră să se desfăşoare în 

următoarea succesiune:  

1. Izolaţi zona, îndepărtaţi curioşii (evitaţi creşterea numărului de victime)!  

2. Degajaţi accidentatul!  

3. Acordaţi primul ajutor!  

4. Chemaţi ambulanţa!  

5. Supravegheaţi victima şi continuaţi , dacă este nevoie, să-i acordaţi primul ajutor până 

la sosirea ambulanţei!     

 ABC-ul resuscitării:   

Respectaţi etapele de acţiune în evaluarea funcţiilor vitale:  

- A. – Eliberarea căilor aeriene: menţinând deschise şi libere căile aeriene se permite 

circulaţia aerului între organism şi mediul înconjurător.  

- B. – Respiraţia: procesul prin care pătrunde aerul în plămâni şi se eliberează dioxidul 

de carbon în aerul atmosferic.  

- C. -  Circulaţia: circulaţia sângelui prin organism.   

 Masajul cardiac şi respiraţia gură la gură, simultan   

 Nu efectuaţi masajul cardiac decât pe o victimă care este inconştientă deci nu are nici 

respiraţie nici puls. Masajul cardiac se poate executa doar adulţilor şi copiilor mai mari de 8 

ani. Dacă două persoane sunt disponibile, unul trebuie să sune la 112, în timp ce celălalt începe 

cât mai repede posibil masajul cardiac. Apoi, ele vor colabora:  

1. Dacă constataţi un stop cardiac sau o tulburare cardiacă (bătăi de inimă 

neperceptibile, absenţa pulsului carotidian), masajul cardiac extern trebuie început.  

2. Victima este întinsă pe spate pe o suprafaţă dură, în aceaşi poziţie ca pentru respiraţia 

gură la gură.  

3. Comprimaţi toracele (pieptul) victimei apăsîndu-l cu ambele mâini şi plasându-vă în 

laterala victimei.  

4. Plasaţi podul palmei la 1- 2 cm de baza toracelui.  

5. Aplicaţi palma cealaltă peste prima, trageţi în sus degetele pentru a se obţine o 

puternică presiune numai pe podul palmei, şi împingeţi în jos, până la întinderea completă a 

braţelor. Comprimarea trebuie să fie ritmică şi rapidă, cu palma tot timpul în contact cu toracele 

(pieptul) victimei. Faceţi 80-100 compresii/minut (o serie de 15 compresiuni durează 9 -11 

secunde).  

6. Faceţi două insuflaţii la fiecare 15 compresiuni.  

7. După un minut (80 compresii cel puţin) vă opriţi şi verificaţi pulsul timp de 5-10 
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         Fracturi   

1. Dacă este posibil, nu deplasaţi victima. 

2. Nu mişcaţi membrul facturat şi nu încercaţi să reduceţi factura. 

3. În caz de hemoragie aplicaţi o compresă curată (tifon ori vată) sau la nevoie, propria dvs. 

mână apăsând plaga pentru a opri sângerarea. Menţineţi o presiune constantă asupra             

plăgii cel puţin 5 minute. Dacă este posibil, ridicaţi membrul rănit (gamba sau braţul)        

deasupra nivelului inimii. Când sângerarea s-a oprit, fixaţi pansamentul cu ajutorul unui 

bandaj (Nu desfaceti bandajul pentru a verifica starea plăgii ! Asiguraţivă că bandajul nu 

este prea strâns, acest lucru putând opri circulaţia sanguină!). Verificaţi dacă pacientul 

este şocat.  Nu aplicaţi niciodată garou, în afara situaţiei în care hemoragia nu pote fi  

controlată altfel, iar victima este în pericol de moarte. Garourile măresc riscul de 

amputaţie ulterioară!  În caz de şoc întindeţi victima pe spate dar nu o deplasaţi dacă a 

suferit răni la spate sau gât. Dacă victima este inconştientă şi prezintă răni grave la 

maxilar sau la faţă, sau vomită, se întoarce pe lateral şi vă asiguraţi că respiră bine.                

Vă asiguraţi că  victima nu suferă de frig, acoperiţi-o cu pături sau haine. Ridicaţi 

picioarele victimei pe un sul sau o grămadă de haine. Sunaţi la 112.  Nu se vor da 

alimente sau lichide victimei.  Dacă sunteţi nevoiţi să deplasaţi victima fără asistenţă 

medicală, faceţi-o numai după  fixarea membrului fracturat cu o atelă făcută dintr-o 

bucată de lemn sau dintr-un ziar  rulat.   

 

         Leşinul   

 În general victimele care au suferit  un leşin îşi revin foarte repede. Dacă acest lucru nu se 

întâmplă, victima poate fi în pericol mare şi trebuie să sunaţi la 112, apoi:    

1. Întindeţi victima pe spate şi asiguraţi-vă că respiră uşor.  

2.  Liniştiţi victima, aplicându-i o compresă rece pe faţă.  

3.  Dacă victima vomita, se pune în poziţie laterală şi menţineţi căile  respiratorii libere 

4. Anunţaţi incidentul unui medic.   

 

         Epistaxis   

 În epistaxis (hemoragia din nas), bolnavul se aşează pe un scaun, cu capul ridicat uşor pe 

spate şi se face o compresie cu degetul pe aripa nazală respectivă; concomitent, se introduce un 

tampon de vată îmbibat într-o soluţie de apă oxigenată, antipirină, soluţie slabă de oţet etc; se 

pot aplica comprese reci pe ceafă, frunte, faţă, nas;    
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“Pentru o generaţie care creşte 

 la umbra unei diversităţi şi avalanşe 

 tehnologice fără precedent, noile inovaţii 

 nu mai sunt socotite ca disruptive. ...” 

Elena Badea, Marketing Director, EY Romania. 

 Încă nu se știu suficient de multe despre această generație, ci mai mult despre mediul în 

care cresc: foarte divers! Nivelul ridicat de tehnologie la care sunt expuși va genera din ce în ce 

mai multă educație personalizată și oportunități mai interesante. Adolescenții Generației Z sunt  

mult mai flexibili chiar și decât Generația Y, fiind primii care s-au născut în mediul digitalizat 

și au copilărit online. În proporţie de 91%, adolescenţii care compun această generaţie, adică 

nucleul Generaţiei Z, au acces la smartphone, 69% dintre ei au acces la tabletă iar 90% se uită 

zilnic pe YouTube.  

 O majoritate zdrobitoare navighează online privind în acelaşi timp la televizor şi                     

consideră că tehnologia face ca totul să fie posibil. Însă durata lor de atenţie este scurtă, ei 

"scanează" în loc să citească, fapt ce determină uneori în timpul orelor de şcoală răspunsuri 

superficiale la întrebările profesorilor. 

 Tinerii din Generația Z nu cred în idealuri și resping promisiunile unui trai perfect, ci 

preferă comunicarea realistă care să vină în ajutorul lor. Caută personalizare și independență, 

spre deosebire de Generația Y care a căutat mentorat și servicii impecabile.  

 Dorind să aibă un impact în lume, "tinerilor Z" le place ideea voluntariatului, practicat 

deja de un sfert dintre cei cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani, potrivit unei analize realizate de 

cabinetul Sparks and Honey. 

 Lăsând tehnologia deoparte, membrii Generaţiei Z au şi atitudini diferite. Sunt mai                     

întreprinzători, au crescut cu motoarele de căutare şi le place să descopere singuri conţinut care 

să le satisfacă nevoile. De asemenea, le place să fie implicaţi în procese, să contribuie la                     

găsirea de soluţii şi să fie mai angajaţi în diverse experienţe.  
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 Drept urmare, schimbarea majoră pe care companiile de media şi entertainment (M&E) 

trebuie să şi-o asume în trecerea de la modelele tradiţionale de tip business-to-business (B2B) 

la cele bazate pe relaţii directe între ei și consumatori este concentrarea atenţiei asupra cererii 

de informaţii relevante, detaliate. Această nevoie nu se vede nicăieri mai bine decât în 

comportamentele şi preferinţele unice ale membrilor Generaţiei Z, arată concluziile studiului 

EY,  From innovation to expectation — how M&E leaders are responding to Gen Z. 

 

Punctele forte     

 ale  tinerilor din Generația Z  

 

 
 1) Importanța programului flexibil va fi 

din ce in ce mai mare. Atunci când își caută un job, este mai probabil ca tinerii să fie mai 

interesați de flexibilitatea programului și de posibilitatea de a lucra de oriunde, decât de bani. 

Generația Z este foarte activă, se mișcă mult și vrea să realizeze cât mai multe lucruri in 

aceleași 24 de ore pe care le avem cu toții la dispoziție. De aceea, posibilitatea de a lucra de 

acasă, în pauza dintre alte două proiecte, noaptea, în metrou sau în parc va fi principala cerință 

la interviul de angajare. 

 2) Sunt in permanentă conectați. Ca și generația anterioară, tinerii de astăzi au abilități 

tehnologice native și folosesc tehnologia și multe alte forme de comunicare pe care și le permit 

încă din primii ani de viață. Au acces la informație oricând și de oriunde și sunt într-un 

continuu proces de învățare. 

 3) Sunt mai responsabili, pragmatici și foarte sceptici. Aceasta este, poate, cea mai mare 

diferență între Generația Z si Millennials. În timp ce predecesorii lor au crescut într-o perioadă 

de boom economic, care le-a oferit siguranță și confort, tinerii născuți la sfârșitul anilor ’90 și 

în anii 2000 au cunoscut din plin criza economică și efectele recesiunii. Crescuți în ani de 

lipsuri, cu părinți care și-au pierdut joburile și cu greutăți financiare, tinerii de astăzi au fost 

educați să fie mai atenți cu banii, să fie pragmatici și mai sceptici cu privire la lucrurile 

obținute ușor. 
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4) Admit că nu știu tot și sunt dornici să învețe încontinuu. Această caracteristică vine, poate, și 

din faptul că sunt înca foarte tineri și înca nu și-au format personalitatea și nu au experiență în 

câmpul muncii. Dar faptul că sunt conectați în permanență la tehnologie și la rețelele sociale le 

dă posibilitatea de a învăța mereu lucruri noi și de a se specializa. Cu biblioteci întregi și arhive 

online, accesul la educație și la informație este permanent și se poate face de oriunde. Această 

este o bilă albă în plus pentru această generație tânără, care se pregătește să iasă de pe băncile 

școlii și să preia afacerile și economia lumii în mâinile lor. 

 Studiile și cercetările despre Generația Z sunt înca în faza incipientă și vor deveni mai 

concludente pe masură ce tinerii din această 

generație vor crește. Dar primele concluzii sunt 

certe: vine la putere un val de tineri care are sub 

stăpânire cunoștințe de tehnologie și de comunicare 

online mult peste generațiile anterioare, 

independenți, pragmatici, dispuți să muncească din 

greu și să fie platiți pe masură.  

 

Bibliografie:  

1) https://hrp.ro/generatia-z-se-angajeaza-cum-schimba-tinerii-crescuti-in-epoca-apple-piata-

muncii-si-care-le-sunt-abilitatile/ 

2) http://claudiatocila.ro/generatiile/ 

3) http://blog.business-mark.ro/2016/04/07/care-sunt-preferintele-generatiei-z/ 

4) http://adevarul.ro/news/societate/generatia-z-1_54ef35d7448e03c0fd035f35/index.html 

5) http://www.reporterntv.ro/stire/generatia-z-tinerii-nascuti-dupa-1995-pot-fi-considerati-

mutanti-digitali 

 

 

Enache Mădălina - Maria, clasa a XI-a D  
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Orientarea în carieră 

           

  Cariera poate fi văzută ca o ascensiune personală într-un context sau structură 

socială, un traseu de dezvoltare, în urma unui proces continuu de asimilare și acomodare, ce 

implică o perioadă îndelungată de timp din viața unui individ, fiind un aspect important în 

valorizarea individuală și socială a acestuia. 

  Orientarea în carieră aduce cu sine o activitate centrată pe informare, educație, 

evaluare și dezvoltare a abilităților personale, cu scopul de a descoperi direcția optimă de 

orientare profesională. Alegerea carierei profesionale este influenţată de două categorii              

principale de factori: 

1. Factori personali: 

 Priceperile și deprinderile formate, temperamentul, aptitudinile şi capacităţile cognitive, 

atitudinile, interesele și valorile persoanele, performanțe; nivelul de inteligenţă,                 

maturitatea emoțională, așteptări şi dorinţe; credințe despre sine, societate, viaţă, etc. 

2. Factori sociali: 

 Familia și sistemul de învățământ îndrumă, oferă exemple, modele de reușită, sprijin     

moral, emoțional și financiar.De asemenea, cercul de prieteni poate deveni un bun ghid, 

prin aprecierile și suportul oferit; mass-media, piaţa muncii și alte surse utile de                       

informare din mediul extern. 

  Drumul spre o carieră visată se planifică, ținând cont și de factorii externi sau 

interni și implică o pregătire de timpuriu, încă din primii ani de școală,  reușind spre perioada 

pubertății și în adolescență, să prindă contur interesele profesionale, necesare rutei educaționale 

și profesiei ulterioare. 

 

”Visul meu” - Aşează în norișor gânduri şi imagini legate de viitorul tău! 
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 Inventar „Zece activităţi” 
 

 Încercuieşte cele zece activităţi pe care le-ai face cu plăcere, indiferent dacă le-ai încercat 

deja sau nu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ierarhizează activităţile alese! Din cele 10 activităţi alese, în prima coloană trece acele 

activităţi pe care le faci cu cea mai mare plăcere, iar în a doua coloană celelalte cinci activităţi, 

pe care le faci cu  plăcere. Lângă activitate trece acele litere mici (a, b, c, d, e, f) cu care am 

marcat coloanele. 

a 

A juca un rol 

A preda 

A explica 

A vorbi 

A dicuta cu cineva 

A povesti 

A negocia 

A scurta un text 

A scrie scrisoare 

A lua notiţe 

A răspunde 

b 

A face experienţe 

A scrie frumos 

A desena 

A edita 

A face ordine 

A răsădi 

A meşteri prin casă 

A cînta la un 

instrument 

A ascuţi (cu polizor, 

tocilă) 

A repara 

A picta 

C 

A calcula în cap 

A scrie programe de 

calculator 

A face afaceri 

A deconta 

A planifica 

A calcula un rezultat 

A socoti 

A clasifica 

A contabiliza 

A cântări 

A asambla 

d 

A se ocupa de 

grădinărit 

A semăna 

A vinde la piaţă 

A căra 

A călca 

A găuri 

A săpa 

A se da cu bicicleta 

A culege strugurii 

A hoinări 

A ridica 

e 

A filma 

A croi 

A compara 

A împodobi 

A construi 

A asambla un decor 

A îndruma 

A vindeca 

A face o schiţă 

A bandaja 

A corecta 

f 

A servi pe cineva 

A susţine 

A face un cadou 

A da un sfat 

A împăca 

A se opune 

A critica 

A se adapta 

A se întâlni cu cineva 

A însoţi pe cineva 

A se alătura cuiva 

Exemplu: 

I. Îmi place foarte mult să fac                     II. Îmi place să fac 
  

A juca un rol            a                                    A face experienţe                  b 

A filma                     e                                    A critica                                f 



 

Ecoscience  42 

Calculează din care literă ai cele mai multe. Trece       valoarea! 

 

 Acum urmează să cauţi aptitudinile asociate cu literele. Notează acele aptitudini pentru 

care ai ales cele mai  multe activităţi asociate: Gândeşte-te dacă într-adevăr acestea sunt cele 

mai importante aptitudini ale tale. Caută mai jos activităţile care aparţin aptitudinii menţionate 

şi vezi dacă şi acestea le-ai face cu plăcere. 

 

Interpretarea rezultatelor: 

a - Aptitudinea exprimării verbale: a juca un rol, a preda, a vorbi, a explica, a discuta cu 

cineva, a povesti, a negocia, a abrevia un text, a scrie o scrisoare, a lua notiţe, a răspunde 

b - Dexteritate manuală: a face experienţe, a scrie frumos, a desena, a edita, a face ordine, a 

răsădi, a meşteri prin casă, a cânta la un instrument, a ascuţi (cu polizor, la tocilă), a repara, a 

picta 

c - Aptitudinea aritmetică: a calcula în cap, a scrie programe de calculator, a face afaceri, a 

deconta, a planifica, a calcula un rezultat, a socoti, a clasifica, a contabiliza, a cântări, a 

asambla 

d - Aptitudinea rezistenţei fizice: a se ocupa de grădinărit, a semăna, a vinde la piaţă, a căra, 

a călca, a găuri, a săpa, a se da cu bicicleta, a culege strugurii, a hoinări, a ridica 

e - Aptitudinea gândirii spaţiale: a filma, a croi, a compara, a împodobi, a construi, a 

asambla un decor, a îndruma, a vindeca, a face o schiţă, a bandaja, a corecta 

f  - Aptitudinea de stabilire a contactelor: a servi pe cineva, asusţine, a face un cadou, a da 

un sfat, a împăca, a se opune, a critica, a se adapta, a se întâlni, a însoţi, a se alătura cuiva, a 

explica 

 

BIBLIOGRAFIE: 

http://www.scritub.com/profesor-scoala/ 

http://www.ucango2.org/resources/hs_toolkit/student_workbook 

 

Psiholog Iulia Talmaciu 

I. Îmi place foarte mult să fac II. Îmi place să fac 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

http://www.scritub.com/profesor-scoala/


 

Ecoscience  43 

 

 

 

 

                

 Matematica este o știință exactă, rece și indispensabilă unei societăți moderne. 

 Matematica este un obiect de bază în programa școlară și la toate examenele ce se dau în 

învățământ : admitere la liceu, bacalaureat, admitere la diverse facultăți. Și totuși matematica 

este o sperietoare pentru elevi. 

 Haideți să cunoaștem și alte fațete ale matematicii! 

 Ați auzit de concursul ,,Cangurul‖ ? Mai exact, jocul – concurs Kangourou. Este un 

proiect de învățământ care urmărește implicarea prin joc a copiilor, nu numai a celor buni, în 

studiul matematicii. Acest concurs solicită cunoștințe generale de matematică, inteligență, 

rapiditate, intuiție, capacitatea de a selecta și de a lua decizii. A fost preluat din Australia de 

asociația internațională ,,Kangourousansfrontieres‖ din Paris și se desfășoară în următoarele 

țări : Anglia, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Letonia, Moldova, Olanda, 

România, Rusia, Slovenia, Spania, Ucraina și Ungaria. Corectarea fișelor de concurs se face cu 

ajutorul calculatorului. Așadar pot participa foarte mulți copii. 

☺ 

Numărul de telefon. O cunoștință a lui Einstein l-a rugat să-i telefoneze într-o chestiune, 

menționând : 

                   - Numărul meu de telefon este însă foarte complicat. De aceea vă rog să vi-l notați : 

24361. 

                  - De ce-i complicat ?, s-a mirat Einstein. E doar două duzini și 19 la pătrat ! 

☺ 

Argumentarea profesorului. Distinsul nostru matematician Grigore Moisil, la fiecare început 

de lecție scria demonstrațiile pe tablă cu caractere mai mari apoi, absorbit de conținutul 

prelegerii, scrisul său devenea din ce în ce mai mărunt. Odată, un student dintr-o bancă din 

ultimul rând al amfiteatrului a intervenit zicând : 

                    - Domnule profesor, nu se vede ! 

                    - Dar se aude ! i s-a răspuns cu bunăvoință. 

               Spre sfârșitul orei de curs, vocea profesorului devenind mai atenuată, studentul 

găsește prilejul să zică : 

                   - Domnule profesor, nu se aude ! 

                   - Dar se vede ! răspunse calm și sentențios  savantul, producând o vie ilaritate în 

sală. 
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   ☺ 

 Faimoasa teoremă a lui Pitagora a fost cunoscută cu peste 1500 de ani în Egipt și 

China, înaintea presupusului ei descoperitor. Vestitul matematician, și filozof, grec doar a 

extins-o la orice triunghi dreptunghic. Inițial această teoremă era aplicată doar în triunghiurile 

dreptunghice ale căror lungimi de laturi se exprimau prin numere întregi. 

                    Cunoașteți formula de arie a triunghiului, formula lui Heron: 

 , , 

 semnificând lungimile laturilor triunghiului. Descoperitorul ei este de fapt Arhimede 

care a publicat-o în lucrarea Kyklumetrisis.Heron i-a dat o altă demonstrație și ne-a transmis-o 

prin lucrările sale. 

☺ 

 Pâinile lui Creangă  

 Doi oameni călătoreau odată pe un drum. Unul avea în traista sa trei pîni, celălălt două 

pîni. De la o vreme, făcându-li-se foame, poposiră la umbra unei răchiți pletoase și vrură să 

mănânce împreună. Dar, tocmai atunci, iaca un al treilea drumeț se oprește lângă dânșii și-i 

roagă să-i deie și lui ceva de mâncare. 

                    - Poftim, om bun, de-i ospăta cu noi ! Și mâncară ei tustrei, până gătesc de mâncat 

toate cele cinci pîni. Călătorul străin scoase apoi 5 lei și-i dete, din întâmplare, celui ce avusese 

trei pîni. După care , luîndu-și ziua bună, și-a văzut de drum. Cel ce primise banii dădu 2 lei 

tovarășului său, zicând : 

                   - Ține,  frate, partea dumitale; mie îmi opresc trei lei, fiindcă am avut trei pîni 

întregi, și tot ca ale tale de mari. 

                   - Cum așa ?! zise celălalt cu dispreț. Pentru ce numai doi lei, și nu doi și jumătate, 

partea dreaptă ce ni se cuvine fiecăruia ? Haide să ne judecăm, și cum a zice judecata, așa să 

rămîie. 

                  Și s-au înfățoșat ei înaintea judecătorului, spunându-i cele întâmplate. După care 

judecătorul, adresându-se nemulțămitului, îi zice : 

                   - Dacă e vorba de dreptate, apoi fă bine de înapoiește un leu istuilalt, că lui i se 

cuvin patru lei și dumitale numai un leu. 

 

Prof. Albu Lucian 
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 Matematicienii au descoperit, 

în ianuarie 2016, un nou număr 

prim: 2^74,207,281 – 1. Criptografia 

modernă necesită folosirea numerelor 

prime Mersenne și a altor numere 

complexe, pentru a coda datele. Noul 

număr prim este cel mai lung 

descoperit până acum, fiind cu cinci 

milioane de cifre mai mare decât 

predecesorul său. Forma pe care o 

vedeți mai sus e singura practică de 

scriere a acestui număr. 

 

 

  

 

 

 Oamenii de știință au căzut de 

acord că Pluto e prea mică pentru a 

fi considerată o planetă propriu-zisă. 

Chiar și înainte de descoperirea ei, 

existau zvonuri despre existența unei 

așa-numite Planete X. În ianuarie 

2016, cercetătorii de la Institutul de 

Tehnologie din California au 

prezentat, în sfârșit, dovezi ale 

existenței acestei planete. 

. 

 În februarie 2016, cercetătorii 

britanici au prezentat un disc de 

cuarț de dimensiunile unei monede, 

pe care pot fi stocaţi 360 de terabiţi 

de informaţie, pentru o perioadă de 

până la 13,8 miliarde de ani. Mediul 

de stocare creat de specialiştii 

Universităţii din Southampton a fost 

denumit „cristale de memorie 

Superman‖ și ar putea îngloba toată 

istoria omenirii. 

 Cercetătorii au reușit cu succes 

să facă o minge din polistiren să 

leviteze folosind doar unde sonore. 

Elementul inedit este reprezentat aici 

de faptul că e una dintre cele mai 

mari sfere pe care experții au reușit 

să le facă să plutească doar cu 

puterea sunetului, având 50 de 

milimetri.   

 P r i n c i p i u l  u t i l i z a t 

pentru levitația acustică ține de 

undele sonore staționare, care sunt 

limitate de reflectoare astfel încât nu 

se pot dispersa în aer și sunt blocate 

pe loc, anulând efectul gravitației.  

http://www.nytimes.com/2016/01/22/science/new-biggest-prime-number-mersenne-primes.html
http://playtech.ro/2016/manusa-care-te-transforma-intr-un-cavaler-jedi/
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