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Revista noastră apare semestrial 
 

Aici veţi putea găsi informaţii despre activităţile  din şcoală:  
 

� ştiri,  
� caleidoscop, 

� informaţii utile. 
 
 
 
 
 

  
 
     
  
 
 

 
Coordonatori :  
� prof. ing. Barbur Maria – barbur_maria@yahoo.com 
� prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen – miclausdorina@yahoo.com 
 

Colaboratori: 
� prof. dr. Frânc Sorin Mihai. 
� prof.: Băban Iuliana, Moholea Mioara, Berinde Georgeta-Lia. 
� prof. ing.: Ghiras-Dănuţ Cornelica, Raţa Livia Natalia, Toma Vasilica Ramona,  
                       Culic  Liliana, Todoruţ Victor. 

 
                       

 Elevii din clasele de liceu şi învăţământ profesional. 
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� prof. ing. Barbur Maria 
� prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen 
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Editorial 

O universitate din Polonia a încercat „o şmecherie românească”:  
STUDENŢI FĂRĂ BAC.…

 
În Polonia, unde există un sistem de 

învăţământ asemănător celui din ţara noastră, iar 
situaţia demografică este critică, o  modificare a 
legii în sensul acceptării la facultate fără 
Bacalaureat, nu ar fi fost niciodată acceptată. 
Afirmaţia îi aparţine profesorul polonez Jan 
Sadlak, expert în educaţie. În Polonia a existat, 
însă, o şmecherie, la un moment dat: o 
universitate particulară, care era acreditată şi în 
SUA, a creat anul zero pentru admitere, în care să 
primească absolvenţii fără bacalaureat. Reacţia 
Ministerului Educaţiei din Polonia a fost promptă, 
iar universitatea în cauză nu a putut organiza 
asemenea cursuri. Profesorul polonez Jan Sadlak 
consideră că si organizarea de colegii în cadrul 
universităţilor pentru elevii fără bacalaureat nu 
aduce nimic bun sistemului de educaţie din 
România, pe care îl cunoaşte îndeaproape. În 
Polonia, a existat o şmecherie a unei universităţi 
particulare. Această universitate, Wyzsa Skola 
Biznesu-National Louis University, care era 
acreditată şi în SUA, a creat anul zero pentru 
admitere, în care să primească absolvenţii fără 
bacalaureat, dar care să nu fie nici studenţi, nici 
altceva. Reacţia la o astfel de măsură a fost că 
ministerul s-a consultat cu Consiliul Rectorilor şi 
nu a dat voie la aşa ceva, cu toate că motivaţia 
universităţii  era să dăm a doua şansă 
absolveţilor. Era un pic diferit de România unde 
se vrea pregătirea pentru piaţa muncii”, spune 
Jan Sadlak. Profesorul explică faptul că o astfel de 
situaţie a avut loc în Polonia pentru că declinul 
demografic este mai accentuat ca în România, 
ceea ce duce la o concurenţă acerbă între 
universităţi. În plus, ca urmare a introducerii 
probei de matematică la bacalaureat, numai 30% 
dintre elevii polonezi reuşesc să ia examenul de 
maturitate. „În Polonia, numărul de locuri la 
facultăţi depăşeste numărul de absolvenţi”, 
spune profesorul. Jan Sadlak este de acord cu 
rectorii de la universităţile din România are au 
refuzat să organizeze astfel de colegii. 

„Aţi văzut ce reacţie au avut rectorii? Ordonanţa 
nu obligă universităţile să organizeze astfel de 
colegii.  Cele care au spus că organizează sunt 
universităţile particulare. Dar de ce? Pentru bani. 
Aici am fost foarte atent ce fel de cursuri oferă 
aceste instituţii. Dacă din nou colegiile acestea 
organizează cursuri de psihologie, ştiinţe sociale 
sau pedagogie, atunci problema nu se rezolvă”, 
spune Jan Sadlak, care adaugă că universităţile 
private sunt de fapt în căutare de oameni, în 
condiţiile în care numărul celor care pot deveni 
studenţi este tot mai mic. Expertul spune că 
educaţia din România a moştenit de fapt o 
supraapreciere a meseriilor vocaţionale din 
perioada comunistă. „Subinginerii, de exemplu, 
nu era o ideea rea, dar era legată de 
învăţământul superior, nu era legată de şcolile 
vocaţionale”, spune profesorul, care aminteşte că 
spre deosebire de România, în ţări precum 
Germania, Austria şi Elveţia pregătirea în şcolile 
vocaţionale nu a fost deloc ignorată. „În 
Germania, Austria, Elveţia nu este uşor să fii 
primit la şcolile educaţionale, dar acolo există o 
anumită cultură a meseriaşilor”, susţine 
polonezul.Profesorul Sadlak arată că ordonaţa 
prin care se modifică legea educaţiei este de fapt 
un răspuns politic rapid la problema tinerilor care 
nu au trecut bacalaureatul, dar care de fapt nu 
rezolvă această problemă. „Nu răspunde la 
întrebarea referitoare la legătura acestor 
absolvenţi după ce termină colegiile de la 
universităţi cu piaţa muncii, ce fel de studenţi vor 
fi, ce fel de diplomă vor primi, ce răspunde piaţa 
muncii acestor absolvenţi”, a mai spus 
profesorul. Jan Sadlak a urmat studii de masterat 
la University of Economics in Wroclaw, Polonia, şi 
şi-a continuat studiile postuniversitare la 
Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Economice, 
University of Zurich, Elveţia. În 1985 a obţinut 
doctoratul în mamagement educaţional şi 
sisteme educaţionale comparate la State 
University of New York/University of Bufallo, 
Statele Unite. 
 

  
prof. dr. Sorin  Mihai  Frânc 
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„ NO STRESS!”-  BALUL BOBOCILOR  
Seara de vineri, 21 noiembrie 2014, a aparţinut bobocilor de la Colegiul Tehnic „ Transilvania”. A 

fost seara tinereţii, a dansului, a muzicii, a talentului  şi, bineînţeles, a frumuseţii. Elevii claselor a XII-a , 
care au fost organizatorii balului, au găsit combinaţia perfectă pentru un bal cât mai reuşit,  au selectat un 
juriu obiectiv, atent la cele mai mici detalii, au găsit sponsori generoşi şi au pregătit bobocii ambiţioşi, 
dornici să-şi arate toate calităţile şi să binedispună spectatorii. 

 Balul, desfăşurat la Casa Tineretului din Baia 
Mare, prezentat de elevii Bogdan Georgevici şi Alina 
Cozma, a debutat cu un dans  realizat de cele 6 echipe 
participante.  

 Alte probe la care au fost „supuşi” bobocii au 
fost:  prezentarea reciprocă, proba de dans, proba de 
originalitate şi proba supriză. Pentru proba de prezentare 
reciprocă, bobocii au avut de pregătit o poezie prin care 
să-şi descrie partenerul.  

 La proba de dans au avut de demonstrat talentul 
într-un mixaj de piese, de la vals până la muzică populară. 

Pentru proba de originalitate, bobocii au pregătit diverse scene comice, pantomimă, dar şi scenarii proprii.  

 Între momentele bobocilor au fost inserate momente artistice care au susţinut tema balului.  Chiar 
dacă pe scenă nu au urcat nume celebre din peisajul muzical 
românesc, spectacolul nu a avut de suferit.  Parada rochiilor şi 
a coafurilor de seară, sceneta comică „ Balena”, momentul  de 
dans latino cu finaliştii de la „Next Star” ( Andrei şi Adysa), 
momentul  muzical cu Lorin şi Natalia, momentul de magie cu 
Cristian Bizău, muzica populară cu Livia Filip , precum şi 
momentul street dans ai elevilor liceului nostru au reuşit să 
destindă atmosfera.  

 

 Juriul, format din domnul director Mircea Cărăuşan, 
doamna prof. Maria Barbur, doamna prof.dr. Adriana Gergeli, 
doamna prof. Doina Dumitraşcu, doamna prof. Lia Berinde, domnul prof. dr. Mihai Sorin Frânc şi eleva 
Daiana Marchiş  din clasa a X-a A, au analizat atent prestaţiile bobocilor, iar în final, au deliberat: miss 
boboc a fost declarată eleva Danciu Andreea, din clasa a IX-a B, iar mister boboc, elevul Bob Simion, din 
clasa a IX-a A. 

 
 
 
 Locul secund a fost ocupat de Fişcuşan Larisa şi 

Balagh  Albert, iar locul III fost ocupat de elevii Maxim 
Carmen şi Vass Adrian. 

 Au răsunat ropote de aplauze, iar concurenţii    s-au 
dovedit a fi extrem de relaxaţi, binedispuşi, fără a avea mari 
emoţii. Iar distracţia a continuat în Pride Room.... 

  
prof. Ghiras-Dănuţ Cornelica                      

ACTIVITĂTI   EXTRACURRICULARE 
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15 Ianuarie, 

 Ziua Culturii Naționale 

 

         Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca Zi a Culturii Naționale, reprezintă data nașterii poetului 
național al românilor, Mihai Eminescu (1850-1889). În acest an s-au împlini 165 de ani de la 
apariţia pe bolta literaturii române a luceafărului poeziei noastre.Criticul literar Titu Maiorescu, 
mentorul ''Junimii'', spunea despre marele poet: ''Pe cât se poate omenește prevedea, literatura 
poetică română va începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui și forma limbei naționale, 
care și-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare 
pentru toată dezvoltarea viitoare a veșmântului cugetării românești.''  
 De ce a fost aleasă ziua lui Eminescu drept zi a Culturii Naționale?   Poate pentru că ''El e 
cel care a spus că teiul e sfânt. El e cel al cărui nume nu se cade să fie luat în deșert. (...) El e cel 
care oricâte desnădejdi ne-ar încerca ne dă temeiuri ca totuși să nu desnădăjduim'' (Geo Bogza). 
Poate pentru că reprezintă ''omul deplin al culturii românești'' (Constantin Noica). Poate că 
niciodată nu e prea mult să-l recitim pe poetul, prozatorul, dramaturgul, ziaristul și gânditorul Mihai 
Eminescu. Poate cel mai potrivit  mod de a-l omagia pe Eminescu ar fi să recitim versuri din poezia 
sa, să citim câteva rânduri din opera lui în proză sau din publicistică. Poate aşa vom retrăi  mândria 
că suntem români. Aşa cum poetul scria într-un articol al său publicat în ziarul “Timpul” : “A fi bun 
român nu e un merit, nu e o calitate ori un monopol special, ci o datorie pentru orice cetăţean al 
acestui stat.” 
       În ideea de a redescoperi sentimental de mândrie naţională ,ziua de 15 Ianuarie ,zi cu o 
dublă semnificaţie a fost marcată şi la Colegiul Tehnic ”Transilvania “,Baia Mare printr-un moment 
poetic .S-au reunit de această dată  elevii Colegiului Tehnic  şi elevii din Central Şcolar de Educaţie 
Incluzivă, Baia Mare. A fost a doua activitate derulată  în cadrul  proiectului încheiat cu această 
instituţie “Diferi ţi, dar egali”. Din CTT au participat elevi din clasa a XIaC şi XB, îndrumaţi de 
profesor Moholea Maria, iar şcoala parteneră a implicat elevi din clasele a XI şi a Xa îndrumaţi de 
profesor Boldan Florentina şi profesor Sztodolnic Silvia. A fost un moment de poezie simplu în 
care elevii s-au reîntâlnit cu versurile marelui poet. 
 
 
                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

prof. Moholea  Maria 
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  Cine? 
 
 

  Cine eram eu pentru el?  
  

 O lacrimă – care se scurge 
  pe chipul unui prunc? 
  Un vis – care se sfârşeşte 
  o dată cu trezirea? 
  O dorinţă – care se stinge 
  când nimeni nu mai speră? 
  

 Cine? Mă întreb eu, oare cine? 
 Cine sunt eu pentru tine? 
 
 O iubire – care trece 
 o dată ce vara ia sfârşit? 
 Speranţa – care sclipeşte 
 în ochii unei luptătoare? 
 O frunză – care cade 
 când toamna se apropie? 
 
 Cine oare? Cine voi fi eu pentru tine? 
 

 

Cine? – 21 Martie 2014 

 

 

Eleva: Cozma  Alina 
clasa a XII-a  A 
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„VOLUNTAR DE CRĂCIUN” 

Fii voluntar de Crăciun! Din mai multe motive! Crăciunul este o perioadă frumoasă a anului, o 
perioadă pe care o petreci alături de prieteni și de familie, dar și o perioadă a petrecerilor și a 
evenimentelor caritabile. Însă pentru cei mai puţin norocoși, care se luptă cu lipsuri materiale, chiar cu boli,  
sau care nu au pe nimeni aproape și pe nimeni cărora să le ceară sprijinul, perioada sărbătorilor de iarnă 
poate fi un moment de sfârșit de an amărât, aspru dar și un Crăciun singuratic. 

Proiectul educaţional „ VOLUNTAR  DE  CRĂCIUN”  este la cea de-a patra ediţie fiind iniţiat de 
O.N.G. Comunicaţi prin noi, o organizaţie nonguvernamentală care  readuce în atenţia tuturor semnificaţia 
sărbătorilor de Crăciun și se adresează tuturor celor care simt că pot să facă un bine în spiritul Crăciunului.  

Toată lumea, atât copii, tineri cât și persoane mature pot să ajute acordând timpul lor pentru una  
din aceste cauze caritabile. Cu cât sunt mai mulţi voluntari implicaţi, cu atât mai multe persoane își vor 
primi cadourile de Crăciun. 

Proiectul se încadrează în categoria - voluntariat - fiind susţinut de cadrele didactice şi elevii 
voluntari cu care Organizaţia colaborează, printre care se află și elevii Colegiului Tehnic Transilvania. Acest 
proiect s-a desfăşoară în perioada 20.11.2014 - 23.12.2014, perioadă în care au avut loc unele activităţi 
cum ar fi: promovarea gândurilor bune pentru cei dragi și nu numai, confecţionarea de felicitări de Crăciun, 
donarea de cărţi frumoase de povești și literatură pentru copii, donarea de rechizite, infrumuseţarea 
sărbătorile copiilor cu probleme, donarea de jucării și jocuri educaţionale pentru susţinerea educaţiei, 
oferirea de produse dulciuri, fructe. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elevii clasei a IX-a A de la Colegiul Tehnic Transilvania  
împreună cu cei de la Casa de Tip Familial Holoși Simon 

 
 

prof.  Băban  Iuliana 
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CONCURS  ȘCOLAR JUDEŢEAN - prima ediție, octombrie 2014 

 
Fiecare dintre noi păşim în viaţă cu o diversitate de calităţi şi contribuim la 

diversitatea vieţii. Diferenţele individuale sunt resursele pentru o educaţie contemporană 
eficientă şi productivă. Diversitatea elevilor înseamnă prosperitatea şcolii şi a societăţii 
noastre. Toţi elevii au nevoie şi merită să fie educaţi printr-un proces motivant, plăcut, 
creativ şi atrăgător. 
 Bunele maniere sunt esenţiale pentru adaptarea elevilor în diverse situaţii sociale, 
întrucât stau la baza primei impresii pe care o lasă celor din jur. O persoana care vorbeşte 
şi se comportă politicos va fi tratată cu mai multă bunăvoinţă şi va fi acceptată mai uşor 
într-un grup. De aceea, este bine ca elevii să înceapă să înveţe de la cele mai mici vârste 

care sunt bunele maniere în societate. 
 Secretul unui comportament agreabil şi civilizat în societate se poate 
obţine prin decantarea bunelor obiceiuri filtrate şi adaptate de la o generaţie la 
alta. Familia, şcoala, anturajul au un rol capital în formarea unei existenţe 
normale a oricărui individ. Un adevăr cunoscut, dar neasimilat suficient, 
spune că drumul libertăţii trece prin cultură. 

Pentru a pune în practică aceste lucruri cadrele didactice de la  
Colegiul Tehnic Transilvania, Maria Barbur și Dorina Miclăuș, au demarat 
prima ediţie a Concursului ”Învăț, știu și aplic bune maniere”. 

La acest concursului au participat elevi din următoarele unităţi de învăţământ preuniversitare din 
judeţ: 

� Colegiul Economic” Nicolae Titulescu” - Baia Mare 
� Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” - Baia Mare 
� Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” - Baia Mare 
� Colegiul Tehnic „George Bariţiu” - Baia Mare 
� Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie 
� Colegiul Tehnic Transilvania - Baia Mare 
� Liceul de Arte - Baia Mare 
� Liceul Teoretic Emil Racoviţă - Baia Mare 
� Liceul Tehnologic „Dr. Florian Ulmeanu”  - Ulmeni 
� Liceul Tehnologic Forestier - Sighetu Marmaţiei 
� Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” – Târgu Lăpuș 

 
Lucrările elevilor, prezentările și filmuleţele, au fost analizate de un juriul format din doamnele 

profesoare: Konta Doina de la CCD Maramureș, Nan Nicoleta - Director adjunct la Colegiul Economic 
”Nicolae Titulescu” și Dumitrașcu Doina - Consilier educativ la Colegiul Tehnic Transilvania. Pentru 
rezultatele obţinute în cadrul concursului, elevii au fost recompensaţi cu premii și menţiuni.  

 
 
 
 
 
 
 

prof. ing. Miclăuș  Dorina 
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Care sunt criteriile pentru alegerea facult ăţii?   
 
 
 
 
 
“...berea mi-o aleg singur. Facultatea, la fel. Dif eren ţa e însă enorm ă. 
Dacă prima halb ă nu-mi place, schimb marca. La şcoală nu pot face asta. 
Nu îmi vine s ă repet un an doar pentru a schimba unu-doi profesor i.  
De fapt, înv ăţământul reprezint ă un monopol natural şi trebuie tratat ca atare.” 
 
 

Pentru unii această întrebare nu are rost, au ştiut de la grădiniţă că vor să se facă medici, 
avocaţi, profesori sau cine mai ştie ce. Pentru alţii, alegerea facultăţii reprezintă o dilemă. Oferta 
este atât de mare, responsabilitatea la fel, încât bieţii tineri nu mai ştiu ce şi cum să aleagă. 

Facultatea înseamnă investiţie pe termen lung, înseamnă implicarea emoţională şi 
financiară a familiei pentru susţinerea viitorului licenţiat. Aşa că puneţi în balanţă criterii cum ar fi: 
înclinaţiile, dificultăţile examenului de admitere, numărul de candidaţi, specializările cele mai bine 
plătite, eventualele burse, disciplinele de studiu, dorinţele părinţilor şi posibilităţile financiare. 

Studiaţi din timp şi cu atenţie ofertele facultăţilor pentru a lua o decizie în cunoştinţă de 
cauză. Interesaţi- vă în legătură cu ceea ce veţi face după terminarea facultăţii, eventual discutaţi 
cu persoane care au terminat respectiva facultate. Discutaţi cu profesorii şi părinţii despre aceste 
probleme şi veţi reuşi să vă limpeziţi gândurile. Indiferent de decizia luată puteţi fi siguri că veţi 
păşi în cea mai interesantă perioadă a vieţii. 
Succes! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elev: Ciocotișan Mihai 

clasa a 14-a C seral 
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(partea a doua) 
 

6. Jean-Francois De Rozier (1754 – 1785) 
 

Jean-Francois, profesor de fizică și de 
chimie, a fost martor în 1783 la primul zbor al unui 
balon, eveniment care a născut în el pasiunea pentru 
zbor. După ce a asistat la ridicarea unui balon având 
succesiv la bord, o oaie, o găină și o rață, acesta a 
prins curaj și a realizat primul zbor controlat de un 
om. Fără a se opri acolo, De Rozier a planificat 
trecerea Canalului Mânecii, din Franța către Anglia. 
Acesta avea să fie ultimul lui zbor. Dupa ce s-a ridicat 
la o înălțime de 450 de metri, balonul s-a dezumflat, 
cauzând căderea lui și inevitabil, moartea 
pasagerului.  

 
 
 
7. J. G. Parry-Thomas (1884 – 1927) 
 

John Godfrey Parry-Thomas, pilot 
de curse și un inginer pasionat de motoare, 
avea un vis: să doboare recordul de viteză 
stabilit de un alt concurent, Malcom 
Campbel. Pentru  a face asta trebuia să creeze 
o mașină mai rapidă. Viitoarea lui invenție a 
fost un vehicul prototip numit Babs, căruia îi 
operase mai multe modificări, printre care și 
lanțuri expuse care legau roțile de motor. În 
data de 24 aprilie 1926, Parry-Thomas a 
doborât recordul mondial existent la acea 
vreme, atingând viteza de 270 de kilometri pe 

oră. După numai un an, Malcom Campbell a stabilit un nou record mondial. Acest lucru nu a făcut 
decât să-l ambiționeze pe Parry-Thomas, care a făcut noi îmbunătățiri. De data aceasta însă, ambiția 
sa avea să-i fie fatală. În timpul cursei, unul dintre lanțuri s-a desprins și a ricoșat în gâtul 
pilotului, decapitându-l parțial. Parry-Thomas a murit pe loc. 

 
 

Noutăti din domenii diferite 
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8. William Bullock (1813 – 1867) 
 

Bullock a fost un inginer american, a 
cărui invenție din 1863 a revoluționat industria 
tipăritului: o pres ă mai eficientă și mai rapidă. 
Creația sa a fost în final și cea care i-a adus 
moartea. În timp ce lucra la reparațiile unei prese, 
acesta și-a prins piciorul în ro țile mașinăriei . 
Deși a reușit să evadeze din strâmtoare, în câteva 
zile o cangrenă i-a cuprins piciorul, iar Bullock a 
murit în timpul operației de amputare a piciorului. 

 
 
 
 

9. Sir Humphrey Davy (1778 – 1829) 
 

Sir Humphrey Davy, ingeniosul chimist 
și inventator britanic și-a început cu stângul 
cariera științifică. În perioada în care era doar un 
ucenic, a fost concediat din cauza că provoca prea 
multe explozii. După ce s-a specializat în chimie, 
și-a format straniul obicei de a inhala diversele 
gaze cu care avea de-a face. Din fericire, acest 
lucru a dus la descoperirea proprietăților 
anestezice ale oxidului de azot. Însă, din 
nefericire pentru el, același obicei a fost pe 
punctul de a-l ucide în repetate rânduri. 
Frecvențele otrăviri  ale organismului l-au lăsat 

invalid pentru ultimele două decade ale vieții sale. Chiar și în acest timp, a reușit “performanța” de 
a-și pierde complet vederea în timpul unei expozii din laborator. 

 
 

10. Galileo Galilei (1564 – 1642) 
 

Galileo și-a dedicat o mare parte a vieții 
studierii astrelor și dezvoltării instrumentelor 
menite să faciliteze observațiile astronomice. 
Dincolo de descoperirile sale, revoluționare la acea 
vreme, acesta a plătit și un tribut personal: pierderea 
vederii. Galileo era fascinat în mod special de Soare, 
prin urmare, își petrecea o mare parte din timp făcând 
observații asupra astrului. În ultimii ani de viațî, 
savantul era aproape orb ca urmare a deteriorii grave a 
retinelor, cauzată de observațiile sale îndelungate. 

 
 

Eleva: Olar Ramona,  
clasa a 14-a C seral 
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Cine a fost Justin Capră? 
   

De mic a fost interesat de știință, încercând să o născocească tot 

felul de lucruri pentru propria plăcere dar și pentru a-și ușura anumite activități. 
Astfel, de la primele mașinuțe de jucărie cu motorașe de ceas sau avioane din 

lemn ajunge, elev fiind, să construiască un dispozitiv care permitea deschiderea 

de la distanță a unui garaj. 

De mic a fost interesat de știință, încercând să o născocească tot 

felul de lucruri pentru propria plăcere dar și pentru a-și ușura anumite activități. Astfel, de la primele 

mașinuțe de jucărie cu motorașe de ceas sau avioane din lemn ajunge, elev fiind, să construiască un 

dispozitiv care permitea deschiderea de la distanță a unui garaj. 

Prima invenție omologată ca atare, în 1955,  a fost un automobil cu două roți, VIRGILIUS, care 

atingea 300 km/oră, cântărea 250 kg, fiind echipat cu un motor de avion de 105 CP. 

Un an mai târziu concepe ”rucsacul zburător„, primul aparat 

individual de zbor. Aparatul a fost expus un timp la Muzeul Tehnic din București, 
neintrând niciodată în producția de serie la noi în țară. În schimb, șapte ani mai 

târziu, un aparat identic cu acesta a fost brevetat în SUA de către americanii de 

cătreamericanii Wendell Moore, Cecil Martin și Robert Cumings.  

Un dispozitiv care poate reduce partial gravitația corpurilor este 

inventat în 1961 șinumit ”cutianeagră„. Cu această invenție a intrat în atenția lui 

Henri Coandă, cu care a colaborat și la alte proiecte. 

În 1964 construiește un ”elicopter portativ pentru juniori„, cu o 

greutate proprie de 30 kg, putere de 35 CP și o forță portantă de 125kg. Zborul 

demonstrativ a avut loc pe aeroportul Băneasa, în prezența prietenilor.  

În perioada 1966-1968 construiește un aparat de zbor individual, cu 

azot lichid, un automobil ce avea caroseria fluidă (și invizibilă) în care, deși nu este acoperiș, ocupanții sunt 

feriți de ploaie sau ninsoare datorită unui jet de aer emanat din partea din spate a aparatului, care asigură tot 

odată și propulsia cestuia și care acționează ca un scut în jurul platformei, menținând o temperatură 
constantă înăuntru. Un elicopter fără elice, fără aripi și fără jet, toate acestea trecând aproape neobservate de 

către opinia publică.  
Dar ingeniozitatea  sa nu s-a oprit aici. A inventat numeroase automobile, motorete, tricicle. 

Printre acestea se află micro-turismele din seria SOLETA, de tip SOLETA F, SOLETA 150 ECOR, 

SOLETA I.C. 200, de dimensiuni mici și cu un consum de doar 0,5l de combustibil la 100km, cu care a fost 

văzut adesea pe drumurile țării. Modelul SOLETA I.C. 200 ajungea la viteza de 67 km/oră. 
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Prin anii 70 a proiectat o mașină nepoluantă, fără volan și pedale, comenzile făcându-se de la un 

buton așezat pe carcasa fotoliului. Modelul SARMIS EM 4K având o greutate proprie de 140kg și o greutate 

a cumulatorilor de 180kg atingea o viteză de 60 km/oră. 
La Târgul Inventika din 2008 a fost prezentat “TROTY” un triciclu pliabil cu motor electric 

integrat în butucul roții de direcție. Vehiculul se înclină la viraje în mod natural, iar la staționare blochează 
puntea spate. Are o viteză maximă de 28km/orăși o autonomie de 50 km, fiind prevăzut cu un acumulator 

care se încarcă de la orice prize de 220 V. Greutatea proprie cu tot cu acumulator este de 30 kg, iar sarcina 

utilă de 80 kg 

Automobilul OBLIO 3C a fost vedeta Salonului Inventika și premiat cu Eco-Prize de Federația 

Internatională a Asociațiilor de Inventatori.  

Între scuter și mașină, cu motor integra în roată, automobilul funcționează pe bază de curent 

electric, înloc de combustibil. Bateriile din dotare se încarcă de la priză prin intermediul unui acumulator. 

Nu necesită permis de conducere, poate atinge o viteză de până la 30 km/h și are o autonomie de 80-100 km. 

Tot în această perioadă a construit diverse micro-turisme cu consum foarte mic pe care le-a 

prezentat la diferite târguri și expoziții de profil:  

JUSTIN 1000 (2007) este un hibrid din fibră și 
aluminiu, de 140kg, care poate funcționa atât cu benzină fără 
plumb (0,4 l/100km) cât și cu energie electrică de la priză, având o 

autonomie de 250 km, la o viteză de maxim 30 km/oră. 
J 400D (2011) poate funcționa cu orice fel de 

combustibil: benzină, motorină chiar și ulei alimentar. Cântărește 

150 kg, are un singur loc (șoferul), atinge o viteză de 90 km/oră și 
consumă 0.5 l la 100 km. 

Astfel, fiecare nouă mașină imaginată aduce a ceva inedit: la una dintre ele, fumul ieșea prin 

axul roții, alta devenea invizibilă, grație unei pelicule de fluid 

ce o înconjura și care ferea pe cel din mașină și de curent si de 

vânt sau ploaie. Pentru multe dintre mașinile sau motoretele 

clasice, cadrul era și rezervorul de benzină. 
Românul are în palmares peste peste 80 de 

miniturisme, 30 de motorete cu propulsie neconveţională, 
peste 130 de lucrări de specialitate, cărţi şi cursuri, şi nu 

maipuţin de 60 de brevete. 

"De meserie eu sunt român, iar la asta nu voi renunţa niciodată, chiar dacă cei din jur mă 
privesc ca pe un tataie ţîcnit", a spus despre sine cu doar câteva zile înainte de a ne părăsi aces om deosebit. 

Un GENIU! 

 

prof. ing. Culic  Liliana 
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30 de sfaturi de la 30 de preşedinţi americani 
 

(partea  a doua ) 

 
16. Teddy Roosevelt, 1901-1909: "Trebuie să îndrăznim să devenim mari; 
măreția este rodul sacrificiului și al curajului nemărginit." 
 

 
 
17. William Taft, 1909-1913: “Nu scrie pentru a fi înțeles, scrie în așa fel încât să nu 
poți fi neînțeles." 
 

 
 
 
18. Woodrow Wilson, 1913-1921: "O judecată curată este mai valoroasă decât o 
mie de consilieri. Avem nevoie de lumină, nu de căldură." 
  
 

 
19. Franklin D. Roosevelt, 1933-1945: "Misiunea ta nu este aceea de a-ți face un rost 
în lume, ci de a transforma lumea!" 
   
 

 
 
20. Harry S. Truman, 1945-1953: “Am descoperit că cea mai bună metodă de a da 
sfaturi copiilor este să afli ce își doresc și apoi să îi sfătuiești să obțină acel lucru." 
 
 
 

 
21. Dwight Eisenhower, 1953-1961: "Niciun bărbat înțelept sau curajos nu se întinde 
pe șinele istoriei, așteptând să treacă trenul viitorului peste el." 
    

 
 

22. John F. Kennedy, 1961-1963: "Viața nu este niciodată ușoară. Trebuie să 
muncești și să îți respecți obligațiile – față de adevăr, de justiție și de libertate." 
 
 

 
23. Lyndon B. Johnson, 1963-1969: “Dacă vom reuși, nu va fi datorită a ceea ce aveam, 
ci a ceea ce suntem; reușita noastră nu se va datora lucrurilor pe care la deținem, ci a 
celor în care credem." 
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24. Richard Nixon, 1969-1974: “Visul American nu se întâmplă celor ce dorm." 
 
 
 

 
25. Jimmy Carter, Jr., 1977-1981: "Agonisirea lucrurilor materiale nu poate umple 
golul unor vieți lipsite de încredere sau sens." 
 
 
 

 
26. Ronald Reagan, 1981-1989: "Viitorul nu aparține celor slabi de înger; aparține 
celor curajoși." 
 
 

 
27. George HW Bush, 1989-1993: "Nicio problemă a omenirii nu poate încătușa 
ingeniozitatea și energia umană și speranța nelimitată a spiritului uman." 
 
 

 
28. Bill Clinton, 1993-2001: “Dacă trăiești suficient de mult, vei face greșeli. Dacă 
reușești să înveți din ele, vei deveni o persoana mai bună. Reușita ține de gestionarea 
emoțiilor, nu de cum te afectează acestea. Nu trebuie să renunți niciodată, niciodată, 
niciodată!" 
 
 
 

 
29. George W. Bush, 2001-2009: "Viața ia propria cale, are propriile cereri, îți scrie 
propria poveste și de-a lungul timpului, ne dăm seama că nu noi suntem autorii." 
   
 
 

 
 
30. Barack Obama, 2009-prezent: “O singură voce poate schimbă gândirea unei 
săli. Dacă o voce poate schimba mentalitatea unei săli, atunci o poate schimba și 
pe cea a unui oraș. Și dacă o poate schimba pe cea a unui oraș, atunci o poate 
schimba și pe cea a unui stat. Și dacă o poate schimba pe cea a unui stat, atunci 
poate schimba și mentalitatea unei națiuni întregi, și dacă poate schimba o 
națiune, atunci poate schimba lumea. Vocea ta poate schimba lumea." 
 

 
 

Eleva: Danciu  Veturia 
 clasa a XI-a A seral 
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PRIMELE  AUTOMOBILE  FABRICATE  ÎN  ROMÂNIA 
Cu toate că mulţi români ar susţine sus şi tare că primul automobil românesc ar fi Dacia, e de ştiut 

că Uzina de Automobile din Piteşti a fost fondată abia în anul 1966. Istoria maşinilor de pe plaiurile 
autohtone, se concentrează în partea de vest a ţării, dar „lupta” pentru supremaţie  în acest domeniu nu se 
împarte între cele două oraşe rivale de tradiţie, Arad şi Timişoara, ci Arad… şi Reşiţa! 

Arădenii, ştiu că primul autoturism de pe actualul teritoriu al României s-a numit MARTA şi s-a 
fabricat la Arad, dar, dintr-un anume motiv, nimeni nu prea vrea să admită asta, aşa că apar din când în 
când articole care redescoperă minunata istorie a României. Ultima revelaţie le aparţine celor de la 
varianta românească a Yahoo! News, care citează ziarul Bună Ziua, Braşov din care reiese că inginerii de la  
IAR Braşov au lucrat la primul automobil 100% românesc, MALAXA, construit în 1945 la Reşiţa, în fabricile 
industriaşului român Nicolae Malaxa, al cărui nume îl purta. Cităm: 

    „Primul automobil 100% românesc a fost produs la mijlocul secolului trecut, la 
uzinele Malaxa de la Reşița. Proiectul autoturismului aparține unui grup de ingineri şi 
tehnicieni de la uzinele A.S.A.M. şi Malaxa din Bucureşti şi IAR din Braşov, conduşi de ing. 
Petre Carp. Maşina avea un motor cu trei cilindri în stea, cu răcire forțată cu aer, capabil să 
dezvolte 30 de cai putere (după măsurătorile vremii). Soluția constructivă era «totul în spate», 
motorul formând un tot cu diferențialul şi cutia de viteze. Greutatea motorului era de 80 kg, 
iar ansamblul cu diferențialul şi cutia de viteze ajungea la 150 kg. Pentru a asigura răcirea 
motorului, între plafon şi acoperiş era lăsat un spațiu pentru canalizarea aerului necesar. Aerul 
era captat din față, de deasupra parbrizului şi era canalizat prin acoperişul cu pereți dubli, cu 
ajutorul unui ventilator, care îl absorbea, dirijând o parte peste cilindri, iar restul la 
carburator. Viteza maximă era de 120 km/h. Malaxa oferea un nivel înalt de confort şi putea 
transporta până la şase persoane. Caroseria avea o formă aerodinamică, foarte elegantă, cu 
portbagajul în partea din față, sub capotă, unde se afla şi roata de rezervă. Prinderea 
caroseriei pe şasiu se făcea prin tampoane de cauciuc. Consumul de benzină era de 10 l/100 
km”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Conform informațiilor, s-au produs cam 800 de automobile pe an, între 1945 şi 1947. 
Producția a fost oprită când sovieticii au decis să mute linia de asamblare în URSS, după ce 
Leonid Brejnev, aflat la Sofia, a fost transportat cu un automobil Malaxa şi a rămas 
impresionat de performanțele acestuia.  

Mergem mai departe în trecut… şi ajungem la Arad  În anul 1908 s-a înfiinţat la Arad o fabrică de 
automobile, numită MARTA. Firma franceză Westinghouse, din Le Havre, filială a Firmei Westinghouse din 
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SUA, a construit fabrica pe un teren pus la dispoziţie de Primăria Arad. MARTA este acronimul pentru 
Magyar Automobil Részvény Társaság Arad. Firma producea diferite modele de autoturisme printre care şi 
un autoturism autohton denumit “Márta”. Se fabricau aici motoare pentru utilaje feroviare, autobuze cu şi 
fără etaj, camioane de 3 și 5 tone şi, din 1910, autoturisme în mai multe forme de caroserie. Motoarele 
erau de 4 cilindri, de 20 CP, 30 CP și 40 CP. Cele de 20 și 30 CP aveau transmisia prin cardan, iar cele de 40 
CP aveau transmisia prin lanţ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Până în anul 1912 s-au fabricat 150 de autoturisme, dar în acelaşi an, Westinghouse a intrat în 
faliment, iar fabrica a fost preluată de AUSTRO DAIMLER. După preluare, se fabricau maşini Austro Daimler 
sub licenţă, tot cu numele de Marta. Mai ales Marta Taxi se bucura de un succes deosebit, maşină cu patru 
cilindri, 2.500 cmc, cu o putere de 18 sau 22 CP, ce erau exportate în toată Europa Centrală. În Arad, în anul 
1936, încă mai circula un astfel de Marta, care avea peste un milion de kilometri parcurşi! După începerea 
primului Război Mondial, în 1914, nu se mai fabricau decât motoare de avion. În anul 1918, după 
terminarea războiului, Transilvania a fost alăturată Regatului României. Din acel moment, se rupe legătura 
cu Firma Daimler. MARTA şi Fabrica de vagoane WEITZER erau unite în SOCIETATEA ASTRA. Marta s-a 
numit de atunci încolo „Fabrica de Motoare” şi se fabricau autoturisme, camioane, stropitoare, cu motoare 
pe benzină şi gaz metan.  

În concluzie…  
      MARTA s-a înfiinţat şi s-a desfiinţat pe vremea când Aradul aparţinea Imperiului Austro-Ungar. 

Abia peste 31 ani și cu 21 de ani înainte de primul automobil Dacia, au apărut automobilele MALAXA. Dacă 
e se judecăm corect, primul autoturism 100 % românesc, înfiinţat pe teritoriul juridic al României, a 
fost într-adevăr MALAXA. 
Sursa: Manager.ro- Istoria industriei auto din România 
 

                                                                                                               prof. ing. Todoruţ  Victor 
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a scris deja două cărţi despre greci şi vechii egipteni 
 

Luca are 6 ani şi vorbeşte greaca veche! A călătorit, deja, în 
toate colțurile lumii! A scris două cărți despre greci şi vechii 
egipteni. Este un puşti cu pasiuni atipice pentru un copil.  

De când avea patru ani, Luca scrie aşa cum făceau egiptenii 
şi grecii, cu peste 2000 de ani în urmă. Pasiunea băiatului pentru 
lumea antică este atât de mare încât a scris două cărți - "Corabia 
de pe Nil" şi  "Despre viața grecilor". Manuscrisele lui conțin sute 
de imagini, pe care le-a desenat singur! 

Oamenii mari sunt uimiți de pasiunea băiatului care îşi 
doreşte să le calce pe urme părinților, amândoi profesori şi cercetători ai lumii de odinioară! 

Luca a simțit chemarea pentru lumea antică atunci când a mers împreună cu părinții lui la 
Roma, la un congres de limba latină. 

 

Mama lui Luca povestește: „Am primit pentru acel congres de limba latina niște caiete 
groase. El a luat caietele și le-a umplut cu desene despre poveștile ce i le spuneam în timp ce ne 
plimbam prin Roma. Și a continuat astfel 120 de pagini au fost completate”. 

Universul lui Luca este lumea întreagă. El ştie răspunsul multor 
întrebări care i-ar pune în dificultate pe mulți alți copii. Imaginația puştiului 
este ieşită din comun. Cei care îl cunosc pe Luca sunt fascinați să-i asculte 
poveştile inventate despre egipteni, greci sau romani. 

Călătoriile împreună cu părinții l-au ajutat pe Luca să afle multe 
lucruri despre lumea cea mare. 

Povestea lui Luca este abia la început. Băiatul promite că-i vom auzi 
numele multă vreme de acum înainte. Şi-a propus să scrie cărți care să îi ajute pe oameni să 
înțeleagă cum au trăit înaintaşii noştri. 

 
Eleva: Boroș  Loredana 

                                                                                                                  clasa a XI-a As 
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(Partea întâi) 

Între cele două războaie mondiale femeile au jucat un rol important în societatea românească. Au 
fost deschizătoare de drumuri în multe domenii în care accesul lor era restricţionat, au excelat în artă și 
literatură. Au avut influenţă în sfera politicului și au luptat pentru emanciparea femeii. 

 
 

Aviaţia era un domeniu rezervat în exclusivitate bărbaţilor, cam peste tot în lume prezenţa 
feminină fiind, mai degrabă, o curiozitate. Cu toate acestea România făcea excepţie la acest capitol, 
numărul femeilor cu brevet de pilot fiind extrem de ridicat comparativ cu alte tării. 

Marina Știrbei         
    Marina Știrbei s-a născut la 19 martie 1912, la Viena, și era 
înrudită cu familia Băleanu și nepoata prinţului Barbu Știrbei. După mai 
multe refuzuri a fost acceptată la Școala de Turism Aerian înfiinţată de 
Mircea Cantacuzino pe care o absolvește în 1932. După ce URSS a invadat 
Finlanda, Marina Știrbei face o deplasare în “Țara celor o mie de lacuri” 
unde este profund impresionată de femeile finlandeze organizate în cadrul 
Societăţii Aviatice a Femeilor din Finlanda “Lottasvart”. Se pare că 
inspirată și de acest model, ea se va ocupa de înfiinţarea aviaţiei sanitare, 
în anul 1939, denumită și “Escadrila Albă”. După începerea operaţiunilor 
împotriva sovieticilor, Marina Știrbei a întreţinut un sanatoriu în conacul 
familiei de la Dărmănești, destinat refacerii aviatorilor răniţi pe front. În 
1942 se căsătorește cu principele Constantin Basarab Bibescu 

Brâncoveanu, pilot și el. În anii comunismului este deposedată de avere și obligată să se refugieze într-o 
garsonieră pe Popa Tatu, unde se află o perioadă cu domiciliul forţat. Va reuși să emigreze în urma 
intervenţiilor soţului și ale statului englez. Marina Știrbei a fost singura femeie pilot de război în timpul 
celui de-al doilea război mondial. 
 
 
Elena Caragiani Stoenescu 

 
A fost în anul 1913 prima aviatoare din România și una dintre primele zece 

din lume. A terminat școala de pilotaj la București sub îndrumarea căpitanului C-tin 
Fotescu, dar fiind împiedicată să obţină calificarea în ţară, a fost nevoită să meargă 
la Paris unde obţine la 22 ianuarie 1914 brevetul de pilot nr. 1591 eliberat de 
Federaţia Aeronautică internaţională. Va efectua numeroase zboruri pe continentul 
american, iar în Mexic va îndeplini funcţia corespondent de război pentru presa 
franceză. Revenită în România în cursul primului război mondial i se refuză 
autorizaţia de pilot de război, devenind soră de caritate la spitalul de campanie din 
București și apoi în casa părintească din Tecuci organizează un punct sanitar 
 

Femeile aviator 
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Smaranda Brăescu 
Este prima parașutistă din România. În 1928 când cere permisiunea 

autorităţilor române să se antreneze pentru salturi cu parașuta, în lume existau 
doar patru ţări care se puteau mândri cu femei parașutiste: Franţa, Elveţia, 
Cehoslovacia și URSS. Refuzată în România, Smaranda obţine brevetul în 
Germania. 

A rămas celebră în istoria aeronautică pentru o serie de recorduri 
mondiale. La 2 octombrie 1931într-un zbor cu locotenentul Papana, Smaranda 
Brăescu sare lângă Slobozia de la 6000 de metri, bătând recordul mondial feminin 
de parașutism. Un an mai târziu, e când se află în SUA unde îţi obţine brevetul de 
pilot. Smaranda Brăescu sare în California de la înălţimea de 22733 de picioare 

stabilind un nou record mondial. Precedentul record fusese de 22171 de picioare și îi aparţinea unui ofiţier 
american. La sărbătoarea ei în Statele Unite, parașutista a venit înveșmântată într-o ie cu înflorituri 
populare românești, lucrată de bunica ei. 
      
Irina Burnaia 

A fost una dintre cele mai strălucite aviatoare ale României. Obţine 
brevetul la București la 27 octombrie 1933. la 3 ianuarie 1925 a plecat împreună 
cu pilotul instructor Peter Ivanovici într-un lung raid spre Capetown. Aproape de 
Cairo avionul a suferit un accidet. ţi-au continuat drumul ajungând până la sud 
de lacul Victoria, după ce traversaseră mai mult de jumătate din Africa. La 
înapoiere, pe 24 martie 1935 avionul lor, de fabricaţie românească, I.A.R. 
totalizase 16000 de km de zbor. Ivanovici care era militar a primit răsplată 20 de 
zile de carceră și o mutare disciplinară la Iași pentru ca a depășit permisia cu 45 
de zile, a survolat regiuni nepermise și nu avea parașute la bord. Irina Burnaia nu 
a păţit nimic, însă ea a denunţat opiniei publice abuzul autorităţilor în cartea 
autobiografică “Aripile mele” apărut la București în 1937. 

 
Mariana Drăgescu 

Mariana Drăgescu una dintre persoanele de mare notorietate ale aviaţiei 
românești, dar și ale vieţii mondene, era prietena foarte bună cu Marina Știrbei 
alături de care și-a alinat suferinţa în primii ani ai comunismului. Cu ajutorul ei și-a 
cumpărat un avion, Messerschmitt M35, dotat cu un motor cu șapte cilindri în stea 
și care prindea vreo 235 km la oră. Aparatul o bijuterie tehnică pentru epoca 
respectivă, a fost confiscat de autorităţile comuniste. Alături de Nadia Russo-
Bossie și Stela Huţan-Palade a făcut parte din Escadrila Albă celebra unitate de 
aviaţie a Crucii Roșii române care în timpul celui de-al doilea război mondial 
evacua răniţii din teatrele de operaţiuni. 
 
 

La sfârșitul anilor 30, România se putea mândri cu 17 femei posesoare ale brevetelor de pilotaj, 
lucru extraordinar pentru acele timpuri dacă ţinem cont de mentalităţile existente în societate, dar și de 
costurile uriașe pe care le presupuneau antrenamentele și obţinerea brevetului. 

 
prof. ing. Barbur  Maria  
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Când a împlinit automobilul 100 de ani? 
 

La 29 ianuarie 1986, lumea a avut un prilej de sărbătoare cu totul deosebit: automobilul 
împlinise 100 de ani. Exact cu 100 de ani în urmă, inginerul Carl Benz (1844-1929) din Mannheim, 
fiu al unui mecanic de locomotivă din Pădurea Neagră, a obținut brevetul primului vehicul acționat 
de un motor cu ardere internă. Nici priceputul Benz nu putea bănui că acest document urma să fie 
considerat, mai târziu, certificatul de naştere al automobilului. Şi nici măcar faptul că brevetul său 
avea să devină piatra de temelie pentru construirea a miliarde de maşini, în lumea întreagă. 

Cum arăta ’’automotorul brevetat’’ conceput de Carl Benz? Nu se asemăna câtuşi de puțin 
cu un automobil de astăzi, aducea mai degrabă cu o trăsură deschisă, din cele trase de cai. Pe axa 
din spate erau fixate două roți subțiri, aproape de înălțimea unui om, cu anvelope din cauciuc dur 
şi spițe din sârmă. În fața scândurii de suport pentru picioare era dispusă o mică roată cu spițe, cu 
ajutorul căreia vehiculul putea fi condus, printr-un sistem de pârghii. Dacă s-ar mai întâlni cineva 
astăzi pe stradă cu un asemenea triciclu, i-ar fi greu să creadă că este vorba de un automobil. Şi 
totuşi era cel dintâi vehicul automobil - adică autopropulsat! 

În spatele banchetei pufăia un mecanism de antrenare senzațional pentru epoca 
respectivă: un motor de 0,88 CP cu ardere internă, cu un cilindru şi răcit cu apă. 

Acesta punea în mişcare axa din spate şi roțile prin intermediul unor curele, lanțuri şi al 
unor arbori. Cea mai mare şi vizibilă piesă era un volant orizontal, turnat din fontă. 

În călătoriile sale de probă, trebuia ca Benz, mai întâi, să pornească motorul cu volantul. 
Apoi sărea repede în față, pe banchetă, cupla în unica viteză şi pleca, bubuind de zor. Oricum, cu 
16 km/h! Acest îndrăzneț strămoş al automobilului, creat de Carl Benz, poate fi văzut şi astăzi la 
Muzeul German din Munchen. 

 
 
Care au fost predecesorii automobilului? 

 
Cea de-a 100 aniversare a automobilului ar fi putut, de fapt, să fie sărbătorită şi mai 

devreme. Deoarece, cu mult timp înainte ca Benz să-şi breveteze creația, au mai existat şi alți 
inventatori - mai ales englezi şi francezi - care au circulat în vehicule spectaculoase. 

Ca majoritatea marilor invenții, automobilul are nu unul, ci mai mulți tați.  
Un vehicul capabil să se deplaseze prin forța proprie a fost mereu un vis al omenirii. Dar a 

trebuit ca realizarea lui să aştepte până în sec. al 15-lea. Mecanisme staționare, fixate în teren, 
erau acționate cu energia apei şi a vântului. De mers se mergea pe jos. Pentru călătorii mai lungi, 
omul se folosea de animale de tracțiune sau o pornea călare. De-abia inventarea maşinii cu abur, 
în sec. al 17-lea, a revoluționat tehnica deplasării. Cei dintâi inventatori au făcut experiențe cu 
cazane mari de abur în care fierbea apa, iar aburul format era transmis într-un cilindru metalic, 
unde apăsa cu forță asupra unui piston. Prin arbori cotiți, pârghii şi roți dințate, mişcarea de 
translație a pistonului era transformată în energie cinetică. 
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Cu ce combustibil funcţionau primele motoare? 

 
Când elvețianul Isaac de Rivaz (1752-1829) a reuşit cu vehiculul său să facă un salt de mai 

bine de un metru, nu avea de unde bănui că săritura 
lui reprezenta deschiderea unei noi ere tehnice. 
Tocmai reuşise să pună în mişcare strămoşul 
automotorului actual. În locul aburului, Rivaz 
experimentase cu gaze combustibile. Într-un cilindru, 
pe care îl fixase pe un căruț primitiv, a aprins o 
rezervă de hidrogen. Puterea exploziei a transmis-o, 
aşa cum procedaseră şi predecesorii săi , cu aburul - 
către un piston. 

La 30 ianuarie 1807, lui Rivaz i s-a acordat 
brevetul pentru ’’ utilizarea exploziei gazului aerian 
sau a altor substanțe gazoase drept combustibil’’. 
Prin urmare, am fi îndreptățiți să considerăm şi 

aceasta dată ziua de naştere a automobilului. 
O jumătate de secol mai târziu, inventatorul belgian Jean Joseph Lenoir (1822-1900) şi-a 

adus aminte de invenția lui Rivaz, iar în 1860 a brevetat un motor, acționat cu gaz de iluminare. 
Între Paris şi Joinville sunt 11 km care, dus-întors, au fost parcurşi într-o oră. Vehiculul nu se arăta 
mai rapid decât un drumeț viguros, în schimb se deplasa prin forțe proprii. Dar se poticnea atât de 
tare, încât nu s-a impus ca mijloc de propulsie. 

 
 

De ce avea nevoie primul automobil de un fochist? 
 

Inginerul francez Nicolas Joseph Cugnot a reuşit, cel dintâi, să construiască un vehicul 
acționat cu abur. Ca ofițer de artilerie în serviciul regelui, căuta o posibilitate de a transporta mai 

repede pe linia frontului tunurile 
grele. A construit un triciclu imens, 
din lemn rezistent. Înaintea roții din 
față, a dispus cazanul de abur şi totul 
se punea în mişcare, şuierând şi 
pufnind. Apoi, ca să nu se oprească în 
drum, era nevoie ca un fochist să se 
îngrijească permanent să existe 
căldură suficientă în cazan. Termenul 
de şofer (’’chauffeur’’, fochist în 
franceză) aminteşte, până în zilele 
noastre, de invenție. 

Dar tocmai când Cugnot 
intenționa să-şi prezinte senzaționalul său vehicul cu abur, în 1771, monstrul s-a izbit de un zid. Şi 
aşa s-a produs primul accident de circulație confirmat oficial, în care a fost implicat un 
autovehicul. În ciuda finalului lipsit de glorie, francezii se mândresc cu cel dintâi ’’automobil’’ 
capabil să funcționeze, expus în Muzeul Național Tehnic de la Paris. 
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Cine a construit primele motoare în patru timpi? 
Comis-voiajorul Nikolaus August Otto (1832-1891), din Koln, a fost cel care a reuşit să 

construiască un motor cu ardere internă, ce funcționa mai calm. El a făcut un 
apel la o invenție descrisă încă din 1862 de francezul Alphonse - Eugene Beau 
de Rochas: aşa-numitul principiu al celor patru timpi.  

Motorul lui Otto încă folosea gazul drept combustibil, dar consuma pe 
jumătate, funcționând în acelaşi timp de două ori mai repede. Acest progres era 
realizat prin comprimarea gazului în cilindru de către piston, înainte de a se 
aprinde la momentul potrivit. Pentru o mai bună funcționare, Otto a montat 
patru cilindri în serie: aceeaşi forță se repartiza, în mod avantajos, egal pe patru 
cilindri. În plus, Otto a construit şi un carburator, care aspira gazul înainte de 
aprindere, amestecându-l cu aerul. Astfel se putea controla mai bine arderea 
uniformă. 

 

Pentru acest motor - care îi poarta numele - Otto a 
primit medalia de aur la Expoziția Mondială de la Paris. Aceasta 
l-a ajutat să-şi întemeieze o firma, Uzinele de Motoare cu gaz 
Deutzer, din Koln. Motoarele Otto cu funcționare liniştită şi 
exactă se vindeau bine. Dar erau încă prea grele pentru 
încorporarea lor pe automobile. 

 
 

 

 

 

 
Cai –Putere 
 

Unitatea de măsura a puterii, calul - putere (CP, ’’horse power’’ în engl., HP), a fost 
introdusă de James Watt, pe la 1770. Un motor de 1 CP este capabil să ridice o masă de 75 kg, 
într-o secundă, la înălțimea de 1 m. Astăzi, puterea unui motor este indicată, în locul cailor putere, 
în watt (W; plural wați) sau în kilowatt (kW; plural kilowați): 1 CP= 735,49875 W= 0,73549875 kW. 
 
Surse: 
http://www.info-portal.ro/cautare/evolutia-automobilului-/1/    
http://comymanele.xhost.ro/istorie.htm 
 

Elev: Dan Cătălin 
                                                                                                                  clasa a XI-a Bp 
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Istoricul reciclării hârtiei începe practic odata cu fabricarea ei. Dacă în urmă cu două decenii 

reciclarea era determinată în principal de motivaţii economice, în ultimii ani accentul este pus pe 
motivaţiile ecologice, dezvoltându-se conceptul de marcă “eco”, care serveşte ca un important 
instrument de piaţă. 
 Hârtia este cel mai frecvent deşeu întâlnit în mai toate sferele de activitate şi constituie o 

importantă sursă de fibre de celuloză. 
Perioada de biodegradare a hârtiei este de 
3-12 luni. Beneficiile aduse naturii prin 
reciclarea deşeurilor de hârtie sunt foarte 
importante, reducându-se anumite 
consumuri ca: apa industrială cu circa 
60%, poluarea aerului cu 75%, energia 
electrică cu 45% precum şi poluarea apei 
cu 45%. 
           În zilele noastre, hârtia nouă se 
fabrică în general având ca bază pasta 
mecanică sau celuloza. Totuşi, trebuie să 
subliniem că producerea celulozei din 
lemn realizează o puternică poluare a 
atmosferei şi a apelor. Fibrele de celuloză 
sunt extrase din lemn cu ajutorul 
produselor chimice sulfuroase, apoi albite. 
Poluarea mediului însă poate fi redusă 
sensibil graţie tehnologiilor moderne şi 
utilizării crescânde de maculatură. 
  

În cazul reciclării hârtiei fibrele 
sunt extrase din maculatură şi folosite pentru fabricarea hârtiei noi. În acest scop, maculatura se 
dizolvă mai întâi în multă apă până când se reduce la o pastă lichidă. Impurităţile mari, precum 
materialele plastice, metalele etc. sunt extrase, apoi se adaugă produse chimice pentru a elimina 
cerneala tipărită. În maşina de hârtie, această pastă trece printr-un număr mare de bobine. Aici 
apa este extrasă şi astfel se obţine hârtia reciclată, care poate fi folosită din nou. 
 -  Principalele tipuri de deşeuri din hârtie şi carton reciclabile sunt: hârtiile poligrafice 
(hârtii pentru imprimantă şi de ziar), hârtiile şi cartoanele de împachetat, cartonul gofrat, hârtiile şi 
cartoane tehnice speciale. 
 - Sursele de reciclare sunt tipografiile, editurile, chioşcurile de distribuire a presei, 
întreprinderile care prelucrează hârtie, magazinele, autorităţile, administraţiile, firmele de prestări 
servicii, gospodăriile particulare. 
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  Avantaje ale utilizării hârtiei vechi la fabricarea hârtiei noi:  
�  reducerea consumului de lemn cât şi cheltuielilor pentru transport şi producţie.  
� reducerea efectelor negative asupra climei, ca urmare a defrişării suprafeţelor forestiere 

şi asupra solului (creşterea riscului de eroziune).  
� hârtia fabricată pe baza hârtiei vechi are de asemenea o nevoie mai scazută de apă şi o 

încărcătură în ape reziduale mai mică decât hârtia fabricată numai din material lemnos. 
 

Principalele utilizări ale hârtiei reciclate: 
 - în industria hârtiei ca materie prima fibroasă (substituirea pastei de hârtie): 

� fabricarea din nou a  hârtiei (valorificare optimă),  
� fabricarea cartoanelor sau mucavalelor (valorificare inferioară) 
� după atingerea numărului de cicluri de reciclare, hârtia inferioară calitativ, poate fi 

utilizată în alte domenii. 
 

 - în industria materialelor de construcţii: 
� ca izolant termic în panourile de prefabricate 
� la producerea de plăci fibroase (pereţii din carton cu gips),  
� ca material de umplere a ambalajului 

 
- combustibili obţinuţi din deşeuri (în amestec cu cele din plastic şi lemn). 

 
 

  
Model de casă din hârtie reciclată 

 
Bibliografie: 

• www.mmediu.ro 
• http://ec.europa.eu 

 
Elev: Iriciuc Daniel 

clasa a X-a Ap 
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Rezervaţia fosilieră Chiuzbaia a atras asupra ei un interes științific 

deosebit datorită resturilor fosilifere de floră şi faună găsite în rocă... 
Rezervația fosiliferă Chiuzbaia este localizată  în partea central 

vestică a județului Maramureș și cea nordică a satului Chiuzbaia. Se află la o 
altitudine de 800 de metri, în partea sudică a Munților Igniș, aproape de 
DN18, care leagă municipiul Baia Mare de orașul Sighetu Marmaţiei. 
  Rezervația fosiliferă Chiuzbaia se întinde pe o suprafaţă de 50 de 
hectare într-o zonă acoperită cu specii arboricole de fag (Fagus silvatica), 
stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus), paltin (Acer 
pseudoplatanus) sau ulm (Ulmus carpinifolia) și un afloriment aflat în 
arealul acesteia. Rezervaţia a fost înfiinţată în 1954 şi declarată arie protejată 
prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000, privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii protejate, pentru a proteja resturile fosiliere. Resturile au cu o 
vârstă de 5,3 milioane de ani, şi au fost descoperite în secolul al XVIII-lea de geologi austrieci.  

Aici au fost descoperite fosile de de floră (mușchi, 
frunze de arbori exotici, ferigi, alge, fungi ale unor ciuperci 
parazite) și faună (schelete de pești și insecte fosile) depozitate 
în stratele de rocă. Acestea păstrează un imprimeu de funze pe 
baza cărora s-a putut efectua un inventar paleobotanic, 
reconstituindu-se flora şi vegetaţia pliocenă. 
Pe baza fosilelor descoperite, inventarul floristic al României a 
fost completat cu 6 specii noi pentru ştiinţă, dintre care 3 sunt şi 
varietăţi noi. Flora fosilă cuprinde 55 de familii, 107 genuri şi 
240 de specii, elementele est-asiatice şi nord-americane având o 
frecvenţă asemănătoare (31,09%), fiind prezente şi plante 

caracteristice Europei Centrale şi de Sud (12,60%), plante balcanice-caucaziene (5,85%) şi plante 
mediteraneene (5,58%). Au fost studiate un număr de 9.139 de resturi vegetale fosile, multe dintre ele fiind 
păstrate în colecţia Muzeului de Mineralogie Baia Mare. 

Teritoriul rezervaţiei, în prezent este ocupat de un 
făget bătrân de peste 100 de ani, care se întinde pe versanţii 
Ignişului până la altitudini de 800-850 m. 

În ceea ce priveşte fauna fosilă, din unele zone au fost 
descrise inclusiv resturi de insecte fosile sau schelet de peşte 
Leuciscus sp. (străbunicul actualului Leuciscus souffia agassizi 
- clean dungat – prezent în apele Săpânţei, Vişeului şi 
Vaserului, specie ocrotită în întreaga Europă). 
 
 

 

Eleva: Butica Liliana, clasa a 14 C seral 

NATURA 
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În Munții Rodnei, capra neagră a dispărut deja o dată. Acum, istoria amenință să se repete: au ramas 

aproximativ 100 de exemplare.  
  Capra neagră este cel mai „vechi“ mamifer 
din România: ea trăia în perioadele glaciare 
cuaternare, alături de mamut și de rinocerul linos. A 
supraviețuit încălzirii climatului retrăgîndu-se în 
zonele montane înalte, ce constituie ăi habitatul ei 
actual: golul alpin și pădurile adiacente. În schimb, 
ceea ce s-a schimbat drastic este distribuția caprelor 
negre pe teritoriul României. Din această cauză, e 
posibil ca secolul trecut să alcatuiască cel mai 
tumultuos capitol din istoria acestei specii autohtone.  

Rupicapra rupicapra carpathica, acest animal 
ierbivor este gregar: trăiește în ciopoare de 5-30 
exemplare, conduse de femele bătrâne. Masculii 
adulți de peste cinci ani duc o viață solitară, retrași în zone greu accesibile. Vârsta unui exemplar poate fi 
aflată numărând inelele de pe coarne. Durata de viață este estimată la 15-20 de ani.  

Capra neagră se distinge prin agilitate, putând face salturi de până la 2 m înălțime și 6 m lungime. 
Chiar și pe stânci abrupte, poate atinge o viteză de 50 km/oră. La nevoie poate înota, dar traversarea lacurilor 
alpine o epuizează. Printre dușmanii caprelor negre se numără urșii, lupii, râșii și acvilele de munte, dar 
numărul exemplarelor nu este periclitat de prădători. 

Pe vremuri, cele mai frumoase capre negre se 
găseau în Munții Rodnei. Dar după primul război 
mondial, românii au decis să se folosească de armele 
rămase în zonă îintr-un mod original: braconajul.  
  La începutul anilor ’30, se înființează aici o 
rezervație pe o suprafața destul de mică (183 ha), dar nu 
se alocă suficiente fonduri pentru angajarea paznicilor. 
Acest lucru se petrecea aproape concomitent cu 
declararea speciei drept „monument al naturii“, statut 
legal pe care îl obține în 1933.  
 
  Abia în 1964, Institutul Silvic Cinegetic a 
început repopularea Munților Rodnei cu exemplare din 

aceasta specie. Procesul a fost lent. Într-o primă fază, au fost aduși 42 de iezi, alăptați de capre domestice, iar 
dintre ei, 81% nu au supraviețuit celui de-al doilea an de viață. În 1967, au fost eliberați în sălbăticie primii 
iezi, după care au mai fost aduse 16 capre adulte. Deși extrem de costisitor, proiectul de repopulare s-a 
încheiat cu succes. În cei mai buni ani sporul natural a fost de 100%, în 1980 ajungându-se la circa 200 de 
exemplare, iar în 1990, la peste 500.  

De la începutul anilor ’90 până în prezent, situația se înrăutățește: ăn 1995, sunt înregistrate doar 85 
de exemplare în evidențele Inspectoratului silvic (zona Munților Rodnei). Una dintre cauzele împuținării 
caprelor este braconajul, din nou la modă.  
În 2003, s-a tras un semnal de alarmă, afirmând ca în Munții Rodnei fuseseră văzute doar cinci exemplare. 
Momentan, această specie „persistă“ în Apuseni și în Piatra Craiului, în Munții Tarcului și Bucegi, în 
Retezat, în Fagaraș, în Ceahlău, în Munții Rodnei și Vrancei.  

 
 
 

                                                                                                                                 elev: Kraycar Codruț 
                                                                                                                                     clasa a IX-a Cp 
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Majoritatea dintre noi nu cunoaștem proprietăţtile miraculoase de 
vindecare ale acestei combinaţii, cea de lămâie și bicarbonat de sodiu.  

Lămâia are efecte  anti-cancerigene puternice asupra organismului, 
acestea fiind deja dovedite cu ajutorul numeroaselor cercetări știinţifice. În plus, 
are un efect de vindecare foarte puternic asupra chisturilor și asupra tumorilor. 
Acest fruct a fost testat pe toate tipurile de cancer, iar cercetătorii au ajuns la 

concluzia că lămâia are capacitatea de a vindeca această afecţiune gravă. Iar dacă se adaugă bicarbonat de 
sodiu, efectul va fi mult mai mare, deoarece valoarea ph-ului din organism va fi echilibrată. 
 

De asemenea, lămâia are un foarte puternic efect anti-microbian, 
putând trata cu succes o gama largă de afecţiuni fungice și bacteriene. Lămâile 
sunt foarte eficiente ân tratamentul viermilor și paraziţiilor intestinali. Nu în 
ultmul rând trebuie precizat că acestea au un efect antidepresiv foarte puternic, 
reglează tensiunea arterială, luptă împotriva stresului și calmează sistemul 
nervos. 
 

În prezent a fost dovedit că: Lămţia distruge celulele cancerigene în 12 forme ale 
cancerului. De asemenea, previne răspândirea celulelor cancerigene și are un efect de 
10.000 de ori mai puternic decât medicamente și tratamente, cum ar fi chimioterapia 
sau medicamentele împotriva cancerului. 

 

Chiar și mai interesant este faptul că acest tip de tratament cu bicarbonat de  sodiu & lămâie 
distruge doar celulele canceroase. Adică, nu afectează celulele sănătoase. 
 

Este foarte simplu să prepari această soluţie: 
Amestecă ½ (jumatate) de lingurinţă de bicarbonat de sodiu în 250 de ml de apă, împreună cu 

zeama de la o jumătate de lămâie. Este important să reţineti că efectul lămâilor organice este mult mai 
puternic. 
Bautura miraculoasă este gata! 
Se consumă înainte de micul dejun pe stomacul gol. 
 

 
Elev: Rob Roxana Melinda                      

                                                                                     clasa a XI-a As  
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CINCI beneficii uimitoare ale MIERII 
 

De ani de zile, proprietățile anti-bacteriene ale mierii au fost demonstrate iar și iar. Dacă vă 
plac dulciurile și în același timp sunteți conștienți de pericolele consumului 
exagerat de zahăr, mierea este salvarea dumneavoastră. Mierea nu este un 
simplu desert, dar este din puct de vedere “nutritiv destul de promțătoare”, 
spune Engeseth, un profesor asistent de chimie alimentară de la Universitatea 
din Illinois. Multe dintre cercetările științifice demonstrează că mierea oferă 
organismului beneficii similare pe care le primim în urma consumului de 
fructe și legume. 

“Mierea a fost folosită medical vreme de sute de ani pentru tratarea diferitelor afecțiuni, dar 
nimeni nu a susținut aceste beneficii din punct de vedere științific” a continuat Engeseth. “Mierea 
este adesea considerată a fi un simplu îndulcitor, dar nu este așa. Mierea are o valoare mult mai 
mare decât credem”. 

În viața de zi cu zi, atunci când suferim de dureri în gât sau o ușoară arsură, 
mierea reprezintă un remediu eficient și la îndemână. Ceea ce nu știu majoritatea 
oamenilor este că aceast elixir al albinelor poate fi eficient în mult mai multe aspecte 
ale vieții noastre. Iată câteva dintre beneficiile pe care ni le oferă mierea: 

 

1. Trateaza cu succes anxietatea 
Unul dintre cele mai puțin cunoscute beneficii ale mierii este capacitatea acesteia de a 

reduce nivelul de anxietate și de stres. Substanțele nutritive pe care le conține mierea au un efect 
calmant asupra organismului. De asemenea, poate fi amestecată cu un ceai cald, pentru un somn 
mai odihnitor. 

2. Sporește nivelul de energie al organismului 
De ce să consumăm băuturi energizante care ne produc palpitații atunci când putem să 

consumăm miere. Conținutul de glucoză din miere va fi absorbit de fluxul sanguin și apoi va fi 
transportat către creier. 

3. Îmbunătățește imunitatea organismului 
Cu toate că nu a fost dovedit științific, consumul de miere îmbunătățește funcționarea 

sistemului imunitar. Consumă o linguriăță de miere în fiecare zi i vei observa o diferență în cel mai 
scurt timp. 

4. Slăbește rezistența bacteriilor la antibiotice 
Mierea de Manuka reprezintă o alegere înțeleaptă care poate ajuta organismul să vindece 

rănile infectate și poate slăbi rezistența bacteriilor la antibiotice. Mierea naturală conține o varietate 
mare de antioxidanți și enzime. Nu în ultimul rând trebuie să amintim și proprietățile antibacteriene 
ale mierii, atât intern cât și extern. 

5. Remediu împotriva ulcerului în cazul diabeticelor 
Cu toate că există pe piață o mulțime de produse care pot vindeca ulcerul diabetic, puteți 

accelera procesul de vindecare în cazul în care consumați miere. Capacitatea mierii de vindecare a 
rănilor este cu siguranță foarte importantă atunci când nu puteți folosi alte tratamente 
medicamentoase, în special dacă aveți diabet zaharat. 

6. Vindecă rănile 
Mierea poate reduce timpul de vindecare în cazul pacienților care suferă arsuri ușoare până 

la moderate. O analiză sistematică a celor de la Cochrane Researchers a concluzionat că mierea este 
cu adevarat o alternativă utilă a pansamentelor tradiționale în tratarea arsurilor. 

Sursa: truththeory.com 
Eleva: Bancoş  Georgeta              
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Odată ce trecem de jumătatea verii şi până la finele primei luni de toamnă, prin păduri, 
lunci de râu sau la margini de fâneţe îşi fac apariţia unele dintre cele mai delicioase fructe de 
pădure. Negre-lucioase cu nuanţe de roşu şi albăstrui şi cu o aromă discretă, murele ne îmbie să 
le încercăm gustul dulce-acrişor. Sub aspectul atractiv ele ascund însă o mulţime de beneficii 

pentru sănătate, care merg de la îmbunătăţirea aspectului pielii până la prevenirea cancerului. 
 

Puternic efect antioxidant 
Murele înmagazinează o cantitate mare de vitamine, minerale şi acizi organici, necesari pentru 
buna funcţionare a organismului. Sunt foarte bogate în vitamina C şi bioflavonoide, substanţe cu 
un puternic efect antioxidant, spun specialiştii citaţi de huffingtonpost.ca. De fapt, murele se 

numără printre fructele care conţin cea mai mare cantitate de antioxidanţi, ce ajută la prevenirea mai 
multor tipuri de cancer, curăţând organismul de substanţe nocive. Specialiştii subliniază însă că pentru a 
putea beneficia de aceste proprietăţi ale fructelor este necesar ca ele să fie consumate în stare proaspătă. 
Şi cele congelate îşi păstrează proprietăţile, însă într-o măsură mai mică. 
 

   Efecte benefice asupra aparatului digestiv  
Fructele de mur au o valoare nutritivă ridicată, conţinând o cantitate mare de fibre. În 

schimb, au un conţinut foarte redus de sodiu, iar un pahar de mici dimensiuni are doar 62 de 
calorii. Fibrele ajută la o digestie bună, previn constipaţia şi arsurile gastrice şi protejează 

împotriva cancerului cu localizare digestivă, inclusiv a cancerului de colon. Efecte benefice asupra 
aparatului digestiv are şi taninul, un acid conţinut de asemenea de mure, care reduce inflamaţia intestinală, 
atenuează durerile cauzate de hemoroizi și calmează efectele diareei. 
 

    Combat efectele îmbătrânirii şi mai multe tipuri de cancer 
Printre substanţele benefice conţinute de mure se numără şi polifenolii, care combat 

efectele îmbătrânirii. Printre altele, aceştia ajută la rejuvenarea pielii, oferind un aspect tineresc 
celor care consumă mure cu regularitate, dar şi la menţinerea creierului în stare alertă. În plus, 

polifenolii protejează împotriva cancerelor induse prin iradiere, dar şi a celor cu determinare hormonală. În 
ceea ce priveşte acest ultim tip de cancer, murele luptă cu mai multe arme. Potrivit formula-as.ro, anumite 
substanţe din compoziţia murelor se fixează pe receptorii hormonilor estrogeni din organism, prevenind 
astfel proliferarea şi recidiva cancerului de sân sau de col uterin. Unele studii arată că anumiţi compuşi 
naturali ai acidului salicilic, prezenţi în fructele de mur, sunt toxici pentru celulele canceroase din ţesutul 
mamar. 

  Vitamina K din mure ajută la relaxarea musculară, fructele fiind folosite de unele femei 
pentru a ameliora durerile naşterii. Consumat regulat, sucul de mure poate ajuta la reglarea ciclului 
menstrual şi la menţinerea unui sistem circulator sănătos, prevenind apariţia cheagurilor de sânge. 

 
Pe lângă fructele de mur, se pot consuma frunzele şi coaja arbustului, sub formă de ceai. 

Acestea pot fi folosite la ameliorarea inflamaţiilor uşoare ale gingiilor şi, uneori, a durerilor în gât. 
Pentru un ceai cu o aromă mai puternică, puteţi folosi şi câteva mure uscate şi mărunţite. 

  
Eleva: Boroş Loredana 
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6 REGULI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTARĂ ÎN BUCĂTĂRIE 
 
Milioane de oameni din toata lumea se îmbolnăvesc anual din cauza 

mâncărurilor pe care le consumă. Mâncăruri care deşi nu sunt expirate şi 
arată bine sunt gazde primitoare pentru bacterii periculoase ce duc la 
probleme de sănătate grave. Nimic nu îţi poate garanta siguraţa 100% în 
faţa unor astfel de duşmani, dar riscurile pot fi mai mici dacă ştii câteva 
reguli de baza. 

 1. Foloseşte un termometru pentru frigider  
 

Bacteriile periculoase se dezvolta şi se înmultesc “la cald”. Cel mai simplu şi sigur mod de a preveni 
acest lucru este să păstrezi mâncărurile la temperaturi de cel mult 4° C. Iar pentru asta ai nevoie de un 
termometru de frigider care să te asigure că este temperatura optima. 
 
 2. Nu decongela alimente la temperatura camerei 
 

Alimentele nu trebuie să stea pe blatul din bucatarie mai mult de 2 ore. Altfel, intra într-o zona 
considerată periculoasă, în care mijlocul sau miezul lor rămâne îngheţat, iar suprafaţa exterioară se 
încălzeşte şi poate trece ca temperatura de 4° C, adică exact pragul de la care bacteriile încep să se 
înmulţească rapid. Dacă te grăbeşti să decongelezi alimente, foloseste un recipient cu apa rece, schimbând 
apa la fiecare jumătate de oră. Alimentele decongelate ar trebui folosite imediat. 

 
 3. Foloseste tocătoare diferite pentru cărnuri crude, legume şi produse gătite 
 

Bacteriile din carnea cruda cum este cea de pui  pot contamina alte alimente daca foloseşti acelaşi 
tocător. Cel mai simplu este să învesteşti într-un set întreg de tocătoare din lemn şi din plastic fiecare 
destinat pentru un anumit ingredient. 
 4. Găteşte ingredientele la temperatura corecta 
 

Verifica întotdeauna cu un termometru de carne dacă friptura este gata de scos din cuptor. Fiecare 
tip de carne are o anumita temperatura ideala de gătire. De exemplu, carnea de pui este bine gătită la 
temperaturi de la 73°C-74°C în sus, iar carnea de porc sau cea de vită de la 63°C în sus. Categoriile de risc, 
care se pot îmbolnăvi cel mai uşor din cauza unei fripturi gătite incorect sunt femeile însărcinate, copii, 
bătrânii şi bolnavii cronici. 

 
 5. Evita laptele nepasteurizat şi brânzeturile din lapte nepasteurizat care sunt maturate 
mai puţin de 60 de zile 
 

Indiferent de tipul de lapte, dacă acesta nu este pasteurizat (trecut printr-un tratament termic 
special) pentru a distruge germenii şi bacteriile, acesta este periculos. Laptele nepasteurizat poate dezvolta 
peste 10 tipuri de bacterii ceea ce îl face nesănătos pentru organism. Brânzeturile produse din lapte crud 
trebuie să fie maturate mai mult de 60 de zile pentru ca sarea şi aciditatea să îşi produca efectele şi să 
distrugă agenţii patogeni. 

 
 6. Nu consuma alimente (carne, ouaă fructe sau legume) gătite sau feliate care au stat la 
temperatura camerei mai mult de doua ore 

 
 Timpul limita se reduce şi mai mult dacă temperatura ambientală este mai mare de 32°C. 
 
 
 eleva: Bonca  Roxana 
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5 REGULI DE ALIMENTAŢIE PE TIMP DE IARNĂ 
 

Pe măsură ce scad temperaturile din termometre, trebuie să-ţi adaptezi alimentaţia şi să îţi ajuţi 
corpul să facă faţă frigului. Probabil simţi nevoia să mănânci mai mult şi mai gras. Ei bine, nutriţioniştii iţi 
dau câteva sfaturi pentru o alimentaţie echilibrată de iarna, care să te ajute să-ţi menţii greutatea şi 
sănătatea. 

 

Mănâncă grăsimi sănătoase 
 

Corpul tău îţi cere în această perioadă măncăruri grase, ca să facă faţă frigului de afară. Grăsimile 
au un rol termo-izolator, care îl ajută să-şi menţină temperatura la nivelul corect, dar şi să nu piarda 
energie. Fructele oleaginoase, precum nucile, alunele, fisticul te ajuta să-ţi satisfaci nevoia de grăsimi fără 
să te îngraşe şi fără să-ţi ridice colesterolul. 
În principiu, grăsimile ar trebui să constituie un procent de 30% din alimentaţia ta zilnică de iarnă, în raport 
cu 55% carbohidraţi şi 15% proteine. 
 

Consumă băuturi fierbinți 
 

Ce poate fi mai plăcut pe timp de iarna decât să te fereşti de frigul de  
afară cu o ceaşcă de ceai, cafea sau ciocolată fierbinte? Vestea bună este ca nu 
sunt doar gustoase, ci şi sănătoase. Te hidratezi şi iţi faci plinul cu antioxidanţi.   
 
 

Mănânca mai multe supe 
 

Ca şi un ceai, o supă te încălzeşte din interior. Dar vine şi cu alte beneficii – este săţioasa, aşa că te 
ajuta să mănânci mai puţin şi mai echilibrat.  
 

Adaugă condimente 
  

Pe timp de iarnă, încearca să mănânci mai condimentat decât de obicei. 
Mâncărurile vor fi mai aromate şi te vor ajuta să-ţi menţii ritmul interior mult mai 
alert. De asemenea, acestea accelerează metabolismul şi te ajuta să fii în formă. 
Ghimbirul, în special, stimuleaza circulaţia sanguina şi menţine temperatura 
corpului ridicata. 

 
 

 

 

Hidratează-te  
Iarna nu simţi atât de tare nevoia să bei apă, însa organismul nu 

poate funcţiona fără ea. Continua să bei 2 litri de apă pe zi, sau măcar 
înlocuieşte-o cu ceaiuri sau supe.  
 
Sursa: http://www.foodstory.ro 

 
eleva: Misaroş  Maria 
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CRĂCIUNUL - TRADIŢII ŞI OBICEIURI 

 

Sărbătoarea Crăciunului este cea mai frumoasă și  mai iubită de cei mici și  mari, săraci sau 
bogați. Repertoriul tradițional al obiceiurilor și tradițiilor românești cuprinde pe lângă colindele 
propriu-zise – cântece de stea, vicleiemul, plugușorul, sorcova, vasilica, jocuri cu măști (țurca, 
cerbul, brezaia) - și o seamă de datini, superstiții, sfaturi cu originea în credințe și mituri străvechi 
sau creștine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 În Bucovina, în Ajunul Crăciunului se pun pe masă un colac și un pahar de apă.  

   În unele sate maramureșene se zice  că-i blestemată femeia care  nu pune de Crăciun pe 
  masă față de masă cu ciucălăi. 

       Se crede că la miezul nopții, înspre Crăciun, apa se preface în vin, iar dobitoacele vorbesc. 

  Dacă visezi grâu verde în postul Crăciunului e semn bun că anul care vine are să fie mănos  
  în toate. 
 
 

   Împodobirea bradului  se face în Ajunul Crăciunului, când 
copii îl  așteaptă cu nerăbdare pe Moș Crăciun. 
  Toate ca toate, dar fără moș Crăciun, Crăciunul  n-ar mai fi 
fost … Crăciun. 
  Se spune că Dumnezeu a lăsat Crăciunul ca omul să fie în 
această zi sătul. Cine nu are porc gras de Crăciun nu poate spune că a 
fost fericit în acel an. 

 În unele zone ale țării, porcul se taie de Ignat. Se zice că 
porcul care n-a fost tăiat în  această zi nu se mai îngrașă, căci și-a 
văzut cuțitul 

  În Ajunul Crăciunului, cei ce cresc albine, nu dau nimic din casă, ca albinelor să le meargă 
bine, și să nu părăsească stupul pe vremea roitului. 

 

SÂRBĂTORI 
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 În Ajunul Crăciunului se leagă pomii cu paie, pentru ca acești pomi să lege rod bogat. 

 În Ajunul Crăciunului nu e bine să te bați, nici măcar în glumă, cu cineva, căci faci buboaie  
peste an. 
 

Cu o săptămână înainte de Crăciun, în zona Codru din Maramureș încep pregătirile 
pentru colindat, culminând în cele două zile anterioare sărbătorii, când se pregătesc 
mâncărurile și se împodobesc interioarele locuințelor. 

Nu e bine ca în Ajunul Crăciunului să fie pus pe masă mai întâi rachiul, pentru că nu 
el are întâietate în această seară, ci bucatele. 

      
 

Începând cu întâia zi de Crăciun și în următoarele 
zile ale acestei sărbători, copiii umblă cu Steaua, cântând 
colinde de stea prin care vestesc nașterea lui Iisus Hristos. 

 "Vicliemul" sau "Irozii" este datina prin care tinerii 
reprezintă la Crăciun nașterea  lui  Iisus Hristos. 

În seara de 24 spre 25 decembrie, până după miezul 
nopții și în unele locuri până la ziuă, cete de copii merg din 
casă în casă cu colinda: Moș-Ajunul, Bună-dimineața, 
Colindișul sau Bună-dimineața la Moș-Ajun.  

 
 

CRĂCIUN  FERICIT! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Elev: Berinţan Gheorghe                                                                                                    
clasa a XI-a Bp 
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Super Test de la bunica despre cine/cum ești cu adevărat 
 

Această poveste spirituală a făcut înconjurul internetului și a fost publicată pe multe siteuri 
și bloguri din afară. Este o parabolă extrem de interesantă, având tâlc și morală și amintindu-ne 
totodată de înțelepciunea bunicilor noștri și de profunzimea perspectivelor pe care aceștia le au 
asupra vieții. 

O tânără femeie s-a dus la bunica ei. I-a povestit despre viața sa, cum totul părea atât de 
greu pentru ea. Nu știa cum o să izbutească, voia să renunțe… a obosit să lupte, să tot încerce. 
Odată ce o problema era rezolvată, părea că alta nouă apare.  

Bunica ei a condus-o în bucătărie. A umplut 3 vase cu apă și le-a pus pe fiecare să fiarbă pe 
aragaz, la foc mare. În scurt timp, apa din oale a început să dea în clocot. În primul vas a pus 
morcovi, în al doilea ouă și în ultimul a pus boabe de cafea măcinate. Le-a lăsat să fiarbă fără să 
spună un cuvânt. După aproape 20 de minute, a oprit focul. A scos morcovii din oală și i-a pus într-
un castron. A scos ouăle din oală și le-a pus pe o farfurie. A turnat cafeaua din oală și a pus-o într-o 
cană. 

Întorcându-se către nepoată, a întrebat-o. “Spune-mi, ce vezi? “Morcovi, oua și cafea”, i-a 
răspuns aceasta.  

A adus-o mai aproape și a rugat-o să pipăie cu degetele morcovii. A făcut acest lucru și a 
băgat de seamă că erau moi. Apoi bunica a rugat-o să ia un ou și să îl spargă. După ce a curățat oul 
de coajă, fata a observat că oul era fiert tare. În cele din urmă, bunica a rugat-o pe nepoată să 
soarbă din cana de cafea. Fata zâmbea în timp ce savura aroma bogată a cafelei. 

 
 

 

 
 
 

 

DIVERTISMENT-CURIOZITĂTI 
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„Apoi nepoata a întrebat-o: "Ce înseamnă aceste lucruri, bunica mea dragă?"  
Bunica i-a explicat că fiecare din aceste alimente s-a confruntat cu aceeași împrejurare 

potrivnică – apa care fierbe – însă fiecare a reacționat diferit. 
Morcovul era puternic, tare și aspru. După ce a fiert însă, s-a înmuiat și a devenit mai slab. 
Oul era fragil. Coaja sa exterioară subțiere i-a protejat lichidul din interior. După ce a fiert, 

interiorul său a devenit tare. 
Boabele măcinate erau însă unice. După ce au fiert, boabele au schimbat apa în care au 

fiert. 
 
“Care dintre ele ești tu?”, și-a întrebat bunica nepoata.  
“Când împrejurările potrivnice îți ciocăne la ușă, cum răspunzi?  
Ești un morcov, un ou sau o boabă de cafea?" 

 
Gândește-te la acest lucru: “Care dintre ele sunt eu? Sunt morcovul care pare puternic, însă 

odată ce mă confrunt cu durerea și împrejurările potrivnice, mă pierd cu firea și îmi pierd puterea? 
Sunt oul care începe cu o inimă maleabilă, însă se schimbă odată ce căldura crește? Am avut un 
spirit fluid, însă după o moarte, o despărțire, un obstacol financiar sau vreo altă încercare am 
devenit îndârjit și rigid? Sau sunt ca boabele de cafea măcinate? Boabele de cafea de fapt schimbă 
apa fierbinte, schimbă chiar acea circumstanță care aduce durerea. Când apa devine fierbinte, 
eliberează aroma și parfumul vieții tale. Dacă ești precum bobul de cafea, atunci când lucrurile 
merg cel mai rău, tu devii mai bun și schimbi situația din jurul tău. În cele mai întunecate ore și în 
cele mai grele încercări, te ridici la alt nivel?" 

 
Tu cum gestionezi problemele și încercările? Te lași schimbat de împrejurări sau le aduci 

viață și gust? 
 
 
 
EȘTI UN MORCOV, UN OU SAU  
        UN BOB DE CAFEA? 

 
 
 
 
 
 
Sursa: http://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/16787/esti-un-morcov-un-ou-sau-un-bob-de-cafea 
 

Eleva: Oiegaş  Alexandra 
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Tradiţia oferirii florilor în funcţie de luna nașterii datează încă din Antichitate. În rândul 
patricienilor, era dovada de mare rafinament să oferi gazdei un buchet personalizat după acest criteriu. 
               În perioada victoriană, dandy englezi au dus lucrurile cu un pas mai departe și se pare că printre 
craii de profesie există un cod al florilor pentru fiecare zi din an. În mod deloc surprinzător, cei mai mulţi 
dintre noi au păstrat obiceiul români și veţi vedea imediat nu doar care sunt florile corespondente fiecărei 
luni dar și care este legătura dintre acestea. 

 
 
  Ianuarie – Garoafa  

Aceste flori al căror 
farmec pare acum ușor 
desuet și sunt, de multe ori, 
trecute cu vederea. În fapt, 
aceste flori simbolizează un 
caracter nobil, o 
personalitate bine conturată 

sau sentimente de iubire trainică, dorinţa și 
recunoașterea frumuseţii. Tocmai pentru ca 
aceste flori au o sumedenie de culori, câteva 
dintre ele au primit conotaţii speciale. Garoafele 
albe sunt semn de noroc iar cele galbene pot 
semnifica sentimente trădate. 
 

Februarie – Violete  
              Deși în 
februarie sărbătorim 
atât Valentine’s Day 
cât și Dragobetele, 
florile simbolice ale 
acestei luni sunt 
violetele. Acestea sunt 

asociate cu dragostea, dar și cu speranţa și 
înţelepciunea, credincioșia și sinceritatea. În 
ciuda numelui, violetele pot fi găsite și în nuanţe 
de alb sau rozaliu. 
 
 Martie – Narcise 

Aceste flori de primăvară sunt 
simbol al unui nou început, al 
speranţei regăsite sau chiar a 
unei iubiri înviate. În același 
timp, narcisele pot transpune în 
limbajul florilor o prietenie fără 
sfârșit, respect sau fericire 
conjugală. 

 

 Aprilie – Margarete 
Atunci când oferi margarete 
unei doamne, mesajul 
transmis de buchetul tău 
este de recunoaștere a unui 
spirit liber și independent, a 
unei personalităţi originale 

și, în general, meritele unei femei care nu se 
supune normelor. În același timp, margaretele 
simbolizează tinereţea, puritatea și dragostea 
nouă, fără obligaţii. 
 
 Mai – Lăcrămioare 

În ultimii ani, buchetele 
integrale din lăcrămioare s-au 
numărat printre cele mai 
populare opţiuni în rândul 
mireselor. Micile flori 
parfumate delicat 

simbolizează o dragoste tânără, la început de 
drum. În același timp, ele sunt semnul 
recunoașterii unei firi blajine și a purităţii. 
 
 Iunie – Trandafir 

Cu siguranţă aceasta este 
una dintre cele mai populare 
opţiuni atunci când vine 
vorba de alcătuirea unui 
buchet. Totuși, este o floare 
foarte pretenţioasă nu doar 
în ceea ce privește 
simbolistica variată a 

soiurilor ci și a culorilor precum și al gradului de 
înflorire. Spre exemplu, un trandafir roșu înflorit 
complet înseamnă dragoste sinceră, pe când unul 
de abia îmbobocit înseamnă pasiune fără 
obligaţii. În același timp, un trandafir alb complet 
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înflorit poate însemna o iubire profundă și 
aproape nebună în timp ce un astfel de trandafir 
îmbobocit înseamnă că cea care îl primește este 
mult prea crudă pentru dragoste. 
 
Iulie – Nemțișori (Delphinium) 

Specia 
nemţișorilor cuprinde 
peste 300 de soiuri și 
este o plantă cel puţin 
interesantă. Are o 
tulpină rezistentă dar o 
rădăcină care nu suportă 
transplantarea, are o 

inflorescenţă bogată, cărnoasă dar seva sa este 
toxică în cantităţi mari. Prin urmare, nemţișorul 
este o floare a contrastelor, ca de altfel, mesajele 
trimise de aceasta. Albul semnifică o dragoste 
platonică iar nemţișorul roz arată porniri 
pătimașe, chiar necuviincioase. 
 
 August – Gladiole 

În ciuda unei aparente 
fragilităţi, lujerii înalţi ai 
gladiolelor sunt 
surprinzător de rezistenţi. 
În plus, pentru ca și 
gladiolele pot îmbrăca un 
colorit variat, mesajele 
transmise de aceste flori 

sunt la fel de variate. 
Pe de-o parte, ele pot semnifica tăria de caracter 
și personalitatea hotărâtă. Pe de cealaltă parte, 
în tonuri pastelate, gladiolele semnifică 
sentimente romantice timide sau nădejdea unui 
început. 
 
 Septembrie – Nu mă uita 

Așa cum le spune numele 
delicatelor flori albastre, 
menirea florilor 
caracteristice lunii 
septembrie este aducerea 
aminte. Desigur că pot fi 
oferite unui prieten drag 

pe care nu l-ai mai văzut de multă vreme (mă rog, 
unei prietene) dar simbolistica principală a 
florilor de Nu mă uita este dorinţa de a începe 

din nou o poveste de dragoste care nu a avut 
parte de un deznodământ foarte vesel. 

 
 Octombrie – 
Gălbenele 
Fie că îţi vine să crezi 
sau nu, acestea sunt 
printre cele mai 
cultivate flori din lume. 

Ele sunt îndrăgite în primul rând pentru calităţile 
lor curative bine cunoscute și, în al doilea rând, 
pentru legendă. Se spune că Fecioara Maria își 
împletea în cosite flori de gălbenele și tocmai de 
aceea, acestea au puterea de a vindeca. În ceea 
ce privește oferirea acestor flori, gestul se 
traduce prin trăinicia sentimentelor, căldura 
sufletească și curajul de a lupta până la capăt 
pentru ceea ce îţi dorești. 

 
 
Noiembrie – Crizanteme 
Bogatele flori de toamnă nu 
au variaţiuni cromatice 
foarte ample însă mesajele 
pe care le transmit pot fi 
interpretate într-o mie de 
feluri. În primul rând, 

crizantemele, indiferent de culoarea lor, transmit 
mesaje cu valenţe romantice, indiferent că e 
vorba de o dragoste trecută, una din prezent sau 
speranţa unei relaţii în viitor. În mod evident, 
crizantema roșie este semn al iubirii împărtășite 
în timp ce crizantema albă este semnul unei iubiri 
care abia a început. În același timp, crizantema 
galbenă transmite tristul mesaj al unei iubiri 
neîmpărtașite. 
 
Decembrie – Steaua Crăciunului (Poinsettia) 
Desigur că în această lună specială floarea 
specifică trebuia să aibă o trimitere la 

sărbătoarea Crăciunului. 
Poinsettia poate fi roșie, 
albă sau însă indiferent de 
culoare, mesajul ei este 
acelașii:  ”Ești o persoană 
spcială în viaţa mea”. 
 

Eleva: Adam Lucia   
clasa a XI-a  As                                                             
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Trucul magic 1089 care l-a lăsat mut de uimire chiar și pe Einstein! 
 

Se spune despre acest calcul că l-a uimt chiar şi pe geniul Einstein. Este vorba de Trucul 1089. 
Pe Einstein l-a păcălit. De ce să nu-l încercaţi si voi? Un truc uimitor și magic care te va fascina din 

prima secundă și pe care vei dori să-l dai mai departe și cunoștinţelor tale!  
Este un test care bine dispune, aduce zâmbetul pe buze, relaxează, deconectează și rupe firul 

rutinei. Totodată, pune mintea în mișcare. În plus, nu aveţi nevoie decât de un strop de bunăvoinţă pentru 
a-l face și nu mai mult de 60 de secunde. Testul este cunoscut sub numele de trucul 1089 și se spune 
despre el că l-ar fi păcălit pe însuși Einstein. Departe de a da crezare acestor zvonuri : vă recomand doar 
atât: ÎNCERCAȚI-L! Magia se întâmplă! 

 

Trucul 1089 – Iată care sunt cerin�ele testului și ce ai practic de făcut: 
 

►1. Scrie pe o foaie de hârtie un număr aleatoriu format din 3 cifre. Singura condiţie, o condiţie absolut 
esenţiala, este ca aceste 3 cifre să fie diferite (să nu se repete în niciun caz!), iar prima cifră, cea din față, 
să fie cea mai mare (neapărat mai mare decât celelalte doua!). 
Noi vom lua ca exemplu numărul 863 care îndeplinește condiţia de mai sus (cele 3 cifre din care este 
alcătuit nu se repetă, iar 8, prima cifră, este mai mare decât celelalte două). 
 

► 2. Ceea ce ai de făcut în pasul următor este să inversezi cifrele numărului pe care l-ai ales, scriind 
numărul în ordine inversă. Spre exemplu, inversul lui 863 va fi scris 368. Pentru o mai buna vizualizare, 
ideal ar fi să le scrii unele sub altele: 

863 
368 

► 3. Scade numărul mai mic din numărul mai mare. De exemplu: 
863-368=495 
Ceea ce este magic în această etapă este faptul că în cazul numărului rezultat, cifra din mijloc va fi 

întotdeauna 9. Și mai magic este faptul că, în cazul aceluiași număr rezultat, prima și ultima cifră adunate 
dau întotdeauna 9. Acesta reprezintă primul truc magic al testului! 
                    Completare! Dacă atunci când faci scăderea, obţii 99 atunci adaugă un 0 în faţa lui 99, iar 99 va 
deveni 099. 

 

► 4. Pe aceeași foaie de hârtie, scrie numărul tău rezultat prin scădere și inversează-l. Așază-le unele sub 
altele. De exemplu:  

495  
  594  
și apoi adună numerele, se va obţine întotdeauna numărul 1089. 

Exemplu: 495+594=1089 Numărul obţinut va fi întotdeauna 1089. 
 
 
 

Elev: Pintea Laurenţiu 
                                                                                                             clasa a IX-a B 
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Test de inteligență 

 
Să vedem care este nivelul tău intelectual cu un mic test simplu alcătuit din patru întrebări. 
Trebuie să răspunzi instantaneu, fără să te gândești prea mult. 
 
ATENȚIE!  
Citește răspunsul, care este scris invers, imediat ce te-ai gândit 

la el și nu înainte... 
 
 
Întrebarea 1: 
Participi la un concurs de alergări, îl depășești pe cel de pe a doua poziție. În ce poziție te afli? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru cea de-a doua întrebare încearcă să te gândești mai puțin! 
 
 
Întrebarea 2: 
Dacă îl depășești pe ultimul, în ce poziție vei ajunge? 
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Întrebarea 3: 
Ai 1000. Adaugă 40 Adaugă 1000. Adaugă 30 Și încă 1000. 
Plus 20 Plus 1000.  Și plus 10 Care este totalul? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultima, ar trebui să răspunzi corect măcar la asta!!! 
 
 
Întrebarea 4: 

Tatăl Tanței are 5 fete: 
Chacha 
Cheche 
Chichi 
Chocho 

Întrebare: care este numele celei de-a cincea? Gândește repede... 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elev: Ienciu Florin 

                                                                                                             clasa a IX-a Bp 
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INTEGRAMĂ 

Prin completarea cuvintelor de pe orizontală, se obține pe verticală numele unei funcții 
care este funcția inversă funcției logaritmice: 

 

 

1. R - mulţimea numerelor ………. 
2. Formă geometrică asemănătoare unei pâlnii. 
3. Mărime măsurată în grade sau radiani. 
4. Egalitate prin rezolvarea căreia se obţin soluţii (numerice). 
5. Unităţi de măsură pentru unghiuri. 
6. Funcţie trigonometrică. 
7. Segment orientat la scrierea căruia se utilizează o săgeată. 
8. Putem avea: ………. aritmetică, …….. geometrică, ……… armonică, ……… semestrială sau anuală. 
9. Valoarea care exprimă marginea absolută a valorilor pe care le poate lua o funcţie. 
10. Inegalitate prin rezolvarea căreia se obţine un interval sau o reuniune de intervale. 
11. Mărime caracteristică cercului.  
 

Soluţie: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

prof. Berinde  Georgeta – Lia 
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Din sumar 

 

     Editorial  - O universitate din Polonia a încercat o încercat ” o şmecherie românească”:  
                           STUDENŢI FĂRĂ BAC…  
       Activităţi  extracurriculare 

• „ NO STRESS!”-  Balul Bobocilor; 
• 15 Ianuarie, Ziua Culturii Naționale; 
• Cine? ;  
• „Voluntar de Crăciun”; 
• “Învăț, ştiu şi aplic bunele maniere” –concurs şcolar județean – prima ediție; 
• „Educația  - o şanşă pentru viitor”. 

 
 

       Noutăţi din domenii diferite 
• Top 10 inventatori ucişi de propriile invenții (partea a doua); 
• Cine a fost Justin Capră ? ; 
•  30 de sfaturi de la 30 președinți americani (partea a daua);  
•  Primele automobile fabricate în România; 
•  Savant la 6 ani; 
• Femei celebre în România interbelică (partea întâi); 
• Istoria automobilului; 
• Reciclarea hârtiei. 

          Natura 
• Rezervația fosilieră Chiuzbaia; 
• Munții Rodnei-paradisul caprelor negre. 
 

Sănătate 
• Băutură miraculoasă!; 
• CINCI beneficii uimitoare ale MIERII; 
• Murele, “medicamentul” gustos la îndemâna oricui; 
• 6 reguli pentru siguranța alimentară în bucătărie; 
• 5 reguli de alimentație pe timp de iarnă. 

 

Sărbători 
• Crăciunul – tradiții şi obiceiuri. 
 

Divertisment - Curiozităţi 
• Ești un Morcov, un Ou sau un Bob de cafea? 
• Horoscopul florilor; 
• Trucul 1089; 
•  Cea mai slabă verigă - Test de inteligență ; 
• Integramă. 

 
 
                                      

 

Redacția revistei “Paşi spre viitor”  îşi rezervă dreptul de a selecta materialele primate în vederea publicării lor. 
Responsabilitatea pentru conținutul fiecărui text îi revine excusiv autorului. 
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