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Săptămâna meseriilor la CTAS Concurs: Meseria Mea! 

Viitorul Meu! 

prof. Kiss Maria Magdalena 

prof. Maxim Ioana Marinela 

 

În fiecare an, la 11 martie este 

sărbătorită Ziua Naţională a Meseriilor, 

instituită prin Legea nr. 66/2019.   

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 

Baia Mare, a marcat această zi specială 

în cadrul proiectului ”Caravana Meseri 

ASilor”. Cu această ocazie s-a desfășurat 

concursul  ”Meseria Mea! Viitorul 

Meu!”.La acest concurs au participat un grup de 

elevi de pe cele 3 domenii: Construlții, instalații 

și lucrări publice, Mecanică și Electric, 

entuziasmați, pregătiți de colegii ingineri.  

 

Elevii și-au prezentat domeniul 

propriu și au lansat îndemnuri pentru 

alegerea meseriei lor. 

”Când meseria atinge arta, e una. Dar când 

arta devine meserie, e cu totul altceva” a 

fost motto-ul elevilor Gieger Dănuț și Martha Francisc, clasa XII C, care și-au promovat 

specializarea „Tehnician Mecatronist”. 
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„Daca visezi la o casă, zidarul iti poate 

transforma visul în casă” a fost motto-ul 

elevilor de la calificarea „Zidar – pietrar-

tencuitor” 

Tehnicienii in instalaţii electrice 

 îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de 

montaj, construcție, funcționare, întreținere 

și reparare a aparatelor, instalațiilor și 

sistemelor de distribuție a energiei electrice; 

 asigură funcționarea aparatelor și 

instalațiilor; 

 testează prototipurile din fabrici ;  

 concep și realizează scheme de montaj ale    

instalațiilor și circuitelor electrice; 

 asigură controlul tehnic al instalațiilor;  

 întrețin sistemele și aparatele electrice în vederea funcționării conform 

specificațiilor și reglementărilor 

 Construirea carierei este determinată de 

suma alegerilor pe care le facem în viață, de 

cele mai multe ori fiind nevoiți să armonizăm 

așteptările și abilitățile cu realitățile oferite de 

angajatori și de locul de muncă, a fost mesajul 

elevilor de la calificarea mecanic auto. 

 Impresia unui absolvent de mecanic 

auto: „După anii de școală am aflat multe taine 

ale acestei meserii frumoase. Am cunoscut 

oameni pasionați de meseria pe care vreau să o 

practic și am găsit un loc de muncă la service-ul unde am făcut practica.” 
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prof. Bandi Andrea Monica 

FORMAREA PROFESIONALĂ 
Alegre traseului profesional este un prim pas important pentru a ajunge să se 

construiască cariera dorită : 

 

 
 
 

 

 

Tehnician electrician  
în instalaţii electrice 
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ÎNDEMNURI PENTRU A ALEGE MESERIA  
DE TEHNICIAN ELECTRICIAN 

 

EVOLUŢIA  ÎN CARIERĂ 

 

,,ELECTRICIANUL BĂGAT ÎN PRIZĂ ÎŞI IA UŞOR 
ZBORUL’’ 
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OAMENI  CARE  AU  UIMIT LUMEA... 

Cărțile care au schimbat lumea. Cum transformă internetul 
literatura? 

              prof. Mîndrutescu Carmen 

Cărțile fac și desfac lumi. Creează și distrug. Încântă și înspăimântă. Datorită lor 

suntem cine suntem azi. Și din cauza lor am ajuns aici. Texte esențiale, mai puțin 

cunoscute 

„Epopeea lui Ghilgameș” este unul dintre ele, altul este textul mitologic mayaș 

„Popol Vuh”, chiar mai necunoscut. Povestea mayașilor reprezintă chiar începuturile 

istoriei cărții, pentru că societatea lor era singura în care funcționa un sistem de scriere 

complet, astfel că reprezintă o tradiție literară paralelă, independentă, care nu a avut vreun 

contact cu Europa, Asia sau alte sisteme de scriere timpurii, care se aflau în contact indirect 

unele cu altele. Ar mai fi epopeea vest-africană „Sundiata”, Toate aceste texte minunate 

există, care merită să fie mai cunoscute decât sunt. Să găsim echilibrul între marile texte pe 

care le știe oricine și textele pe care ar trebui să le știm este lucrul cel mai greu de făcut. 

Martin Puchner, scriitor și filosof: Ulise ar fi, probabil, unul dintre ele. este un erou, dar 

unul neobișnuit, fiind ambivalent din punct de vedere moral. Este viclean, minte, 

inventează povești, astfel reușește să depășească obstacolele, are o traiectorie amplă, acești 

10 ani chinuitori de drum către casă. Se întoarce un alt om. Este o poveste importantă, care 

a inspirat multe altele. 

O altă poveste ar fi „Don Quijote,kîn,în primul rând pentru că e un tip care a citit 

prea mult, toată această literatură medievală, pe care o vede, apoi, peste tot. Dar și din 

pricina relației pe care o are cu tehnologia. Îl deranjează tehnologia modernă, morile de 

vânt și presa de tipar. Simte o furie fără speranță împotriva acestor mașinării, o furie pe 

care n-o poate controla. Mă identific, într-o oarecare măsură, cu asta. 

Al treilea personaj esențial pentru literatura lumii ar fi protagonistul „Poveștii lui 

Genji” scrise de Murasaki Shikibu, un alt text care ar trebui mai bine cunoscut. 

Este primul mare roman din literatura universală, operă a acestei doamne de onoare de 

la curtea imperială japoneză. Autoarea a trebuit să lupte, pentru a câștiga fluența literară în 

limba chineză, un privilegiu rezervat bărbaților. S-a luptat, pentru a putea deveni scriitoare. 

Apoi a creat un personaj, această figură fascinantă de la curtea medievală japoneză, care 

are o poveste de dragoste cu Genji, eroul principal al cărții. 

Cum schimbă internetul literatura!? 

Parcursul cuvântului scris depinde nu doar de inspirație, ci și de tehnologie și invenții. 

A avut de câștigat de pe urma alfabetului, a hârtiei, a presei de tipar. Noua eră a 

literaturii i se datorează internetului. 
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Putem vedea că tehnologiile prezentului, internetul, schimbă mult lumea literaturii. Se pare 

că schimbă, în cea mai mare măsură, personalitatea autorului. Avem tendința să credem că 

literatura e făcută de autori care născocesc povești originale, pe care le și stăpânesc, apoi le 

vând editurilor care vor găsi un public mai mic sau mai mare. Acest sistem se află în strânsă 

legătură cu tiparul. Și cred că dispare, încet-încet. E mult mai simplu acum pentru cititori să 

devină autori, cum ar fi site-uri ca Wattpad, care se bazează pe ceea ce se numește „fan 

fiction”, literatura creată de cititori, spectatori sau vizitatori. Au explodat pur și simplu, 

lumea scrie tot felul de povești, unele ajung să fie publicate, altele devin seriale Netflix. 

Cititorii devin autori, e o poveste majoră care începe acum și care va continua, datorită 

noilor tehnologii. 

Frica de citit. 

Ne simțim aproape și departe de cărți în același timp. Un paradox care persistă de 

veacuri. 

Pe măsură ce literatura s-a răspândit, datorită tiparului, oamenii au devenit, subit, 

neliniștiți în preajma romanelor. S-au temut că, dacă citesc romane, dacă citesc prea multe 

ori anumite romane, lucrul ăsta le va dăuna. Le va stârni prea mult imaginația, în special pe 

cea a femeilor. Lumea era de părere că femeile citesc prea multe „romane franțuzești”, prea 

multe cărți licențioase.  În schimb, în prezent părinții sunt îngrijorați pentru că puștii nu 

mai citesc suficient, așa că le-ar da orice, numai să citească. Chiar dacă neliniștea legată de 

citit și de lucrurile scrise există, încă, pe internet, cu privire la faptul că se citesc anumite 

lucruri, iar altele, nu. E o poveste legată de tehnologie, cu atâtea povești pe care le avem la 

dispoziție, această îngrijorare care privește poveștile „potrivite” și cele „nepotrivite” pentru 

a deveni obsedat de ele. 

Teama de extremism. 

Cuvântul scris le dă oamenilor liniște și speranță. Sau poate convinge mulțimile să se 

revolte. Unii propovăduiesc virtuțile cărții. Alții încrearcă să le facă dispărute. În 

numele libertății de expresie, teorii și discursuri extremiste își găsesc drumul către 

tipar. Poate fi considerat un schimb echitabil? 

Mai ales în momente în care s-au produs schimbări tehnologice, a existat multă 

neliniște: tot mai mulți oameni au căpătat acces la literatură, iată, revoluția protestantă, 

Martin Luther, un extremist, a avut brusc puterea conferită de tipar. Iar cea mai puternică 

instituție a lumii, Biserica catolică, a înțeles că nu putea duce acea luptă, pentru că Martin 

Luther avea de partea lui cuvântul tipărit. Luther era un extremist care a schimbat lumea, 

în bine sau în rău. Cred că se întâmplă la fel cu extremiștii din zilele noastre, au putere, e și 

mai ușor să dobândești acces la tehnologie. Dar nu vorbim doar de un nebun extremist 

izolat, în stare să creeze un manifest trebuie să-și găsească adepți, iar lucrul ăsta e mai 

dificil. Pericole există, dar ceea ce  frapează este că această teamă față de extremism ne-a 

însoțit de-a lungul istoriei literaturii. De câte ori se întâmplă o schimbare de ordin 

tehnologic, această frică se amplifică. Poate chiar justificat. 

Cum ar fi arătat marile cărți ale omenirii, dacă ar fi fost scrise în era corectitudinii 

politice? 
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Cred că în toate societățile funcționează o formă de corectitudine politică: lucruri pe 

care ți-e permis să le spui și lucruri care sunt interzise. Ele se schimbă în permanență. 

Corectitudinea politică din zilele noastre nu e un lucru nou, doar că diferă formele specifice 

ale tabuurilor, pioșenia și valorile din spatele unui anumit cod de vorbire. Dar toate 

societățile le au, nu idee de vreo societate în care să poți spune absolut orice fără să 

ofensezi pe cineva. Trebuie să negociem în permanență câte ceva. „Corectitudinea politică” 

e cea mai recentă versiune a acestei perpetue negocieri. 

Lumea s-ar prăbuși fără literatură!? 

Milioane de cărți scrise. Le studiem la școală, le citim când avem timp liber, ne inspiră, 

stârnesc pasiuni și controverse, sunt parte din viața noastră de fiecare zi. Oare cum ar 

fi lumea fără literatură? 

Cu cât ne gândim mai mult la această perspectivă, cu atât mai improbabilă pare. Este 

imposibil să ne imaginăm o lume fără scris. Pentru că n-ar exista librării și biblioteci, cărora 

le-am simți lipsa.  Dacă  ne  gândim la asta, ne dăm seama că ne simțim îndreptățiți să avem 

atâtea lucruri care au legătură cu scrisul, de exemplu religiile. Toate religiile de astăzi se 

bazează pe ideea unor texte sacre, nu-mi vine în minte nici măcar una care să nu aibă așa 

ceva. Toate sistemele filosofice și tradițiile legate de gândire n-ar putea funcționa fără texte. 

Statele sunt fundamentate pe documente politice, e ca și cum ai trage de un fir, el aduce cu 

sine tot mai multe lucruri, iar lumea s-ar prăbuși fără literatură. 

Nici măcar nu dăm seama care ar fi cel mai mare pericol al unei lumi în care nu se scrie și 

nu se citește, fiindcă  lumea în care trăim se bazează pe literatură, pe povești scrise, noi, ca 

indivizi, spunem povești și ne gândim la ele. Este extrem de dificil să ne imaginăm o lume 

fără literatură. 

 

Literatura poate fi periculoasă.Ar fi periculoasă o astfel de lume? 

Da,ar fi foarte derutantă. Literatura însăși poate fi periculoasă,in sensul de literatură 

ca unealtă,. Poate fi o unealtă puterică, la fel ca toate celelalte, și tot la fel ca restul uneltelor 

poate fi folosită pentru a face bine sau rău. Așa că literatura poate fi periculoasă. Dar o lume 

în care să nu existe povești scrise ar fi, pentru oameni ca noi, care cunoaștem doar o lume 

plină de literatură, ar fi derutantă. Ar fi haos, ar fi structurată în moduri cărora nu le-am 

putea rezista. 

Leonardo da Vinci 

prof.  Maxim Ioana 

 

   Leonardo da Vinci (1452 - 1519) a fost cel mai de seamă reprezentant al Renaşterii 

italiene. A fost   pictor, sculptor, arhitect, muzician, inginer, inventator, anatomist, geolog, 

cartograf, botanist şi scriitor şi a fost considerat un geniu în istoria omenirii. „Geniul omenesc nu 

va putea nicicând născoci invenţii mai desăvârşite ca acelea create de natură, în care nu lipseşte 

nimic şi nimic nu-i de prisos”, este un citat atribuit savantului italian. „Preţuieşte în viaţă 
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lucrurile mici, căci o lumânare va reuşi ceea ce soarele nu va putea niciodată: să lumineze când e 

întuneric”, ar fi scris Leonardo da Vinci.  

Spirit  universalist:  pictor,  sculptor,  arhitect,  muzician,  inginer,  inventator,  anatomist, 

geolog, cartograf, botanist și scriitor. Leonardo da Vinci 

este considerat adesea cel mai de seamă geniu din întreaga 

istorie a omenirii.  

Geniul său creator și spiritul său inventiv și-au pus 

amprenta asupra epocii, fiind considerat arhetipul omului 

renascentist, un spirit animat de o curiozitate 

nemaiîntâlnită până atunci, animat de o imaginație fără 

precedent în istorie. Este considerat unul din marii 

inovatori ai picturii și unul din cei mai mari pictori din 

istorie. Deși se fac speculații asupra metodelor sale 

empirice de studiu, viziunea lui Leonardo da Vinci asupra 

lumii este mai degrabă logică decât misterioasă. Leonardo 

da Vinci este cunoscut în special ca pictor. Portretul Lisei 

Gherardini, soția lui Francesco del Giocondo, cunoscut sub numele de Mona Lisa (numele este 

de fapt Monna Lisa sau La Gioconda), aflat în colecția Muzeului Luvru începând cu 1797, este 

poate cel mai cunoscut portret realizat vreodată. Fresca intitulată Cina cea de taină, din 

refectoriul mânăstirii dominicane Santa Maria delle Grazie din Milano, este cea mai cunoscută 

imagine religioasă a tuturor timpurilor. „Omul Vitruvian” (numele complet este Le proporzioni 

del corpo umano secondo Vitruvio), un desen din 1490, însoțit de comentarii asupra operei 

arhitectului Vitruvius, este o imagine iconică, un adevărat simbol al Renașterii. Cele câteva 

lucrări de pictură rămase în urma sa, împreună cu desenele și caietele sale de note științifice 

constituie o contribuție de o inestimabilă valoare pentru cultura umană, pentru artă și știință, 

rivalizând doar cu opera altui mare contemporan al său, Michelangelo Buonarotti.  

Spirit universalist și inventator înnăscut, Leonardo da Vinci a conceput mașini de zburat, 

un tanc, o mașină de socotit și multe altele. Puține din invențiile sale au putut fi puse în practică 

în cursul vieții sale. Mici invenții, precum o mașină automată de bobinat și o mașină de încercat 

rezistența la întindere a firelor, au fost puse în aplicare încă de atunci. A făcut de asemenea mari 

descoperiri în domeniul anatomiei, ingineriei civile, opticii și hidrodinamicii, pe care, deși nu le-

a publicat, au fost aplicate ulterior, influențând în mod categoric progresul științific. Artist 

orgolios, conștient de talentul său, într-o proverbială rivalitate cu marele său contemporan 

Michelangelo Buonarotti, se afirmă că ar fi notat în caietele sale, cu un an înaintea morții, Io 

continuerò... („voi dăinui...”) Această afirmație, devenită o adevărată legendă urbană, nu se 

regăsește însă în notele sale. De altfel, singurele notițe păstrate din anul 1518 sunt câteva socoteli 

domestice, care par să fi fost scrise de către unul din servitorii săi. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pictor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sculptor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhitect
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inginer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inventator
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anatomist
https://ro.wikipedia.org/wiki/Botanist
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scriitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Luvru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Milano
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vitruvius
https://ro.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarotti
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Arhimede 

         prof. Ofrim Camelia 

 

Arhimede este un învăţat al lumii antice, fiu al astronomului Fidas, el s-a 

născut în Siracuza, Sicilia, în anul 287 î. Hr. Realizările sale se înscriu în numeroase 

domenii ştiinţifice: matematică, fizică, astronomie, inginerie şi filozofie. Se cunosc 

puţine detalii despre viaţa lui, dar este considerat drept unul din principalii oameni 

de ştiinţă din antichitate. „Daţi-mi o pârghie destul de lungă şi un punct de sprijin şi 

voi răsturna întreaga lume cu o singură mână”, ar fi spus Arhimede. A adus multe 

contribuţii în matematica teoretică. Este considerat de unii chiar cel mai bun 

matematician din toată perioada antichităţii. De exemplu, el a folosit calculul infinitezimal 

într-un mod similar folosirii integralelor - deşi acestea nu erau cunoscute pe atunci - pentru 

a aproxima valoarea lui π, rezultatul fiind un număr cuprins între 3, 1408 şi 3.1429. A avut 

dreptate, valoarea lui π fiind 3, 1415. Cea mai cunoscută lucrare a sa este „Măsurarea 

cercului”), ea conţinând trei teoreme, însă fiind doar 

începutul unei munci lungi şi anevoioase. 

Un alt tratat important este “Cuadratura 

parabolei” scris de Arhimede în secolul III î.Hr.  sub 

forma unei scrisori adresate prietenului său, Dositheus, 

cuprinzând douăzeci şi patru de teoreme despre 

parabole. 

O altă carte interesantă şi chiar îndrăzneaţă este 

“Calculul firelor de nisip”. Arhimede doreşte să calculeze 

câte fire de nisip încap în Universul cunoscut până 

atunci. Pentru a face asta, a fost nevoit să estimeze dimensiunea Universului, bazându-se pe 

modelele existente în acea perioadă, aceasta nefiind însă singura problemă. El trebuia de 

asemenea să găsească o metodă de a lucra cu numere extrem de mari. Reuşeşte în cele din 

urmă să enunţe un număr egal cu 1 urmat de 800 de milioane de zerouri,  un număr mult 

mai mare decât firele de nisip ce ar încăpea în univers, pe care le-a estimat  la 1051. 
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Socrate 

                  prof. Ofrim Camelia 

Socrate (469 î. Hr. - 399 î. Hr.) a fost un filosof din Grecia antică, fiind considerat 

primul gânditor faimos care a luat ca obiect al meditaţiei sale fiinţa umană. De la Socrate a 

rămas principiul: „Singurul lucru pe care îl ştiu este că nu ştiu nimic. „Mulţi oameni îşi 

închipuie că mulţumirea şi fericirea – şi mă rog, cine nu tânjeşte după ele!- ar consta în lux, 

în fast şi în strălucirea exterioară. Dar eu socotesc că a nu avea nevoie de nimic, e divin. A 

avea nevoie de cât mai puţin e cel mai aproape de divin. Şi ce este cel mai aproape de divin 

e şi cel mai aproape de omul cel mai bun”, ar fi scris Socrate. 

 

MENS SANA IN CORPORE SANA 

Emotia in sport 

                                                                                                               prof. Cristian Dariana 

        Trăim într-o lume în care toate lucrurile se dezvoltă cu o viteză foarte mare, o lume 

în care tânăra generație este într-o continuă adaptare la cuceririle științifice.O lume în care 

tehnologia ia tot mai mult locul omului,iar tendința lumii este una computerizată. 

        In această lume computerizată și tehnologizată în toate domeniile, domeniul 

educației fizice și sportului continuă să-și păstreze autenticitatea și frumusețile pe care le 

creează omul prin natura sa. Atât timp cât "actorii" scenei sportive sunt ființe umane, nu 

putem  ignora și nici neglija latura psihică a antrenamentului sportiv în general. Spre 

deosebire de întrecerile de alt gen, competițiile sportive vizează nu numai învingerea unui 

adversar, ci și a spațiului, a timpului, a obstacolelor naturale și artificiale. Cine practică 

exercițiile fizice de unul singur, doar în scop recreativ,poate fi considerat sportiv doar prin 

alura, dar el nu se poate integra în adevarata familiei a sportivilor. Sportul reprezintă 

întrecere, dar și perfomantă,record,premiu,spirit de echipă. 

        A fi sportiv înseamnă să dorești, în primul rând, întrecerea, să dorești victoria. 

Sportivul care participă în concurs are răspunderi proporționale cu importanța competiției, 

cu gradul de pregătire și nivelul propriilor pretenții, ba chiar în funcție de postul ocupat și 

de sarcinile de joc care îi revin. Sentimentul răspunderii nu se limitează numai la 

perfomanța, ci este întărit și susținut de întregul comportament atât față de parteneri, cât și 

față de adversari, arbitri și spectatori.Etica întrecerii sportive impune respectarea regulilor 

de concurs, a adversului,a arbitrilor, a spectatorilor.Fair-play-ul nu este numai un "stil", ci 

și o orientare profund morală și necesară, în condițiile în care rivalitatea sportivă 

dobândește accente tot mai acute. 
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        Dacă spiritul de combativitate trebuie să fie prezent permanent ca o conditie a 

mobilizării și luptei pentru perfomanță și victorie, agresivitatea, brutalitatea sunt 

condamnabile, dar din fericire, rare, și care nu caracterizează sportul, în general.     

Comportarea sportivului într-un concurs depinde de foarte mulți factori. Inainte de 

concurs, și chiar în timpul concursului, sportivii sunt stăpâniți de diferite stări emoționale, 

care au o influență foarte mare asupra comportamentului sportivului în concurs și chiar 

asupra  rezultatelor obținute. Aceste stări emoționale pot să apară și în cadrul 

antranamentului sportiv. 

         Rolul emoțiilor a fost de multă vreme cunoscut, însă, spre deosebire de sfera 

calităților morale unde se poate acționa conștient pentru corectarea lor, în sfera emoțiilor 

se manifestă și astăzi o anumită neputință în dirijarea și înlăturarea efectelor negative. 

         Emoțiile puternice de care sunt cuprinși sportivii influențează bunul mers al 

proceselor intelectueale  și conducera corectă a acțiunilor.Sportivii, de cele mai multe ori, 

grețesc în aprecierea situațiilor, în executarea mișcărilor,  fapt ce duce la obținerea de 

rezultate slabe, cu toate că sportivii respectivi, stăpâniții de emoții, sunt bine pregătiți din 

punct de vedere fizic, tehnic, tactic. 

         De cele mai multe ori, emoțiile nu pot fi preintâmpinate, ele apărând spontan, fără 

participarea voinței și astfel produc dereglări care influențează direct rezultatele 

sportivului.   Este bine dacă aceste reacții sunt pozitive, daca favorizează capacitatea de 

lucru a sportivului. Insă,la foarte mulți sportivi se manifestă și reacții negative de teamă, de 

neincredere în forțele proprii, apatia dinaintea startului, toate acestea împiedicând 

obținerea succesului și însuțirea deprinderilor în infruntarea greutăților 

       Atitudinea față de victorie sau înfrângere diferă de la sportiv la sportiv.Astfel,un 

sportiv cu o bogată cultura generală,cu personalitate,va avea față de victorie o atitudine de 

modestie și nu va fi indifirent față de înfrângere. 

        Un exemplu frumos de învingere a temerilor , a neincrederii în forțele proprii, a 

gestionării corecte a situațiilor apărute în timpul unei competiții, am regăsit în acest an 

școlar la elevele colegiului nostru care au obținut titlul de CAMPIOANE NATIONALE la 

junioare II – handbal fete la clubul la care activează (CSS NR. 2 Baia Mare). Am apreciat la 

ele modul cum au primit această victorie. Intr-adevar sunt fete care știu să se comporte , 

știu cum să îmbrățișeze o victorie. 

            Am primit câteva cuvinte de la eleva Alisia Boiciuc(Clasa a IX A H). Trebuie urmarită 

această sportivă cu mare atenție. In mod sigur este o viitoare „piesă de rezistență” a 

handbalului românesc.  
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         „  După multă muncă și răbdare am obținut  medalia de aur la Campionatul Național 

de handbal pentru junioare 2.Având in vedere anul acesta pandemic am reușit să ne 

antrenăm și să ajungem acolo unde ne-am propus  luând titlul de Campioane și tot odată 

mi-am îndeplinit visul de a fi nominalizată ca MVP și Golgeter al turneului.   La acest turneu 

final am dat totul din mine și am ajutat echipa cum am putut pentru a aduce laude și 

bucurie familiei, prietenilor, antrenorilor și tot odată profesorilor de la liceul la care învăț 

”Colegiul Tehnic Anghel Saligny”Baia Mare. 

         Sunt onorată să joc la lotul național și îmi doresc să fiu convocată la cât mai multe 

acțiuni pentru a-mi  reprezenta țara cu mândrie la Campionatul European ce urmează să se 

desfășoare in perioada 4-15 August in Muntenegru și bineînțeles și la alte competitii. 

Handbalul a ajuns să însemne un lucru foarte important pentru mine și îmi doresc să 

ajung o jucătoare mare și de ce nu să fiu plătită pentru un lucru ce îl fac din plăcere.”  

                                                                 

        Sportul si intreaga miscare sportiva este o activitate cu character social si este 

indispensabil in formarea unui popor sanatos devenind si un mijloc de afirmare a 

valentelor unei natii in intreaga lume. Alaturi de alte tari cu o mai veche traditie in handbal, 

Romania s-a impus si a reusit sa domine la un moment dat , creandu-si o scoala proprie , ale 

carei caracteristici au fost studiate , analizate , adaptete si aplicate de multi dintre 

adversarii nostri. 

         Capacitatea de performanta nu se aplica numai activitati sportive , dar este corelata 

cu succesul  sau esecul care insoteste activitatea sportiva si care este conditionata de 

notiunile de competitie , lupta, emotie, autoevaluare , recompensa, motivatie , competenta, 

abandon, evaluare .Toate acestea conditioneaza succesul sau esecul in activitatea sportive. 
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Uleiurile esenţiale. Beneficiile emoţionale şi sãnãtatea 

prof. Ţar Cosmina 

 

Deși uleiurile esențiale și extractele din plante sunt utilizate de secole, uleiurile 

esențiale sunt la fel de relevante și în prezent. Mulțumită avansului tehnologiei, calității, 

puterii și siguranței îmbunătățite, uleiurile esențiale sunt acum mai accesibile și mai ușor 

de utilizat în viața de zi cu zi.  

Deși uleiurile esențiale au fost adesea utilizate ca parte integrantă din practicile 

culturale și tradițiile din trecut, în prezent dispunem de dovezi științifice și studii din ce în 

ce mai numeroase care arată eficacitatea și natura sigură a uleiurilor esențiale la momentul 

actual. 

Uleiurile esențiale , beneficiile pentru sănătate 

În vremurile străvechi, oamenii foloseau uleiurile esențiale și părțile de plante 

pentru a-și îmbunătăți starea de bine și sănătatea. Deoarece uleiurile esențiale pot fi 

utilizate pentru a ameliora iritațiile ocazionale ale pielii, pentru a susține o digestie 

sănătoasă, o bună sănătate orală, pentru a crea o senzație de eliberare a căilor respiratorii 

și multe altele, sunt o alegere populară pentru acele persoane care doresc să mențină o 

bună stare de sănătate. 

Uleiurile esențiale oferă o varietate de beneficii și fiecare persoană se bucură de o 

experiență unică asociată utilizării uleiurilor esențiale.  

Din fericire, diversitatea uleiurilor esențiale le transformă într-un mijloc util de 

menținere a stării de sănătate, chiar și pentru acele persoane care au anumite probleme de 

sănătate, care își doresc beneficii variate pentru sănătate sau se confruntă cu sensibilitate.  

Utilizarea de uleiuri esențiale pentru beneficiile asociate stării de sănătate a devenit 

populară deoarece permite utilizatorului să personalizeze experiența în funcție de 

dorințele și nevoile sale specifice, mai degrabă decât să se mulțumească cu o soluție 

generică. 

Beneficiile emoționale ale uleiurilor esențiale 

Cu structuri chimice unice, fiecare ulei esențial are o varietate de beneficii pentru 

utilizator. Unele uleiuri esențiale au proprietăți calmante, de tonifiere și stabilizare, în timp 

ce altele sunt cunoscute ca fiind energizante, revigorante, asigurând senzație de căldură 

sau reînnoire. Deoarece corpurile noastre trec printr-o serie de emoții și stări fizice pe 

întreaga durată a unei zile, uleiurile esențiale ne pot ajuta să gestionăm și să menținem 

starea de bine. 

Structura chimică a unui ulei esențial îi conferă beneficii specifice. Unele uleiuri 

esențiale sunt utile pentru detoxifiere sau purificare, în timp ce altele asigură o senzație 

calmantă pentru piele. Aroma uleiurilor esențiale poate, de asemenea, crea o reacție 

chimică la nivel cerebral, generând emoții și reacții interne. 
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Simțul olfactiv este un instrument care poate genera răspunsuri fiziologice, mentale 

și emoționale puternice. 

Cum să folosești uleiurile esențiale 

În mod tradițional, anumite metode de aplicare a uleiurilor esențiale au fost 

preferate sau utilizate exclusiv. Cu toate acestea, pe măsură ce cercetările din jurul 

uleiurilor esențiale continuă să se dezvolte, se înțelege acum o mai bună înțelegere a 

metodelor de aplicare. 

Toate metodele de aplicare sunt sigure atunci când sunt utilizate în mod 

corespunzător, inclusiv metode aromatice, topice și interne. Una sau mai multe metode de 

aplicare pot fi utilizate pentru o gamă largă de aplicații de sănătate emoțională și fizică. Pot 

fi utilizate un singur ulei la un moment dat sau în amestecuri complexe în una din cele trei 

metode: topicã, internã sau inhalare. 

Utilizarea topicã (pe piele)  

Aplicarea topică este o metodă foarte eficientă de aplicare a 

uleiurilor esențiale. Deoarece uleiurile esențiale au greutăți 

moleculare mici și sunt liposolubile, ele pătrund ușor în piele. 

Odată absorbiți, ei rămân în zona aplicată pentru un beneficiu 

localizat. 

Deși uleiurile esențiale sunt ușor absorbite, există multe 

modalități de a crește absorbția. Utilizarea unui masaj ușor va 

crește fluxul de sânge către zona de aplicare, îmbunătățind la 

rândul său distribuția pe tot corpul. Utilizarea unui ulei purtător 

poate crește, de asemenea, absorbția, în special pe pielea uscată 

sau descuamată, deoarece ajută la hidratarea pielii și la 

evaporarea lentă a uleiului. 

Pentru a reduce probabilitatea de a dezvolta o sensibilitate a pielii, în special pe pielea tânără 

sau sensibilă, este recomandabil să utilizați un ulei purtător (cum ar fi uleiul de nucă de cocos 

fracționat) pentru a dilua uleiurile mai puternice și atunci când încercați un ulei pentru prima dată. 

Raportul de diluare recomandat este de obicei o picătură de ulei esențial la trei picături de ulei 

purtător. Este întotdeauna recomandabil să utilizați mai multe doze mici pe parcursul zilei, mai 

degrabă decât o singură doză mare. Începeți cu cea mai mică doză posibilă (1-2 picături). O doză 

topică poate fi repetată la fiecare 4-6 ore, după cum este necesar. Deoarece fiecare individ este unic, 

doza va varia pentru fiecare individ în funcție de mărime, vârstă și starea generală de sănătate. 

Stratificarea este procesul prin care aplicãm mai mult de un ulei esenţial pe porţiunea cu 

problemã pentru a intensifica efectul şi a grãbi timpul de refacere. Dupã aplicarea primului ulei 

esenţial aşteptãm cel puţin 30 de secunde înainte de a-l aplica pe cel de al doilea. 
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Utilizarea internã 

Anumite uleiuri esențiale au o bogată istorie culinară și pot fi utilizate ca 

suplimente alimentare care susțin o varietate de condiții sănătoase. Când presărați 

scorțișoară pe fulgi de ovăz, beți o cană de ceai de mentă sau adăugați frunze proaspete 

de busuioc în spaghete, consumați de fapt niște compuși volatili de uleiuri esențiale 

aromatice.  

Uleiul esențial contribuie la multe beneficii pentru sănătate, precum și proprietăți 

aromatizante și aromatice pentru alimente. Când sunt în formă concentrată, uleiurile 

esențiale pot fi folosite ca suplimente alimentare pentru beneficii pentru sănătate.  

Utilizarea internă este o metodă sigură și eficientă de aplicare datorită proceselor 

fiziologice sofisticate ale corpului nostru. Când sunt ingerate, uleiurile esențiale intră 

direct în fluxul sanguin prin tractul gastro-intestinal, unde sunt transportate în restul 

corpului. Uleiurile esențiale sunt solubile în lipide, astfel încât sunt ușor transportate la 

toate organele corpului, inclusiv la creier. Apoi, la fel ca toate lucrurile pe care le 

consumăm, uleiurile esențiale sunt metabolizate de ficat și alte organe și apoi sunt 

excretate.  

Doar uleiurile esenţiale 100% pure cu grad terapeutic (CPTG) se pot folosi, cu precauţie, 

şi intern. 

Utilizare aromaticã 

   

 

 

 

 

 

 

 

Cel mai uşor mod de a ne bucura de efectele utilizării aromatice este inhalarea 

compuşilor aromatici volatili fie direct din sticluţă, fie o picătură inhalată din palmă. 

Difuzarea uleiurilor esenţiale aduce beneficii la nivel emoţional, împrospătează 

aerul din încăperi, birou sau maşină etc. Proprietăţile antibacteriene, antivirale şi 

antisepice ale uleiurilor esenţiale  ne asigură că acestea omoară microorganismele, 

reduc mucegaiul şi poluarea din aer. 

În plus, cel mai rapid şi util mod de a susţine aparatul respirator este difuzarea 

sau inhalarea direct din palme sau din sticluţe. 

Uleiurile esenţiale (de calitate) pot fi folosite şi pe post de parfum, fie aplicat pe 

punctele de puls, fie purtat pe un pandantiv special. Astfel, nu doar ne bucurăm de 

mirosul lor, dar în acelaşi timp beneficiem şi de proprietăţile terapeutice ale uleiurilor 

folosite. 
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Bunele maniere în călătorie 

Elev: Mărginaş Anamaria Roberta, clasa a XII-a D 

                                                 Coordonator : prof. Ţar Cosmina 

Cineva a declarat: ca să călătoreşti este mai important decât să-ţi atingi scopul.  

Aceastã afirmaţie pare fondată pe experienţele oamenilor care ştiu că, dacă 

uneori " ţelul dezamăgeşte, călătoria niciodată ". 

Un adevărat călător va reţine ceea ce este frumos şi îşi va nota pe cât posibil 

lucrurile care l-au impresionat. O călătorie se face cu bucurie şi plăcere . 

Frumuseţea unei călătorii nu depinde de numărul de kilometri parcurşi.  

Pentru a evita chinul ultimei zile cu făcutul valizelor, cel mai bine e să stabilim cu 

cîteva zile înaintea plecării o listă precisă cu hainele şi obiectele pe care trebuie să le 

luam cu noi. Apoi să cercetăm cu calm această listă şi sã eliminăm cu mintea clară tot ce 

e inutil. 

În tren îşi va căuta un vagon mai puţin 

aglomerat, va ajuta persoanele în vârstă să se urce 

în vagon şi , ajuns la compartimentul vizat, va 

întreaba persoanele deja instalate dacă mai e vreun 

loc disponibil. Trebuie sã indicăm politicos şi clar 

locurile libere fără să creăm  o atmosferă ostilă. 

Bagajele, bastoanele, umbrela şi hainele vor fi 

plasate în locurile speciale pentru bagaje şi, pe cât 

posibil, fără să se ciocnească de cele ale celorlalţi 

călători. 

Nu fumăm decât moderat, în vagoanele 

pentru fumători şi nici într-un caz ţigări ieftine care fac aerul de nerespirat şi dau 

celorlalţi călători migrene violente.  

Se înţelege că ne vom abţine complet în vagoanele pentru nefumători. 

Multor persoane, călătoria le trezeşte o poftă de mâncare formidabilă.  Le sfătuim 

să păstreze totuşi nişte limite rezonabile pentru a-i scuti pe vecini de spectacolul unei 

lăcomii exagerate. Vom evita să luăm cu noi lucruri de mâncare urât mirositoare . 

În general o persoană bine crescută nu mănâncă într-un compartiment de tren. În 

avion lucrurile stau cu totul altfel. 

Chiar dacă o conversaţie este pasionantă, dacă un roman este captivant, dacă 

peisajul este minunat, nu trebuie să uităm ca suntem cu copiii.  Într-o călătorie ei trebuie 

sã fie supravegheaţi permanent deoarece există pericolul unor accidente. 

Dacã o călătorie e lungã, vagonul restaurant vă ofer- un moment de relaxare 

agreabil şi constituie o solutie mai elegantă decât despachetarea nenumăratelor 

sandwich-iuri sau folosirea prea frecvent- a termosului. 
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La coborârea din tren arunc-m sticlele goale şi eventualele resturi de mâncare, în 

coşul de gunoi şi nu pe geam. Sã le lăsăm pe masă sau pe bancăeste total nepoliticos.  

Călătorii unui avion trebuie să se supun- strict recomandărilor de bord. 

Ne punem centura la decolare şi aterizare, mestecăm chewing-gum-ul oferit de 

stewardeză, şi ne străduim să nu ne concentrăm gândul la ultima catastrofă aeriană 

văzută la televizor.  

Regulile referitoare la masă şi la comportamentul general rămân valabile şi aici.  

E recomandabil ca sticlele şi paharele sã nu fie prea pline, deoarece orice lichid 

caută o ieşire la altitudinile mari şi e posibil să o găsească pe haina dumneavoastră !  

Să călătoreşti nu înseamnă să trimiţi duzine de cărţi poştale şi să aduci cu tine 

reţete culinare sau, mai exact  nu e numai atât.  

Este, înainte de toate, efortul pe care trebuie sã-l faci pentru a te dezvolta, pentru 

a înţelege modul de gândire al persoanelor pe care le descoperi. 

Cât de greu este cel mai mic efort pentru a te adapta la un alt mod de viaţã. Totuşi 

numai cu acest preţ vom vedea ceea ce este de văzut într-o ţară străină. 
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CONSTRUCȚII CARE UIMESC LUMEA 

 Clădiri superbe din București 

Elev: Petrut laurentiu,clasa a XI-a A 

Coordonator:prof.  Mîndruțescu Carmen 

Muzeul George Severeanu 

Bucureşti  reprezintă un exemplu tipic pentru arhitectura bucureşteană din a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea. Medicul radiolog George Severeanu a fost pasionat 

colecţionar de antichităţi, adunând în cursul vieţii valoroase artefacte. Seria de obiecte 

arheologice din colecţia „Maria şi dr. George Severeanu” cuprinde vase greceşti antice, 

statuete de lut, bronzuri şi marmură, sticlărie romană, geme şi camee antice, ceramică 

aparţinând culturilor Cucuteni, Vădastra, Wietenberg şi Boian. Colecţia numismatică a 

dr. George Severeanu, una dintre cele mai 

valoroase din România, este constituită din cca. 

9000 de piese din diferite perioade istorice: 

monede greceşti autonome şi provinciale, geto-

dace şi celtice, emisiuni romane şi bizantine, 

monede medievale ale Ţărilor Române, precum şi 

piese moderne şi contemporane. 

 Foisorul de foc 

Foișorul de Foc este o clădire de 42 metri 

înălțime din București aflată între Obor, Calea 

Moșilor și Nerva-Traian, mai precis: la intersecția 

străzii Traian cu bulevardul Regele Ferdinand, în 

imediata apropiere a bisericii Oborul-Vechi (monumentul ocupă centrul unei piațete 

care îi poartă numele și către care mai converg și alte artere, respectiv străzile Vasile 

Stroescu, Iancu, cavaler de Flondor, Zece Mese și Popp de Băsești). În trecut servea drept 

turn de observație pentru apărarea împotriva incendiilor. A fost construit în 1890, la doi 

ani după ce precedentul turn, Turnul Colței, ridicat în 1715, a fost demolat. Planurile au 

fost realizate de George Mandrea, în acea perioadă arhitectul-șef al Bucureștiului. 

Foișorul de Foc a fost gândit a avea și rolul de turn de apă. După finalizarea construcției, 

însă, compania locală de apă – Uzina de Apă Grozăvești -nu a vut pompe suficient de 

puternice pentru a îl umple cu apă. Foișorul de Foc a fost folosit de către pompieri până 

în 1935, când și-a pierdut rolul, întrucât în București se ridicau tot mai multe clădiri 

înalte, iar introducerea telefoniei făcea inutilă existența unui turn de veghe. Din 1963, a 

fost transformat într-un Muzeu al Pompierilor. 
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Casa de pe Thomas Masaryk 

Pe strada Thomas Masaryk, foarte aproape de Gradina Icoanei, se afla una dintre cele 

mai frumoase case din Bucuresti.  

 

Casa memorială „Tudor Arghezi – Mărțișor”, un 

spațiu inedit datorită istoriei și amintirilor pe care 

le poartă cu ea, se află în casa în care a locuit 

poetul, unul dintre cei trei mari inovatori ai 

limbajului poetic românesc, începând cu anul 1930, 

și s-a întipărit în memoria locală sub denumirea de 

„Mărțișor”. Conform dorinței testamentare a 

scriitorului, începând cu anul 1974, aceasta a 

devenit casă memorială. Clădirea este compusă din 

parter și etaj, în total 18 camere, discrete, fără a epata în vreun fel, la care se adaugă 

dependințele. 

În colecția de aici, publicul vizitator poate avea acces la obiecte de mobilier datând din 

acea vreme, cărți, obiecte de artă, fotografii, documente originale ale poetului Tudor 

Arghezi (1880-1967). În curtea casei, se află și tipografia Biletelor de papagal, unde 

astăzi sunt expuse volume, documente, reviste și imagini din istoria familiei și a 

întregului spațiu, iar în prezent vizitatorii noștri pot viziona aici filmul 

documentar Prisaca, realizat de Paul Anghel în 1956, într-o versiune subtitrată în limba 

engleză. Mărțișor este cunocustă mai ales datorită livezii sale și prin intermediul 

atelierelor literare organizate de muzeografii noștri, destinate grădinițelor, școlilor, 

familiilor, la care vă așteptăm cu drag în perioada 15 septembrie – 15 iunie, pe parcursul 

fiecărui an școlar. 
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Casa Filipescu-Cesianu 

În apropiere de Piața Victoriei, la intersecția dintre Calea Victoriei și strada Sevastopol, 

se află reședința avocatului Constantin Cesianu. Casa Filipescu-Cesianu (1892) 

reprezintă amenajarea unei reședințe mai vechi, din perioada anilor 1846-1850 și este 

una dintre puținele reședințe aristocratice ale Bucureștilor din la Belle Epoque, rămasă 

fidelă proiectului inițial. În această reședință au locuit câteva familii din aristocrația 

românească precum Iancu Filipescu și Maria Ghica Filipescu. Constantin 

Cesianu extinde această reședință aristocratică având sprijinul arhitectului Leonida 

Negrescu (1892). Cu acest prilej sunt realizate decorațiile exterioare, acoperișul 

imperial și este amenajat parcul reședinței. 

Muzeul “Theodor Pallady” 

Muzeul Theodor Pallady adăposteşte colecţia soţilor Serafina şi Gheorghe Răut. Aceasta 

conține un nucleu substanțial de pânze semnate de Theodor Pallady şi peste 800 de 

desene şi gravuri din perioada sa pariziană. Ele au fost donate de soții Răut Statului 

român la sfârşitul anilor ‘60, împreună cu propria colecţie de artă – picturi de școală 

franceză, olandeză, engleză și spaniolă din secolele XVI-XIX, sculptură mică antică și 

renascentistă, textile, piese de mobilier, ceramică orientală şi alte obiecte de artă 

decorativă. Întregul ansamblu este reprezentativ pentru modul în care intelectualii 

români din perioada interbelică emulau preocupările colecționarilor de pretutindeni. 
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Muzeul Theodor Aman 

Muzeul Theodor Aman este una dintre cele mai frumoase reşedinţe particulare din 

Bucureşti, construită în anul 1868 după proiectele proprietarului, care a fost pictorul 

Theodor Aman. De asemenea este una dintre puţinele reşedinţe care nu au suferit 

modificări în decursul timpului, fiind prima casă-atelier de artist din România. De la 

planurile casei şi decoraţia exterioară (realizată în 

colaborare cu sculptorul Karl Storck) la decoraţia 

interioară: pictura murală, vitraliile, decoraţia 

pictată pe tâmplărie, stucatura tavanelor, 

lambriurile atelierului şi mobilierul casei, toate 

sunt reflectarea viziunii lui Theodor Aman. 

Muzeul Theodor Aman a fost deschis în anul 1908 

şi este unul dintre cele mai vechi muzee memoriale 

din România. El păstrează atmosfera vieţii private 

din perioada Belle Epoque alături de cea mai mare 

parte a lucrărilor pictorului Theodor Aman. 

Muzeul Zambaccian 

 Colectionarul si criticul de arta, K. H. Zambaccian a alcatuit una dintre cele mai bogate si 

valoroase colectii de arta din Romania. Aceasta poate fi admirata de publicul larg in 

fiecare zi de la 10:00 la 18:00 in zilele de miercuri, joi, vineri si sambata. Colecţionar și 

critic de artă, Krikor H. Zambaccian (1889-1962) a alcătuit una dintre cele mai bogate 

şi valoroase colecţii de artă din România. Pentru a o pune în valoare, în anii 1940 

Zambaccian a construit special casa în care sunt astăzi expuse picturi, sculpturi, grafică 

şi mobilier achiziționate pe parcursul unei jumătăți de secol. 

Atât colecția cât și casa au fost donate statutului român în 1947, prilej cu care 

Zambaccian a fost primit în rândurile membrilor Academiei Române. Lucrările de artă 

românească oferă o imagine condensată a dezvoltării sale istorice, de la Theodor Aman, 

Nicolae Grigorescu și Ioan Andreescu trecând prin opera lui Ștefan Luchian, Nicolae 

Tonitza, Theodor Pallady și Gheorghe Petrașcu, până la Corneliu Baba, Alexandru 
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Phoebus sau Horia Damian. Sculpturi de Brâncuși, Milița Petrașcu, Oscar Han, Cornel 

Medrea completează această importantă panoramă a artei românești. Lor li se adaugă o 

serie de picturi ale unor maeștrii de renume precum Cézanne, Picasso, Matisse, Bonnard, 

Utrillo, Marquet, unice în România.  

Muzeul Memorial C.I. şi C.C. Nottara 

Colecția familiei Nottara, alcătuită din piese de mobilier, cărți, partituri muzicale, 

sculpturi, diplome, premii și alte obiecte ce au aparținut actorului C.I. Nottara și fiului 

său, muzicianul C.C. Nottara, a fost donată de către soția celui din urmă, Ana Nottara, 

statului român, în 1956. Obiectele ce compun colecția se află în continuare în 

administrarea Muzeului Municipiului București. Muzeul Memorial C.I. şi C.C. Nottara a 

fost înfiinţat în 1956 prin donaţia făcută de Ana Nottara, soţia compozitorului 

Constantin C. Nottara (1890-1951). Muzeul a ocupat, până în toamna anului 2016, 

parterul şi primul etaj al imobilului construit în anul 1931 cu o contribuţie făcută de 

Sindicatul Artiştilor Dramatici şi un grup de admiratori, numindu-se simbolic “Căminul 

Nottara”. 

Constantin C. Nottara a studiat la Paris și Berlin, a fost profesor la Conservator, 

violonist, dirijor și compozitor, inspirându-se din bogăția și diversitatea folclorului 

nostru românesc. A compus piese simfonice, corale, lieduri, muzică pentru operă și balet. 

Colecția include o vastă bibliotecă de cca. 7300 de volume (beletristică, dramaturgie, 

publicistică, dicţionare şi partituri) alături de piese de mobilier Ludovic al XVI-lea, 

pictură interbelică, statuete, porţelan de Sevres şi Alt Wien. Aceste obiecte au fost 

colecţionate de muzicianul Constantin C. Nottara în călătoriile sale prin Europa, unde a 

susţinut numeroase concerte. Colecţia mai cuprinde fotografii, acte, diplome şi medalii, 

obiecte personale dar şi obiecte decorative omagiale, primite în dar cu prilejul diverselor 

sărbătoriri. Adresa este Bd. I.C. Brătianu nr. 2. 
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Mănăstirile din Moldova 

                                   prof. Maxim Ioana 

In epoca lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș, în Moldova s-au înălțat cele mai 

numeroase și reprezentative monumente de arhitectură medievală, al caror specific 

local se afirmă riguros, astfel încât, sub aspectul originalității, formele stilistice nu-și 

găsesc nicăieri analogii. In aceasta perioadă, de puternic avânt economic, târgurile 

Moldovei s-au înmultit și conturat ca așezări urbane autonome. Caracterul specific al 

operelor arhitectonice se explică tocmai prin dezvoltarea meșteșugurilor și recrutarea 

unui număr din ce în ce mai mare de meșteri autohtoni. 

Sisteme de execuție 

Zidurile care definesc planul mănăstirilor moldovenești sunt alcătuite din: miez și 

fețe (interioară si exterioară). In componenta miezului intră: piatra spartă, piatra de râu 

și cărămida, legate cu mortar. Prinse  de miez, fetele exterioare erau la început din 

material aparent iar apoi, în timpul lui Petru Rareș, tencuite și acoperite cu fresce. 

Interiorul era acoperit, de asemenea, complet cu fresce. 

Piatra și cărămida care alcătuiau paramentul zidului erau puse în operă astfel: prima 

parte a zidului (2/3 din înălțime) sub planul de naștere al bolților era alcătuită din 

piatră; a doua parte a zidului (1/3 din înălțime), care susținea doar acoperișul, protejat 

de o streașin proeminentă, era confecționată din căraămidă. Ultima treime a zidului juca 

un rol hotărâtor în plastica de ansamblu a monumentului. 

Bolțile moldovenești se impun ca un sistem constructiv deosebit de original, prin 

care constructorii moldoveni au rămas neîntrecuți. Comparativ cu soluțiile bizantine și 

gotice, conform cărora împingerile bolților erau preluate de pile masive interioare sau 

contraforți exteriori, constructorii din Moldova au urmărit să păstreze partea de jos a 

clădirii fără niciun fel de obstacol. Datorită grosimii mari a zidurilor și a deschiderilor 

mici, bolțile nu au nevoie de puncte de sprijin intermediare. 

Cele mai ingenioase sisteme de boltire folosite de constructorii romani: 

• Patru arce in plin centru, construite în consolă și făcând corp comun cu zidăria pereților, 

transformă dreptunghiul încăperii (naosului) în pătrat. Aceasta se realizează prin 

introducerea arcelor inegale ca grosime: cele doua în direcțiile transversale ale încăperii 

sunt foarte late (100 cm – 120 cm). Pe aceste patru arce se ridică același număr de 

pandantivi (ce fac trecerea de la planul patrat la cel circular), pe care se inalta un scund 

tambur cilindric; in interiorul acestui tambur vertical, sunt inscrise patru arce in plin 

cintru dispuse piezis (arcele paralele cu diagonalele patratului determinate de cele patru 

arce mari). Deasupra acestor arce se construieste turla, a carei latime era egala cu 

jumatate din latimea naosului. 
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Ingeniozitatea sistemului de boltire consta in aceea ca transforma planul 

dreptunghiular intr-unul patrat, iar pe acesta intr-unul circular, inlaturand la baza orice 

punct de sprijin care ar incomoda circulatia sau vederea si inlaturand, in acelasi timp, 

latimea golului, pentru a da zveltete turlei. 

• Alt sistem de boltire, cu o nota mai subliniata de originalitate, porneste de la cele patru 

arce in plin cintru  in  consola  si  de  la  cei  patru pandantivi, peste care se ridica un foarte 

scurt inel cilindric. Deasupra acestuia sunt situate o semisfera si opt arce, in plin cintru, 

egale. Intersectandu-se cu o sfera si intre ele acestea iau aspectul unei impletituri stelate, 

nervurate. Arhivoltele nervurilor stelate genereaza, in partea de sus, o prisma orto-

gonala peste care, sprijinita de opt pandantivi, se inalta o calota sferica. 

La manastirile moldovenesti constructorii trebuiau sa conceapa incaperi 

necesare adapostirii unui numar relativ mic de oameni, urmarind totodata ca edificiul sa 

capete un aspect monumental. Planul bisericii era alcatuit conform ceremonialului si 

ritualului cultului ortodox: incaperea altarului, naos, pronaos, completat uneori cu 

pridvor si gropnita (camera mormintelor). 

Interiorul manastirilor moldovenesti degaja o atmosfera calma cu o nuanta de 

mister realizata prin slaba iluminare si frescele cu caracter religios. Ferestrele au fost 

incadrate cu chenare din piatra prelucrata cu elemente arhitectonice de influenta gotica. 

Usa este incadrata de un chenar dreptunghiular din piatra, decorat cu doua sau trei 

margele verticale avand o combinatie de elemente gotice si de stil renascentist. 

Fatadele bisericilor moldovenesti constituie un exemplu de arta si logica 

constructiva ca si de un remarcabil bun gust. Cele doua parti ale zidului inconjurator, de 

fatada sunt tratate diferit. Partea de jos (2/3 din inaltime) – o suprafata din piatra 

aparenta, cu aspect aparent neregulat – are numai cateva accente cu caracter decorativ: 

profile de soclu, coronamente de contraforturi, chenare de usi si ferestre. Soclul, inalt, 

proeminent, este compus din doua profile simple, suprapuse, despartite de o fasie de 

zidarie executata din piatra bruta. Profilul de jos, tratat ca o invelitoare cu panta lina, 

sugereaza ideea unei banci continue. 

Ultima treime a zidului exterior este executata din caramida aparenta si se 

compune din siruri suprapuse de mici firide oarbe (ocnite) si o friza lata cu doua, trei 

siruri de discuri de teracota, divers colorata si smaltuita. Fatadele sunt fragmentate de 

contraforturi, la inceput decorative din piatra fatuita, apoi pictate, ca si restul fatadei. 

Acoperisul edificiilor de cult moldovenesti este elementul care influenteaza in cel 

mai inalt grad aspectul global al monumentului. Cele doua tipuri de acoperis sunt: cel 

unitar, al bisericilor cu plan drept, cu pante mari, avand inaltimea aproximativ aceeasi cu 

a trupului bisericii, si cel al bisericilor cu turla, fragmentat in volume egale cu partile 

esentiale din plan. 
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Frescele de pe peretii exteriori, executate in perioada lui Petru Rares, imbraca 

peretii de la soclu pana la streasina. Zugravelile exterioare au rezistat peste veacuri 

tuturor intemperiilor. Procedeul zugravirii totale, de o valoare tematica si artistica 

remarcabila, confera manastirilor din Moldova un caracter intru totul deosebit, unic in 

intreaga lume. 

RAINBOW  TREE   

prof. Crina Chiș  

         O clădire ca o extensie a naturii,construită din lemn 

şi îmbracată în zeci de mii de plante . 

Situat pe Insula Cebu din Filipine, „Rainbow 

Tree” (Arborele Curcubeu) este un turn modular din 

lemn, drapat cu straturi de vegetatie luxurianta 

pentru a deveni un fel de „padure tropicala urbana” 

verticala pentru orasul Cebu City. 

Datorita caracteristicilor excelente de 

sustenabilitate ale proiectului, care includ bioclimatism pasiv si energii regenerabile 

avansate, turnul va avea un design cu certificare maxima in domeniu – LEED Gold. 

Proiectat pentru a reprezenta o emblema durabila a Insulei Cebu, „Rainbow Tree” va 

fi un turn cu 32 de etaje, atingand 377 metri inaltime, fiind construit aproape complet din 

lemn. Volumul cladirii va fi format din asamblarea a 1.200 module de lemn laminat 

transversal CLT (cross-laminated timber), designul sau fiind inspirat de casele traditionale 

filipineze denumite „Nipa Huts”, create din lemn, bambus si frunze de palmier. 

Toate modulele vor fi dotate cu balcoane 

in forma de cos si vor fi prefabricate in afara 

amplasamentului, pentru a reduce costurile 

constructiei. De asemenea, designul inovator va 

fi implementat cu mai multe caracteristici 

bioclimatice pasive si cu energii regenerabile 

avansate. Pentru a economisi energie, turnul va 

fi dublu izolat datorita unei placari interioare si exterioare realizate cu materiale suta la suta 

naturale, precum stuf, canepa sau vata de celuloza.„Rainbow Tree” va avea o ferma proprie. 

Numele si designul turnului au fost inspirate de „Eucalyptus Rainbow”, un arbore 

simbolic multicolor, originar din Filipine. Pentru a fructifica designul inspirat de natura, 

cladirea din lemn va fi acoperita cu vegetatie originara a insulei. 
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Folosind plante care provin din pădurile tropicale locale, 

turnul va fi acoperit cu peste 30.000 de specii ale plantelor, 

arbuștilor și arborilor tropicali. Multe dintre aceste plante își 

vor schimba culoarea de-a lungul celor patru anotimpuri, 

oferind orașului Cebu City imaginea unui „curcubeu” viu pe tot 

parcursul anului. 

„Rainbow Tree” va 

fi o clădire de uz 

mixt , împărțită în 

spații de birouri și 

locuințe de lux. 

Spțiile interioare 

vor fi inundate de 

lumina naturală și 

vor include mai mulți  pereți „verzi”. Oaspeții și locuitorii 

turnului se vor putea bucura de restaurantele clădirii, de piscina 

și de centrul fitness. 

Adăugand uimitorului profil de sustenabilitate al 

clădirii, rezidenții vor avea acces și la o fermă 

aquaponica expansiva, care se va întinde pe trei niveluri. 

Combinând piscicultura și cultivarea plantelor, „Sky Farm” 

este prevazută pentru a produce anual până la 25.000 

kilograme de fructe, legume și alge, precum și 2.500 

kilograme de pește – echivalentul a aproape 2 kilograme 

de alimente bio pe săptămână pentru fiecare familie care 

locuiește în turn. 

 

TEHNICA SI EVOLUTIA EI 

Morcovii - solutie pentru constructii mai ecologice!? 

prof. Deceanu Dana 

O echipă de cercetători de la Universitatea din Lancaster încearcă să demonstreze 

că morcovii, recunoscuți pentru beneficiile asupra sănătății umane, ar putea fi folosiți la 

fabricarea betonului, contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon din 

domeniul construcțiilor. Oamenii de știință au amestecat, cu ajutorul unui mixer de 

bucătărie, fragmente de morcov cu ciment pentru a vedea daca pot crea un produs mai 

rezistent și mai ecologic. Aceștia au descoperit ca pot crește rezistența betonului cu 80% 
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folosind o cantitate mică din acest nou ingredient. Adaosul de morcovi a împiedicat 

apariția fisurilor. De asemenea, este necesara o cantitate mai mică de ciment, ceea ce 

înseamnă reducerea cantității globale de dioxid de carbon (CO2) . Cimentul este 

responsabil pentru 7% din totalul global al emisiilor de CO2, potrivit estimărilor 

Agentiei Internationale pentru Energie.Rezultatele provizorii obținute arată că, prin 

adăugarea unei jumatăți de kilogram de nanomaterial obținut din morcov, se poate 

reduce circa 10 kilograme de ciment la un metru cub de beton. Cercetatorii au 

experimentat, de asemenea, cu fibre obtinute din sfeclă de zahăr adăugate în amestecul 

de ciment, toate legumele folosite în cadrul studiului provenind din deșeuri alimentare 

Dronele si scanerele 3D 

     prof. Ofrim Camelia 

Dronele și scanerele 3D reprezintă o tehnologie nou apărută, capabilă să ofere o 

multitudine de informații vizuale, care pot fi folosite de proiectanți și constructori in 

evaluarea situației existente în teren și în analiza proiectului și a stadiului lucrării, astfel 

încat toate etapele proiectului să decurgă în parametrii doriți de beneficiar, permițând 

reduceri importante privința costurilor de proiectare/monitorizare a lucrărilor precum 

și reducerea timpilor de execuție. Dronele și scanerele 3D pot fi folosite de asemenea 

pentru realizarea ortofotoplanurilor localităților necesare proiectelor de urbanism sau 

lucrărilor de cadastru. Realizarea periodică a ortofotoplanurilor permite administrațiilor 

să urmarească stadiul dezvoltării localității precum și să identifice eventualele 

construcții ilegale apărute în zona administrată. 

O alta direcție de utilizare este dată de proiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și 

monitorizarea acestora. Dronele și scanerele 3D pot fi folosite pentru realizarea 

ortofotoplanurilor și a modelelor digitale ale zonei studiate, ceea ce permite apoi 

realizarea de proiecte precum reabilitarea canalelor de irigații sau drenaj, calculul 

scurgerilor pe versanti etc. 

 

 

Măsurări electrice în curent alternativ 

prof. Bandi Andrea Monica 

 La modulul ,,Măsurări electrice în curent alternativ” utilizez frecvent 

simulatoare. Vă prezint 3 exemple din aceste simulatoare .Menționez că elevilor le place, 

sunt încântaţi că pot crea ei circuite şi pot simula diferite situaţii. Astfel înţeleg mult mai 

bine lecţia.  
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TEL. / FAX: 0262 - 225803 

  

Site-ul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare: 

www.asalignybm.repka.ro 

  

  

Adresa site-ul la care găsiți revista online : 

  

https://sites.google.com/site/tineriitehnicieni   și 

https://sites.google.com/site/profesoringiner/reviste 

  

  

Baia Mare, Maramureş 
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