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KAREL LIMAN  

ARHITECTUL  CARE  A  DESĂVÂRŞIT  CASTELUL  PELEŞ 

 

             Prof .  Carmen Mîndruțescu  

Potrivit datelor adunate de muzeografii de la Castelul Peleş, 

Karel Líman s-a născut la 3 martie 1855, în Mlada Boleslav, Boemia, 

pe atunci provincie a Imperiului Austriac, într-o familie modestă, tatăl 

său fiind tâmplar. Pasiunea pentru prelucrarea lemnului, moştenită de la 

tatăl şi de la bunicul său, studiile în domeniul arhitecturii însuşite la 

Facultatea de Arte Frumoase din Praga şi de la Bauakademie din 

München au desăvârşit educaţia de profil a tânărului ceh. Stabilit la 

Viena în jurul anului 1880, Líman acumulează experinţă prin 

colaborarea cu atelierul de arhitectură Fellner & Hellmer din capitala 

Habsburgilor, contribuind la elaborarea planurilor Palatului Albert de 

Rothschild din Viena, realizate sub îndrumarea arhitectului Gabriel-Hippolyte Destailleur şi a Casei 

de vânătoare a prinţului Christian de Hohenlohe- Öhringen de la Javorina, Slovacia. Recomandat de 

Destailleur lui André Lecomte du Nouÿ, arhitect francez stabilit de asemenea în România, Líman 

este angajat al Serviciului de Arhitectură al 

Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în 

cadrul Comisiei Monumentelor istorice din 

România. În această calitate a participat la 

restaurarea bisericilor Sf. Nicolae, biserica Trei 

Ierarhi din Iaşi şi a Bisericii episcopale de la 

Curtea de Argeş. Începând cu anul 1894, Líman 

îşi desfăşoară activitatea în serviciul Casei 

Regale a României, principalii săi comanditari fiind regele Carol I şi principesa (apoi regina) Maria, 

personalităţi din generaţii diferite, cu viziuni artistice diametral opuse. În intervalul 1896-1914 a 

contribuit la definitivarea construcţiei şi reamenajarea Castelului Peleş.  

Între anii 1903 – 1906, Liman proiectează Galeria de marmură, Sala de concerte, Sala mică 

de muzică şi Baia reginei şi amenajează încăperi la nivelul al II-lea, corespondentul primei 
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Mansarde: camera doamnei Mavrogheni, marea doamnă a Palatului şi apartamentele oaspeţilor din 

aripa de nord a castelului. Între 1906-1914, se întreprind lucrările de amenajare a teraselor 

exterioare. La 1906 este înălţat turnul central al castelului, unde un an mai târziu a fost montat 

ceasul cu trei cadrane, creaţie a Fabricii de ceasuri de turn a Curţii regale din Bavaria, Johann 

Mannhardt. Totodată, sunt amenajate Sala veche de muzică, Sala Florentină şi Sala Coloanelor, pe 

locul primei Camere de şah, iar Sufrageria regală este extinsă. La etaj, pe aripa de nord, este 

construit Apartamentul primului ministru. 

Intre anii 1905 – 1906, sunt concepute vastul Apartament imperial, compus din Salon mare, 

Salon mic, Dormitor, Budoir, Baie şi Camera valetului şi Apartamentul principilor moştenitori, 

Ferdinand – Maria. În anul 1906, au loc modificări ale Sălii de teatru de la Parter. Tot acum, sala 

este adaptată proiecţiilor cinematografice, prin amenajarea cabinei de proiecţie. Aparatura 

cinematografică a fost modernizată în 1939, de Societatea Concordia din Bucureşti, la cererea 

expresă a regelui Carol al II-lea. Între anii 1908 – 1911, este definitivată construcţia Sălilor de arme, 

ca şi decoraţia Sălii Florentine, după planurile arhitecţilor Karel Liman şi Ferdinand de Tiersch, 

acesta din urmă, consilier al regelui Ludovic al II-lea al Bavariei. Între anii 1907 şi 1911, este 

amenajat Holul de onoare pe locul celei de-a doua curţi interioare, principala sală de recepţie a 

castelului. Holul este decorat în stilul Renaşterii germane, cu subtile accente baroce, de către 

Bernhard Ludwig din Viena, care colaborează strâns cu arhitectul Liman. Modelul de inspiraţie al 

sălii îl constituie Sala Fredenhagen a Palatului Camerei de Comerţ din Lübeck. În paralel, sunt 

construite la Parter, Sala de şah. 

STEPHEN HAWKING 

 

Pălincaș Claudiu, clasa a XII-a B 

                                                                                  Coordonator: prof.  AlinaTatiana Neamț  

 

Stephen Hawking s-a născut în ziua în care se 

împlineau 300 de ani de la moartea lui Galileo Galilei. Și-a 

făcut educația la St. Albans School și la University College 

(Oxford). În 1962 - la vârsta de 20 de ani - obține titlul de 

Doctor în Fizică la Trinity Hall din Cambridge, unde își 

începe activitatea didactică și științifică.  

În 1963, la vârsta de 21 de ani, Hawking observă 

pentru prima dată o slăbiciune a mușchilor. În urma unui examen medical, se constată o boală 

progresivă de neuron motor, afecțiune cunoscută sub numele de scleroză laterală amiotrofică. I se 
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dau maximum 2 ani de trăit. Hawking nu cedează, continuă să lucreze, în ciuda agravării continue a 

invalidității. Se căsătorește în 1965 cu Jane Wilde (divorțând ulterior, în 1995, după o separare ce 

dura din 1990), și va avea trei copii. Paralizia progresează și, cu timpul, devine complet imobilizat, 

își pierde vocea și este constrâns să comunice cu ajutorul unui computer sofisticat (conceput special 

pentru el de un prieten), care poate fi controlat cu mișcări ale capului și globilor oculari, la o viteză 

de cincisprezece cuvinte pe minut. Infirmitatea nu îl poate împiedica să își continue activitatea 

didactică și științifică. În 1995 se căsătorește din nou, cu Elaine Mason. În data de 20 aprilie 2009, 

Universitatea Cambridge a declarat că Hawking este „foarte bolnav”, și a fost internat la spitalul 

Addenbrooke. A două zi s-a declarat că starea lui este stabilă, dar pentru observație și o recuperare 

integrală, este în continuare ținut la spital. A decedat în locuința sa din Cambridge, pe data de 14 

martie 2018. 

Principalele domenii de cercetare sunt cosmologia teoretică, relativitatea generală și 

mecanica cuantică. În anii 1965-1970 elaborează un model matematic asupra originii și evoluției 

universului în expansiune, din momentul "marii explozii" inițiale ("The Big Bang") și întreprinde 

studii asupra relației dintre găurile negre din univers și termodinamică. Cercetările sale l-au dus la 

concluzia că aceste găuri negre au o durată de existență limitată, constituirea unor perechi de 

particule-antiparticule virtuale ducând la o "evaporare" treptată a acestora sub forma radiației 

Hawking. Mai târziu, revine asupra acestei teorii, admițând că radiația se produce indiferent de 

procesul ce are loc înăuntrul unei găuri negre, reprezentare ce contrazice regulile mecanicii 

cuantice, teorie cunoscută sub numele de paradoxul informațional al găurilor negre. La Conferința 

Internațională asupra Relativității Generale și Gravitației din 21 iulie 2004, care a avut loc la 

Dublin, Hawking a emis ideea că găurile negre ar putea transmite, într-o manieră deformată, 

informații asupra întregii materii pe care au asimilat-o.  

Foarte populare sunt cărțile sale de popularizare a științei, pentru nespecialiști: A Brief 

History of Time, 1988 (publicată în limba română sub titlul Scurtă istorie a timpului, 2004), 

Einstein's dream, 1993 (Visul lui Einstein și alte eseuri), The Universe in a Nutshell, 2001 

(Universul într-o coajă de nucă, 2004) și A briefer history of time, în colaborare cu Leonard 

Mlodinow, 2005 (O mai scurtă istorie a timpului).  

În data de 1 octombrie 2009, Universitatea din Cambridge declară că: În joia aceasta 

celebrul fizician și cosmolog predă la celebra „Catedră Lucasiană de Matematică” a Universității.  

Stephen Hawking a construit un calculator la vârsta de șaisprezece ani, folosind piese de schimb.  
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TEODOR DRAGU 

 

                     Neamț David, clasa a 9-a C 

Coordonator:  Prof.  Ioana Maxim 

   

                Teodor Dragu a fost un inginer și inventator român, 

întemeietorul ingineriei mecanice în România. A construit mai 

multe tipuri de locomotive cu abur și a introdus în 1887, pentru 

trenurile din rețeaua feroviară română, sistemul de încălzire cu abur 

a trenurilor, sistem asemănător cu cel folosit la locomotive. În anul 

1892 a introdus mecanismul de frânare automată cu aer comprimat, 

sistem Westinghouse. A inițiat utilizarea în România a 

locomotivelor care foloseau combustibil lichid și a inventat pentru aceatea un injector cu păcură 

pentru focarele cazanelor. Sistemul a fost perfecționat de englezi după primul război mondial. 

Dragu urmează clasa întâi gimnaziala la Liceul Național din Iasi unde figureaza ca bursier. 

Este premiat în fiecare an și bacalaureatul îl obtine în 1871, după ce absolvise clasa a VII-a cu cea 

mai mare medie de studiu din liceu (9.66). 

Între anii 1863-1871 a studiat la Academia Mihăileană, după care studiază la Paris și devine 

în 1876 inginer diplomat al Școlii Centrale de Arte și Meserii. După un an de practică în Paris, în 

1878 se întoarce în România și fondează în 1881 Societatea Politehnică, al cărei președinte va fi 

între anii 1915-1919. În anul 1886 este numit șef al serviciului de ateliere și material rulant al CFR. 

Între anii 1880-1915 a fost profesor de construcții de mașini cu abur la Școala Națională de Poduri 

și Ṣosele. 

În anul 1892, împreună cu Anghel Saligny, a participat la al IV-lea Congres al drumurilor de 

fier din St. Petersburg, iar în 1905 la Congresul de la Washington. 

 

MARIE CURIE 

Prof. Delia Riglea  

   

Marie Curie, născută Maria Salomea Skłodowska (născută la 7 

noiembrie 1867, Varșovia; decedată la 4 iulie 1934, Sancellemoz, Franța) 

a fost o savantă poloneză stabilită în Franța, dublu laureată a Premiului 

Nobel. A fost prima femeie care a primit un premiu Nobel și singurul 
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savant care a primit două premii Nobel în două domenii științifice diferite (fizică și chimie). A 

introdus în fizică termenul de radioactivitate. Este cunoscută pentru cercetările sale în domeniul 

elementelor radioactive, al radioactivității naturale și al aplicațiilor acestora în medicină. A fost 

soția unui laureat al Premiului Nobel, fizicianul Pierre Curie, și mama unei laureate a Premiului 

Nobel (Irène Joliot-Curie). Cu excepția fiicei sale Ève Curie (scriitoare), toți descendenții săi vor 

urma cariere științifice. 

In 1883 isi termina studiile secundare cu medalia de aur. Reuseste sa studieze la Sorbona , in 

Franta. Aici obtine prima licenta in stiinte fizice in 1893 si a doua licenta in stiinte matematice in 

1894. La finalul anului 1897 bilantul activitatii Mariei Curie se prezinta astfel: doua licente, 

concursul de agregatie pentru  invatamantul secundar, un studiu asupra magnetizarii otelurilor 

calite.  

        Etapa urmatoare a carierei sale este doctoratul. In iulie 1898 anunta in “Comptes rendus” 

descoperirea primei substante extrase din pehblenda, (un minereu de uraniu)   devenita poloniu 

(potrivit tarii de origine).  

La 26 decembrie 1898, sotii Curie anunta in sedinta Academiei de Stiinte din Paris, 

descoperirea celei de-a doua  substante, denumita radiu. 

  Din 1899 pana in 1904, sotii Curie publica impreuna sau separat 32 de comunicari 

stiintifice.  

La 25 iunie 1903 Marie Curie  isi sustine teza de doctorat la  Sorbona. Titlul tezei de 

doctorat: “Cercetari asupra substantelor radioactive”. Mentiunea: foarte onorabil, cu felicitarile 

juriului.   

La 10 decembrie in 1903, Academia de Stiinte din Stockholm anunta atribuirea premiului 

Nobel pentru Fizica jumatate lui  Henri Becquerel si jumatate sotilor Curie, pentru descoperirile 

referitoare la radioactivitate. 

  In 1911 Marie e laureata a Premiului Nobel pentru Chimie. Nici un alt laureat nu a fost 

distins de doua ori cu aceasta   inalta  recompensa stiintifica. 

   In 1935 apare post-mortem lucrarea Mariei Curie: “Radioactivitatea”. 

                     



COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”  
BAIA MARE 

Revistă anuală de tehnică şi ... nu numai, Nr. 9,  
An școlar 2018 – 2019 

11 

 

 

 

MENS SANA IN CORPORE SANO 

 

 Birou Ruana Lucia, clasa a IX -a H 

Coordonator: Prof. Sabou Hruban Antonela 

 

     MOTTO: "Cele mai mari performanţe în sport vin atunci când mintea e calmă ca un lac de 

sticlă." 

                                                                                                     Timothy Gallwey 

         "MENS SANA IN CORPORE SANO" este o expresie provenita din limba latina, care 

inseamna "MINTE SANATOASA IN CORP SANATOS". Cu totii stim cat de importanta este 

mentinerea unei balante ideale intre o minte sanatoasa si un corp sanatos. Consumul crescut de 

energie este solicitat de catre o minte agera si 

antrenata,iar creierul,pentru a fi stimulat,are nevoie 

nu doar de jocuri logice si cuvinte incrucisate, ci si 

de o hrana sanatoasa si miscare fizica regulata.  

        Indeplinirea necesitatilor fizice, fara 

antrenarea periodica a creierului duce treptat la 

esecuri  din toate punctele de vedere, astfel putem 

vorbi de diferite disfunctii ale organismului, dar si de “SEDENTARISMUL” creierului, poate cea 

mai grava boala,avand in vedere faptul ca,creierul este organul suprem al omului. 

        Doctorii specialisti spun ca in principal,sportul determina eliberarea de endorfine in creier 

adica la nivelul talpii,pe care o stimulam cel mai mult la fitness si la alergare, exista nenumarate 

puncte de acrupersura, a caror stimulare are efect dovedit asupra bunei functionari a anumitori 

centri celebrali.Se stimuleaza foarte mult si sistemul imunitar care pune in circulatie:circulatia 

sangvina si drenajul limfatic...in cateva cuvinte putem spune ca se degaja foarte mult din tesiunea 

psiho-emotionala acumulata in timpul zilei.     

         Notiunea de "sanatate" este la indemana fiecaruia ,insa putini sunt cei care isi respecta cu 

adevarat statutul de om sanatos ,viata si organismul.Mancand sanatos,respectand programul zilnic si 

avand o activitate fizica sunt cateva lucruri simple,pe care fiecare dintre noi ar trebui sa le faca 
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pentru a mentine o balanta ideala. 

        SFATURI LEGATE DE MENTINEREA BALANTEI IDEALE : 

  ORGANIZAREA MESELOR 

    Un program 

fix al meselor are 

multiple beneficii 

asupra starii de 

sanatate. Stimularea 

metabolismului si 

cresterea nivelului 

de energie sunt doar 

cateva din 

“minunile” pe care 

le poate face 

respectarea orelor 

fixe de masa. 

 

 

 

 

 

  HIDRATAREA 

     Recomandarile actuale subliniaza ideea consumului sporit de apa pe timp de vara, cat si in 

anotimpul mai rece. Cu alte cuvinte nu trebuie sa lasam doar senzatia de sete sa ne ghideze in ceea 

ce priveste consumul de lichide. 

 CONSUMUL IN CANTITATI MICI DE SARE 

     Este dovedit stiintific faptul ca excesul de sare predispune catre si intretine hipertensiunea 

arteriala, acest lucru putand avea pe termen lung si scurt urmari extrem de grave asupra 

organismului, precum dezvoltarea afectiunilor cardiace si cresterea riscului de accident vascular 

cerebral. 

  COMBATEREA STRESULUI 

     Oricat de ocupat ati fi la serviciu sau preocupat de problemele familiale, nu uitati sa investiti 

si in dumneavoastră. Cea mai eficienta metoda de a lupta cu stresul zilnic este de a va aloca timp 
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pentru activitatile favorite. Aerul curat, verdeata, spatiile largi si veselia din jur va vor da energia de 

care aveti nevoie pentru a infrunta o noua saptamana. 

            Creierul este cel mai bine alimentat printr-o aprovizionare constanta cu glucoza. De aceea 

un rol deosebit in mentinerea performantelor intelectuale il are un mic dejun echilibrat, bogat in 

fibre si proteine.  Uita de mancarea de tip „fast-food” si redu semnificativ cantitatea de dulciuri. 

Consuma zilnic salate vitaminizante, bogate in antioxidanti, cu rol de indepartare a radicalilor liberi 

si cate un ou, galbenusul fiind indicat in imbunatatirea memoriei. 

                                           

SPORTURI DE VARĂ 

 

                          Prof. Dana Deceanu  

 

 V-aţi pus vreodată întrebarea care sunt sporturile de vară ce pot fi practicate în aer liber şi vă 

pot ajuta să pierdeţi un număr considerabil de calorii? Acestea nu numai că nu sunt costisitoare, ci 

vă vor oferi ocazia de a înţelege cât de benefică, frumoasă şi sănătoasă este practicarea mişcării în 

natură. Mai mult, cel mai adesea, ele pot fi desfăşurate cu prietenii, ceea ce constituie un dublu 

avantaj: un tonus muscular ridicat şi clipe de calitate 

alături de cei dragi. 

Fie pe un teren, fie într-un spaţiu special 

amenajat, tenisul reprezintă unul dintre sporturile ce 

supun corpul la un efort destul de mare. Specialiştii 

menţionează chiar că o oră de tenis ajută la pierderea 

a aproximativ 560 de calorii. Dacă, totuşi, consideri 

acest sport prea solicitant, o alternativă bună este 

badmintonul, ce presupune o activitate mai 

puţin intensă şi mai relaxată, dar care consumă 

într-o oră 350 de calorii. La acestea se adaugă 

ping-pongul, un sport destinat persoanelor agile 

şi care ajută la pierderea a 400 de calorii în 

decursul unei ore. 

Voleiul, deşi poate fi practicat şi iarna, 

în sălile de sport, nu are acelaşi farmec ca atunci 

când îl joci cu prietenii pe plajă, în apă sau în 
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parc. Dacă intenţia este, pe lângă relaxare, realizarea unui efort mai intens, pentru a ajuta pierderea 

în greutate, atunci trebuie să practici acest sport pe nisip, căci mersul şi alergatul vor implica astfel 

un grad mai înalt de solicitare. Nu este deloc de neglijat faptul că o oră de volei determină consumul 

a 480 de calorii.  

În majoritatea parcurilor există amenajate terenuri de baschet, aşa că practicarea acestui 

sport devine extrem de uşoară. Mai mult, dacă 

stai la curte, poţi opta pentru amplasarea unui 

coş da baschet chiar în perimetrul acesteia. 

Depăşind prejudecata că ar fi un sport masculin, 

baschetul poate fi jucat de bărbaţi şi de femei 

deopotrivă, sporind distracţia celor ce-l practică 

în echipă sau chiar în doi. Subliniem faptul că 

într-o oră de baschet sunt arse 420 de calorii. 

 

                                                         SPORT ȘI SANATATE  

                                                                            Prof.  Dariana Cristian  

    

             Sport si sanatate sunt doua notiuni fundamentale ale vietii noastre cotidiene, strans legate 

intre ele, domeniul si sfera lor de actiune fiind omul, in interesul complex, biologic si social.  

              Mentinerea si intarirea starii de sanatate  au constituit intotdeauna preocuparea intaririi 

laturii pozitive si optimiste a omului. Educatia corporala devine o categorie superioara de miscare 

biologica si sociala, avand pe langa continutul pur biologic al miscarii complexe din cadrul 

educatiei corporale si valente pedagogice, psihologice ale sportului. Educatia fizica si sportul s-a 

dezvoltat  in stransa corelatie cu medicina.”Fortificarea organismului si stiinta vindecarii sunt 

frati”spunea Claudius Galenos. Azi nu mai incaope nici o indoiala ca educatia fizica si sportul 

practicate sistematic reprezinta factorii primordiali ai mentinerii si intaririi sanatatii.  

             Factorii naturali de calire sunt considerati :apa, aer , soare. 

             Am ales sa dezbat pe larg factorii negativi care influenteaza performanta sportiva si starea 

de sanatate : 

- Stresul si anxietatea- stresul este un stimul prezent sub forma unor solicitari ale mediului 

asupra individului. Daca mediul competitional determina un raspuns anxios depinde de 

evaluarea sportivului asupra propriei abilitati de a se adapta solicitarilor. 
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- Agresivitatea- folosim termenul atunci cand vorbim despre manifestari violente precum 

bataia, dar si atunci cand vorbim despre jucatorul agresiv.In unele sporturi agresivitatea 

folosita in limitele regulamentelor este acceptata si privita ca un lucru bun, benefic , dar cu 

siguranta , agresivitatea folosita in viata cotidina trebuie privita ca un lucru rau, de asemenea 

trebuie condamnata de noi toti si in nici un caz sa nu facem dintr-un elev , prieten, coleg 

agresiv, un model de urmat in viata.  

- Fumatul- influnteaza negativ viata sportiva . Deseori la fumatori intalnim afirmatia ca dupa 

ce fumeaza pot citi sau invata mai bine , sunt mai calmi.Nicotina produce o actiune de scurta 

durata, o data cu trecerea acestei senzatii inselatoare, fumatorul are o stare neplacuta de 

scadere a puterii de munca, amintindu-si de starea avuta dupa fumat , el isi aprinde o noua 

tigara.cu timpul senzatia inselatoare de bine este din ce in ce mai scurta. Astel, se ajunge la  

un consum din ce in ce mai mare de tigari, fara sa-si dea seama ca tocmai tutunul este cauza 

tulburarilor pe care le simte.  

- Dopingul- folosirea substantelor farmacologice in vederea cresterii randamentului sportiv, a 

starii de alerta, vigilenta, agresivitate a organismului,reducerea starii de oboseala. Pe plan 

national si international s-au implementat regulamente, liste si controale pentru a combate 

folosirea acestor substante.  

- Alcoolul- fiecare ratie de alcool va produce o intoxicatie.Alcoolul va incetini functionarea 

celulelor si a organelor. El afecteaza creierul, intervenind in activitatea centrilor care 

coordoneaza echilibrul, pereptia, vorbirea si gandirea. De asemenea , mareste riscul aparitiei 

bolilor de inima, ficat, produce dificultai in vorbiresi erori in procesul de gandire. 

- Drogurile- incep sa fie consumate de la varste din ce in ce mai mici. Dau o stare falsa de 

bine, euforie, combat durerea.Consumul de droguri este sanctionat de lege, are consecinte 

directe asupra starii de sanatate, merg pana la deces. Sportul nu are si nu trebuie sa aiba vreo 

legatura cu drogurile. 

Se poate spune ca anumite stari de fericire, de liniste, de relaxare, sunt oferite de consumul 

unor substante  prezentate mai sus, dar totul este pentru putin timp, pot fi considerate un paradis, dar 

in cele din urma, acesta se dovedeste a fi unul  artificial , deoarece totul este  trecator  iar 

consecintele sunt unele grave, negative, uneori chiar de nereparat. De aceea, este bine sa nu ne 

lasam tentati de atractiile de acest gen. In mod sigur sunteti ispititi, atrasi sa duceti un stil de viata 

neadecvat in ceea ce priveste consumul acestor substante. Invatati  sa spuneti NU, e foarte 

important pentru tot ce are sa urmeze in viata voastra.  
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VITAMINE PENTRU MIN(T)E 

Damian Selena, cls a XI-a H 

Prof. Dariana Cristian  

 

“Mens sana in corpore sano”...hmm, ce bine sună, nu? Într-adevăr e foarte bine cunoscut 

faptul că e minunat să ai o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Aceste două lucruri sunt destul de 

greu de obținut separat, să nu mai spunem că nu e prea ușor să le dobândim împreună.   

În primul rând, un corp sănătos trebuie întreținut și menținut cu un regim alimentar sănătos 

și corespunzător, pentru a putea fi frumoși și sănătoși în interior, deoarece dacă suntem bine din 

punct de vedere al interiorului nostru, automat emanăm o 

stare de bine în exterior și dăm randamente bune în 

sarcinile fizice de zi cu zi și celor din timpul 

antrenamentelor. Pe lângă alimentație, un factor important 

pentru menținerea unui corp sănătos, pentru că, după cum 

se spune „corpul nostru este templul nostru", trebuie să 

avem grijă de el prin mers la sală, alergat și diferite 

activități fizice, pentru antrenarea mușchiilor și pentru o 

dezvoltare armonioasă.     

În al doilea rând, pentru a avea o sănătate mintală 

bună, avem nevoie de mai mulți factori din exterior, dar și 

din interior, pe care ni indică sufletul nostru. De când 

suntem mici, ar trebui să ne fie implementat faptul că suntem suficient de buni, că suntem iubiți și 

că putem să facem lucruri la care poate că ne-ar fi jenă chiar să și visăm. Să nu mai vorbim de faptul 

că orice copil ar trebui  să fie educat să se iubească, să se respecte pe sine, în primul rând, și apoi pe 

ceilalți oameni cu care interacționează și nu în ultimul rând, să se accepte pe sine.    

   

Aceste lucruri sunt foarte importante pentru a avea o minte sănătoasă într-un corp sănătos. 

Copiii trebuie lăsați să își trăiască și să își ducă propriile bătălii, atât cu ei însuși, cât și cu lumea, 

dar desigur, să fie încurajați și supravegheați, să se simtă siguri pe ei și în același timp protejați, să-

și dobândească încrederea în sine, să le crească stima de sine și să fie capabili să își vadă 

potențialul.       
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Desigur, fiind la o filieră vocațională 

pe profil sportiv, voi vorbi puțin și despre 

efectele antrenorului și al colectivului. La un 

moment dat, echipa și antrenorul ajung să fie 

a doua familie pentru tine, după sute de zile și 

ore de antrenament, după atâta timp și 

transpirație împărtășită la antrenamente și 

meciuri. Dacă ești norocos, te vei integra 

rapid și vei fi acceptat ușor, totul va fi roz și 

va merge strună, dar în caz contrar te vei simți mereu exclus, ironizat, trist. Exact! Știu. E vorba de 

"Mens sana in corpore sano", dar nu poți să fii chiar atât de pozitiv și încrezător în forțele proprii, 

atunci când cazi în acea extremă, în acea prăpastie a singurătății într-un colectiv. Deoarece, după 

cum știm cu toții, viața nu e mereu roz, ne luptăm cu diferite obstacole în viața noastră, dar nu 

trebuie să ne lăsăm doborâți. Când simțiți că nu mai puteți, că situația vă copleșește sau că ajungeți 

la capătul puterilor, nu ezitați, cere-ți ajutor, vorbiți cu un adult, în preajma căruia vă simțiți 

confortabil, cere-ți sfaturi și cel mai important, CREDEȚI ÎN VOI. Nu vă lăsați doborâți de toate 

răutățile colegei X sau colegului Y. Nu merită să puneți la suflet toate aceste lucruri, deoarece 

acestea duc la depresii sesizate sau nesesizate și se pot ajunge la lucruri greu de imaginat.   

Am ales să vorbesc mai mult despre sănătatea mintală, deoarece, mie personal, mi se pare că 

nu se pune suficient accentul, nici în familie, nici la nivel de grădiniță, școala sau liceu, pe faptul că 

trebuie să avem încredere în noi, să ne iubim pe noi înșine în primul rând și să ne respectăm. Atâția 

ani de educație și dacă la final noi nu am reușit să dobândim și aceste lucruri, nu vom putea să 

răzbatem cu brio în viață. Cel mai mic „vânt" al maturității, doborându-ne, fără cale de întoarcere.

 În concluzie, pentru a avea „o minte sănătoasă într-un corp sănătos", alimentați-vă 

corespunzător, faceți exerciții zilnice și hidradați-vă, iar pentru a avea o minte sănătoasă aveți 

încredere în forțele proprii și să nu vă fie frică să cereți ajutor atunci când vă aflați în impas. 
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IMPORTANTA ALIMENTAȚIEI ÎN SPORT 

        
                                         Prof. Antonela Hruban Sabou  

 

   Alimentația sportivului joaca un rol foarte important în 

dezvoltarea acestuia pe parcursul activității sale sportive și nu numai, 

conditionand ca aceasta sa fie corespunzătoare cerințelor corpului 

sportivului  din punct de vedere cantitativ și calitativ.  

    Prin alimentație rațională se înțelege asigurarea unui aport 

optim de substanțe nutritive, care asigura menținerea vieții, creșterea și dezvoltarea armonioasa a 

organismului. O dieta echilibrata trebuie sa conțină atât principiile alimentare (glucide, lipide, și 

proteine) denumite și macronutrienti, ce furnizează energia necesară unei activități normale, cât și 

vitamine și minerale, considerate macronutrienți. Alimentele trebuie sa fie salubre și oferite într-o 

forma acceptabila de consumator.  

        Sfaturi pentru o alimentație sănătoasă:      

1. Pastreaza plăcerea de a manca. Alimentația sănătoasă nu presupune ca anumite mâncăruri să fie 

interzise, iar altele obligatorii. Trebuie doar sa existe un echilibru între alimente.  

2. Consuma alimente variate. Cu cât varietatea alimentelor consumate este mai mar, cu atât mai 

mult organismul a primi toți nutrientii esențiali.  

3. Alimenteaza-te corespunzător și menține greutatea normala. Supragreutatea atrage după sine o 

multitudine de probleme de sănătate.  

4. Consumă cantitate mare de cereale. Pâinea integrală și neagra, orezulsau pastele făinoase nu 

constituie alimente hipercalorice, dimpotrivă, aceste alimente aduc nutrientii importanti și fibre 

alimentare, conferă sațietate fără aport de grăsimi.  

5. Consuma o cantitate mare de fructe și legume.Sunt importante surse nutritive și furnizează 

antioxidanți importanți.  

6. Consuma alimente cu o cantitate mica de grăsimi  

7. Consuma doar ocazional produse zaharoase rafinate.  

       Un regim corect, igienic și sănătos, este important pentru orice om, nu numai pentru 

sportivi, alimentația și regimul de viata fiind doi factori importanți în dezvoltarea armonioasa și 

corecta a corpului său. Prin regim de viata sănătos înțelegem o serie de alimente pregătite și 

consumate în cantități moderate și de calitate, care participa la buna funcționare a organismului 

uman supus la eforturi fizice susținute. Niciodată o dieta sănătoasă nu trebuie sa cada pe locul doi în 
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favoarea meselor rapide, haotice și a mâncărurilor nesănătoase, specifice vieții agitate a omului de 

azi.  

         Fie ca suntem tineri sau adulți, nu este niciodată târziu pentru a ne  schimba regimul 

alimentar și pentru a înlătura definitiv obiceiurile nutriționale nesănătoase din viata noastră. Cu 

siguranță, acest efort va aduce beneficii pe termen lung, care se vor manifesta atât asupra siluetei 

noastre, cât și asupra calității vieții.  

           În spatele unei vieți active și solicitante trebuie sa existe întotdeauna un corp și o minte 

sănătoasă. Fie ca ești  o persoana care se dedica unei cariere, o persoana care te dedici doar studiului 

sau te concentrezi doar pe viata personala,poate te implici în mai multe activități extrașcolare, 

fiecare zi vine cu noi provocări și sarcini. Toate acestea îți afectează alimentația, atât din punct de 

vedere al timpului disponibil si a orarelor meselor cât și a conținutului acestora.   

          Regimul de viata al sportivului reprezinta un program de viata sau de activitate, program 

după care el își ordonează toate acțiunile, respectând o succesiune logica. Acesta trebuie respectat 

cu seriozitate, pentru a atinge cote maxime de performanță, indiferent de ramura de sport practicată.  
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MINUNEA TEHNICĂ  DE  LA PELEȘ 

         Bereș Thomas, clasa a X-a A 

Coordonator: prof. Camelia Ofrim  

 

          Minunea tehnică nemţească de la Peleş aspiratorul central, comandat de Carol I acum 114 ani, 

funcţionează impecabil şi încă este tehnologie nouă în România. Avangardistul aspirator central 

instalat la Castelul Peleş în 1901, de regele Carol I, funcţionează şi astăzi. Instalaţia veche de peste 

un veac, dar încă nouă pentru România, realizată de firma germană Brevets Herz-Kozac (BVC), 

face ca praful să fie captat la subsolul castelul 

în recipiente cu apă, iar aerul să fie eliminat 

afară. Un castel avangardist încă din 

momentul construcţiei (1873-1914), Peleşul a 

fost dotat de regele Carol I cu cele mai 

moderne echipamente ale vremii: a fost primul 

castel electrificat din Europa, cu lift, încălzire 

centrală, acoperiş mobil, dar şi un aspirator 

central de praf. Montat în 1901, aspiratorul 

central a fost realizat de firma Brevets Herz-

Kozac şi funcţionează după următorul principiu: două electromotoare pun în funcţiune două pompe 

de vid, fabricate la Viena. Aceste pompe creează vacuum în canalele de absobţie, care au formă 

cilindrică, cu diametrul de 30 milimetri şi sunt montate în pereţi. La aceste „prize de aer” se 

racordează prin înfiletare furtunuri cu perii. Praful aspirat prin acestea este condus spre două vase în 

formă de clopot cu diametrul de 500 de milimetri, prevăzute în partea inferioară cu recipiente 

detaşabile, cu apă în care se reţine praful, iar aerul curat se elimină în exterior. Concret, pentru a 

aspira covoarele preţioase, tablourile, stucaturile şi obiectele de artă din castelul devenit muzeu, nu 

este nevoie decât de un furtun obişnuit de aspirator, cu perie, care se leagă la priza specială din zid. 

Instalaţia este şi extrem de silenţioasă pentru că pompele de aer se află la subsol, iar motoarele 

comunică în fiecare încăpere cu ajutorul conductelor îngropate în pereţi.  
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Este nevoie doar de un furtun conectat la o priză pentru ca aspiratorul să-şi facă treaba Cu o 

vechime de aproape 115 ani, instalaţia a fost oprită temporar doar în anii ’70, însă în 2011, 

reprezentanţii firmei BVC, care există şi astăzi, şi-au propus să repună în funcţiune aspiratorul, 

lucru care le-a ieşit de minune, demonstrând că o tehnologie veche poate fi adaptată vremurilor 

moderne cu rezultate foarte bune. Tehnologia este încă o noutate pentru România Prin parteneriatul 

cu firma BVC, Castelul Peleş poate fi din nou curăţat folosind aspiratorul central, tehnologie care 

deşi nu este nouă, în România cel puţin reprezintă în continuare o noutate pentru majoritatea 

locuinţelor. „Dorim să dăm constructorilor de case din România un exemplu de urmat în proiectarea 

şi execuţia casei lor, un exemplu care să-i ajute să trăiască «regeşte în micul lor castel». Acest 

exemplu nu se limitează doar la aspiratorul central, ci cuprinde şi sistemul de aerisire controlată, 

vechi de peste 100 de ani la Peleş, dar extrem de actual şi astăzi”, spunea, la momentul repornirii 

aspiratorului, Marius Breaz, managerul BVC Romania. Diferenţa esenţială între un aspirator clasic 

şi aspiratorul central este faptul că acesta din urmă nu antrenează particulele de praf prin evacuarea 

aerului curăţat în aceeaşi încăpere, aşa cum se întâmpă la aspiratoarele mobile folosite astăzi, ci îl 

elimină afară. În plus, nu ocupă spaţiu, fiind nevoie doar de un furtun care asigură o mobilitate 

maximă, de până la 12 metri în cazul Peleşului, cu ajutorul căruia se face curăţenie în întregul 

spaţiu. Întreţinerea aspiratorului central costă între 10 şi 20 de euro pe an.  

Pompele de aer se află la subsol, astfel că instalaţia este silenţioasă Modernizarea recentă realizată 

de firma BVC, în valoare de aproximativ 6.000 de euro, a constat doar în montarea de motoare noi, 

cele vechi fiind deja piese de muzeu, mici reparaţii şi curăţarea filtrelor. În schimb, sistemul 

centralizat de aspirare şi prizele de aer din pereţi sunt aceleaşi de la 1901, perfect funcţionale. 

           Castelul Peleș a beneficiat de încălzire și curent electric, încă de la inagurarea sa, în anul 

1883, fiind primul castel electrificat din Europa. Regele a construit o micro-hidrocentrală pe pârâul 

Peleş, chiar din 1883, care asigura iluminatul casnic, dar şi al becurilor din parc. Ea funcţionează şi 

acum.  În anul 1884 este instalată reţeaua electrică, castelul dispunând de un grup electrogen 

propriu, iar la 1897 este construită centrala electrică.De fapt, vorbim despre un adevărat castel 

avangardist. La 1883, a fost instalat la Castelul Peleş, pentru prima dată în lume, sistemul de 

încălzire cu aer cald prin inducţie prin pereţi şi prin podele. De asemenea, era dotat cu lift 

electric pentru două persoane, băi moderne şi apă curentă caldă şi rece la sălile de baie”. 
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BUCURIA DE A DESCOPERI ARHITECTURĂ MODERNĂ 

 

Prof. Tudor Andrei Tămâian  

Ultima vizită în Olanda mi-a creat o impresie deosebită despre ceea ce se întâmplă în vestul 

Europei din punct de vedere arhitectural. Deși credeam că totul se construiește sec, după același 

tipar și cu rigori legislative mari, iată că orașul Rotterdam a vrut să mă contrazică.  

Dorința de a vizita orașul am avut-o încă de la plecarea de acasă însă, pornind de la premisa 

celui mai mare port fluvial de pe bătrânul continent având curiozitatea de a cunoaște unul din 

motivele refuzului intrării României în spațiul Schengen. Odată ajuns acolo, descoperi cum, 

Rotterdamul este una din cele mai mari și mai vechi așezări medievale primind statutul de oraș liber 

în secolul XIV. Perspectivele extraordinare pe care orașul le oferea se datorau amenajării albiei 

Rinului, care a coincis cu preluarea comerțului de tranzit al Elveției, Franței de Nord, Germaniei și 

Belgiei. 

Deși oraș medieval, plimbările și descoperirile zonelor de interes pentru vizitatori au scos în 

lumină arhitectură modernă. Acest fapt se datorează bombardamentelor germane din al 2-lea Război 

Mondial atunci când, orașul a fost în întregime distrus. Reconstrucția a fost una interesantă și 

modernă din toate punctele de vedere. Câteva poze vă vor edifica din acest punct de vedere. 

 Apartamente proiectate în formă cubică 

 

 



COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”  
BAIA MARE 

Revistă anuală de tehnică şi ... nu numai, Nr. 9,  
An școlar 2018 – 2019 

23 

 

 Piață locală 

 Vedere de ansamblu 

 Portul Rotterdam 

Cel mai nonconformist oraș al Țărilor de Jos din punct de vedere arhitectural dispune și de o 

diversitate culinară mare, atracții culturale și sportive la fiecare pas dar poate cel mai frumos, 

varietatea cu care arhitectura orașului întâmpină călătorii. La tot pasul se îmbină modernul cu 

tradiționalul, specificul cu futurismul. Recomand ca pe o destinație foarte interesantă de vizitată. 
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TEHNOLOGIILE REVOLUȚIONARE ALE ANULUI 2018 

prof. Ioana Marinela Maxim  
prof. Maria Magdalena Kiss  

 

Specialiștii de la MIT Technology Review analizează în fiecare an inovațiile și tehnologiile 

cu cele mai mari șanse de reușită în anul respectiv. Aceștia au făcut un top al acestora și de aceea, 

vă prezentăm alegerile lor, pentru anul 2018. 

 1. Printul 3D cu metale 

Se pare că 2017 e considerat anul în care această tehnologie 

a început să devină accesibilă. Markforged, un start-up din Boston, a 

lansat prima astfel de imprimantă 3D de metale cu un preț sub 

100.000 USD, iar un alt start-up, Desktop Metal, a realizat deja 

primele prototipuri de imprimante mari, care reduc timpul de 

realizare a componentelor metalice de 100 de ori față de tehnologiile convenționale. 

Această tehnologie „riscă” să schimbe radical actualul sistem de producție în masă, 

promițând o diversificare peste așteptări a produselor, precum și un accent mult mai mare pus pe 

personalizare. Din punct de vedere tehnologic, se pot realiza piese și componente metalice mult mai 

complexe, dar și mai rezistente decât prin tehnologiile actuale. În plus, se poate controla mai 

eficient microstructura materialelor metalice. 

 2. Embrioni artificiali 

Experimentul realizat de cercetătorii de la 

Universitatea din Cambridge, cu celule stem prelevate de 

la un embrion de șoarece, pe care le-au strâns    într-un 

„eșafodaj” tridimensional, iar acestea au început să 

„comunice” între ele și să de-a naștere unui nou embrion 

de șoarece. 

Descoperirea aceasta, deschide o nouă portiță în domeniul geneticii: observarea modului în 

care celulele stem capătă roluri specializate. 

  

https://markforged.com/
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3. Primul proiect realmente „Smart City” 

În 2017, guvernul canadian, în parteneriat cu divizia Sidewalk Labs a corporației Alphabet, 

a anunțat intenția de a demara construcția, în 2019, 

a proiectului Quayside. Care va fi un cartier 

complet nou din Toronto, conceput încă de la 

început pe baza informațiilor provenite de la o rețea 

extrem de complexă de senzori. 

Circulația din acest orășel va fi asigurată 

exclusiv de vehicule autonome, în sistem car-sharing. În subteran vor „lucra” o serie de roboți, de la 

cei care deservesc utilitățile publice până la cei care se vor ocupa de livrări. Clădirile vor respecta 

cele mai noi standarde ecologice, iar proiectanții le vor permite altor companii să-și implementeze 

propriile softuri – adică vorbim de un oraș ce va fi „populat” de diverse „aplicații”, un concept greu 

de înțeles în acest moment. 

Cei de la MIT consideră acest exemplu extrem de important, după ce alte orașe din SUA (San 

Francisco, Denver, Los Angeles sau Boston) și-au arătat interesul pentru proiectul Quayside, în 

ideea de a transpune acest concept și a schimba paradigma de dezvoltare a mediului urban. 

Deocamdată, însă, nu avem și un univers de timp pentru finalizarea acestui proiect. 

  4. Inteligența Artificială în Cloud 

Inteligența Artificială (AI) este, în momentul actual, un 

joc al playerilor uriași, care își permit să facă investiții de sute 

de milioane de dolari în dezvoltarea AI.  

Acești mari playeri au dezvoltat platforme open-source 

în cloud, de programe machine-learning, la care pot avea acces 

mult mai multe firme interesate. Ceea ce promite să dea un imbold mediului economic, programele 

de inteligență artificială ajutând enorm atât eficientizarea afacerilor, cât și inaugurarea unor noi 

direcții, greu de exploatat cu tehnologiile actuale. Deci se prefigurează un nou boom în domeniul 

IT. 

 5. „Dueluri” între rețele neurale 

GAN – Generative Adversarial Network – este un 

concept prin care două rețele neurale (softuri de inteligență 

articifială) sunt puse într-un fel de joc „de-a șoarecele și pisica”, 

în ideea de a pune Inteligența Artificială să-și dezvolte… 

imaginația. Este ceva ce sună SF și care nu s-a mai încercat până acum, de aceea propunerea lui Ian 

http://www.waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home/waterfronthome/projects/quayside
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Goodfellow, de la Universitatea din Montreal, sună incitant și ar putea duce la o evoluție 

spectaculoasă a AI. 

Unul dintre softuri are rol de generator (de imagini, de exemplu), care, pe baza unui set de 

informații de intrare, dezvoltă variații ale informațiilor (de exemplu, pe baza unui set de imagini cu 

pietoni, acest program „inventează” un pieton cu trei mâini…). Al doilea program are rol 

de discriminator și verifică dacă noua informație a generatorului este reală sau falsă (de exemplu, 

compară pietonul cu trei mâini cu baza de date învățată și realizează că acest lucru e imposibil). 

Deocamdată, se caută aplicațiile pe care acest concept să le deservească cel mai bine. 

Specialiștii consideră că e un cuțit cu două tăișuri: concurența între softurile AI ar putea duce la 

dezvoltarea foarte rapidă a independeței acestora (așa-numitul moment al „conștiinței de sine”) de 

oameni; dar ne-ar putea ajuta enorm să înțelegem mai bine cum funcționează lumea în care trăim și 

să ne ajute în adaptarea la noile condiții. 

  6. Căștile cu traducere real-time 

Google oferă pentru smartphone-ul Pixel o pereche 

de căști speciale: Pixel Buds funcționează ca un fel de 

translator aproape-în-timp-real. Lucrurile funcționează cam 

așa – utilizatorul căștilor rostește cuvintele în microfonul 

smartphone-ului interlocutorului; cu ajutorul aplicației Google Translate, cuvintele sunt traduse în 

limba dorită și comunicate prin difuzorul smartphone-ului; răspunsul interlocutorului este preluat de 

smartphone, iar versiunea tradusă este transmisă în căștile primului utilizator. 

De ce ar mai fi nevoie de aceste căști din moment ce doi oameni pot conversa în limbi diferite 

folosin același smartphone? Pentru că, în acest mod, zgomotele de fond afectează foarte mult 

programul-translator. Căștile, în schimb, cresc foarte mult acuratețea traducerii. Iar trecerea 

telefonului de la o persoană la cealaltă îngreunează conversația. 

În plus, vorbitorii trebuie să facă dese pauze, pentru a permite programului traducerea 

propozițiilor, de cele mai multe ori neavând loc sincronizarea dorită. În schimb, în cazul căștilor, cel 

care poartă căștile ține apăsat un buton când vorbește, astfel aplicația știind exact ce și cât trebuie să 

traducă. Căștile Pixel Budds costă 159 USD, dar este de așteptat ca, în acest an, să apară multe alte 

propuneri, cu design optimizat și prețuri mai mici. 
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7. Centrală „zero carbon” cu gaze naturale 

Compania americană Net Power a demarat testarea unui proiect pilot și anume o centrală 

pentru producerea electricității prin arderea gazelor naturale, 

dar cu o tehnologie nouă de captare a emisiilor de dioxid de 

carbon. 

CO2-ul rezultat din arderea gazelor naturale este 

captat și supus unor procese de înaltă presiune și încălzire, 

astfel încât dioxidul de carbon este transformat într-un fluid. 

O parte din acesta este utilizat pentru funcționarea turbinei generatoare de electricitate, iar restul 

poate fi utilizat în industria cimentului sau a materialelor plastice. 

  8. Securitate online perfectă 

Interesului pentru criptomonede și tehnologia 

Blockchain, a crescut și de aceea sunt mulți, care acordă o atenție mare, dezvoltatorilor monedei 

digitale Zcash.  

Protocolul criptografic îți poate permite să dovedești că ai peste 18 ani fără a spune data 

nașterii, sau că ai suficienți bani în cont fără a da și detalii despre acel cont.  

Metoda funcționează greoi și nu este 100% sigură împotriva atacurilor hackerilor, dar unii 

playeri susțin că e o tehnologie care va schimba regulile jocului, după ce va fi îmbunătățită. 

  9. Predicții genetice 

Ceea ce era doar o idee SF până de curând, are mari șanse să devină realitate mai repede decât 

credem. Iar asta datorită rezultatelor obținute de mai multe studii 

genetice desfășurate pe milioane de oameni, pe baza cărora 

cercetătorii pot acum crea scoruri de risc poligene. 

Pe scurt, noile teste DNA oferă ajută la obținerea unor 

probabilități mai exacte privind disponibilitatea unei persoane de 

a dezvolta diverse tipuri de cancer ori de a avea anumite 

comportamente sau chiar un anumit grad de inteligență. Deocamdată, lucrurile sunt departe de a fi 

perfecte, dar se speră că evoluțiile cercetării în domeniu se vor face cu pași mari, ceea ce va ajuta 

enorm medicina personalizată. 

  10. Noi materiale realizate grație calculatoarelor 

cuantice 

Cercetătorii din domeniul chimiei sunt limitați de puterile 

calculatoarelor actuale în obiectivul de a modela molecule 
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noi, care ar putea duce la crearea de noi proteine pentru medicamente mai eficiente, sau crearea de 

materiale pentru baterii mai performante ori care ar putea permite transformarea energiei solare 

direct în fluide. Posibilitățile sunt nelimitate, dar suntem limitați, cum spuneam, de puterea 

actualelor calculatoare. 

Ei bine, se pare că răspunsul la aceste probleme îl reprezintă calculatoarele cuantice (care, în loc de 

limbajul binar, cu 1 și 0, utilizează unități denumite „qubit”, ce au proprietatea de a pute fi, în 

același timp, și 0, și 1). IBM a reușit deja să creeze o moleculă din trei atomi, folosind un calculator 

cuantic cu șapte qubiți. Deci e clar că urmează o adevărat revoluție în materie de construire de 

calculatoare cu mai mulți qubiți și cu algoritmi cuantici superiori. 

 

Bibliografie: 

https://stiintasitehnica.com/top-10-mit-tehnologiile-revolutionare-ale-anului-2018 

 

ROBOT ¨TAKER¨ CARE ACȚIONEAZĂ ȘI OPEREAZĂ ÎN MEDII OSTILE OMULUI 

                                           

                                                                          Chirilă Paul cls a X-a A Bărbărie Abel cls a XI-a A 

Coordonatori: Prof. Ioana Lucica Codrea, Prof. Paul Petrică Pop  

       

 

În Europa, angajații din multe fabrici și companii sunt afectați de expunerea la substanțe 

periculoase. Marile întreprinderi folosesc adesea peste 1 000 de tipuri diferite de produse chimice, 

cum ar fi vopsele, cerneluri, adezivi și produse de curățare. Unele substanțe nocive pot fi inspirate 

sau „inhalate”, în timp ce altele pot să fie absorbite prin piele. Pentru rezolvarea acestor probleme 

este nevoie de  implementarea și căutarea mai multor soluții. 

Dintre acestea amintim: 

 Utilizarea unor echipamente speciale de protecție 

 Substituirea unor substanțe  nocive cu alte substanțe care înregistrează riscuri 

mai puțin semnificative  

 Activitățile realizate de către persoane cu substanțe nocive să fie făcute de 

către roboți 

 Pentru realizarea unor activități periculoase pentru om, am proiectat un prototip al unui 

robot lego capabil să se deplaseze printr-o traiectorie specifică, definită de sistemul de senzori și de 

control considerat adecvat, să pătrundă în medii ostile omului și să opereze cu diferite produse.  

Un robot de serviciu este un dispozitiv mobil programabil,  care realizează automat 

servicii totale sau parțiale. În domeniul roboticii, roboții mobili sunt înțeleși ca acei roboți care 

folosesc roți sau șenile ca sistem de locomoție. Dintre aplicațiile roboților mobili se găsesc 

transportul încărcăturilor în industrie, dezamorsarea bombelor, explorarea terenurilor care nu 

sunt potrivite pentru om.  

 Firma LEGO pune la dispoziția noastră o platformă reconfigurabilă și dinamică 

utilizată în studiul proiectări și executării roboților de la stadiul de prototipare până la cel de 

https://stiintasitehnica.com/top-10-mit-tehnologiile-revolutionare-ale-anului-2018
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execuție.  Această platformă programabilă este comercializată sub conceptul de Lego Minstrorm 

și a ajuns la generația a treia de producție.  

 Lego Minstrom EV3 este utilizat în industrie pentru proiectarea la scară redusă a 

sistemelor mecatronice integrate în liniile de producție.  Avantajul îl reprezintă prețul de cost 

redus și posibilitatea reconfigurării sistemului.   

 În educație este utilizat în învățarea learning by dooing ce se continuă apoi în 

producție.  Mindstorms reprezintă și un instrument eficient de cercetare în domeniu pentru 

furnizarea de soluții robotizate la diferite probleme.  

Pentru construcția acestui robot am folosit 601 piese  

Le-am asamblat folosind instrucțiunile oferite de firma Lego  

 

   
 

Programarea Lego  

Unitatea de bază se numește Brick.  La ea se conectează senzorii,  motoarele și restul 

echipamentelor care vor funcționa în baza unui algoritm de programare.  

Programarea robotului se realizează în modul vizual mult mai accesibil și prietenos cu 

programatorul.  

Softul oferă module de programare integrate pentru fiecare componentă în parte ce 

descriu felul în care poate reacționa robotul cu mediul în baza evenimentelor aflate în 

desfășurare în jurul lui. Robotul poate opera autonom, telecomandat sau mixt în funcție de 

nevoi.  
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Concluzii:  

Posibilitățile de dezvoltare a robotului depind de problemele la care el trebuie sa 

găsească soluții.  El poate fi programat să opereze în medii bacteriologice, chimice sau 

radiologice răspândite pe o arie geografică în care omul nu poate avea acces.  

Senzorii pot ajuta robotul să efectueze operații complexe de căutare sau colectare a 

obiectelor, precum și efectuarea de măsurători în teren.  Dorim să dezvoltăm sistemul astfel 

încât el să devină unul dinamic și adaptabil la cât mai multe cerințe.  

 

 

Bibliografie: 

 

Liu J. and Hu H., “Development of Fish-like Swimming Behaviours for an Autonomous 

Robotic Fish”, IEE Proceedings of the Control 2004.  

Hirata K., “Development of Experimental Fish Robot”, Proceedings of ISME 2000, 

Tokio Japan, Vol. 2, pp.711-714.  

Leonard J., Bennett A., Smith C. and Feder H. “Autonomous Underwater Vehicle 

Navigation”, MIT Marine Robotics Laboratory Technical Memorandum 98-1.  

Rother D., “Simulación de Imágenes Eléctricas en Peces Eléctricos de Descarga Débil”, 

tesis de maestria, Facultad de Ciencias-UDELAR, Abril 2003. URL:  

http://iibce.edu.uy/neurofisiologiacomparada/dr_thesis.html  

https://www.lego.com/en-us/mindstorms/build-a-robot/gripp3r  

 

ACOPERIȘ VERDE BIOSOLAR CU PANOURI SOLARE 
 

Elev: Bărbărie Abel, cls a XI-a A 

Coordonator: prof. Ligia Glodean  

 
           Avantajele amenajării unui acoperiș verde sunt semnificative, cunoscând efectele pozitive ce 

le are asupra mediului, reducerea cheltuielilor în ceea ce privește menținerea confortului termic într-

o clădire, izolare fonică, degajarea sistemului de scurgere și de canalizare de suprasolicitarea de 

către apele pluviale, şi lista ar putea continua. Pe lângă acestea, acoperișul verde extensiv este 

recomandat să fie combinat cu o altă metodă de ecologizare a habitatului, și anume instalarea 

panourilor solare. 

http://iibce.edu.uy/neurofisiologiacomparada/dr_thesis.html
https://www.lego.com/en-us/mindstorms/build-a-robot/gripp3r


COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”  
BAIA MARE 

Revistă anuală de tehnică şi ... nu numai, Nr. 9,  
An școlar 2018 – 2019 

31 

În afară de faptul că montarea de panouri fotovoltaice într-o grădină suspendată ne apropie cu încă 

un pas de a avea o construcție ecologică, sunt câteva aspecte practice care să ne convingă la 

combinarea acestora. În modul general, avantajale ar fi: se generează energie verde, se protejează 

mediul și nu în ultimul rând, scade simțitor valoarea facturii la energia electrică. 

Efectul de răcire al acoperișului verde este semnificativ – prin evaporarea apei extrase din substrat 

de către plante – nu numai în privința scăderii temperaturii ambientale a clădirii pe care este 

amenajat, dar și a temperaturii atmosferice înconjurătoare. 

Trebuie știut, că panourile solare își pierd randamentul și chiar se pot opri dacă se supraîncălzesc. 

Din acest motiv, montarea panourilor solare pe acoperiș cu verdeață, este deosebit de avantajos 

privind eficiența panourilor, prin contracararea acestui fenomen paradox, menținând randamentul 

panourilor solare la maxim, acestea funcționând cu 16% mai eficient față de cele montate pe 

acoperiș tradițional. 

Acoperișul verde, printre alte proprietăți antipoluante, captează microparticulele și praful din aer, 

păstrând atmosfera înconjurătoare mai curată. Panourile fotovoltaice în acest mediu rămân mai 

curate, mentenanța lor fiind mai simplă și absorb mai multă energie. 

 

  

Etapele parcurse în realizarea unui sistem de acoperiş biosolar  

 Realizarea hidroizolaţiei - folosind membrane antirădăcină, rezistente la aţiunea agresivă a 

plantelor; 

 Realizarea sistemului de drenaj al apei - facilitează scurgerea acesteia şi alimentarea eficientă cu 

apă a plantelor; 

 Implementarea unui suport special conceput - pentru instalarea panourilor solare, compatibil cu 

stratificaţia specifică acoperişului verde; 

 Montarea panourilor - respectând instrucţiunile producătorului; 



COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”  
BAIA MARE 

Revistă anuală de tehnică şi ... nu numai, Nr. 9,  
An școlar 2018 – 2019 

32 

 Montarea anumitor accesorii - care să permită verificarea straturilor inferioare şi irigarea 

zonelor de sub panouri; 

 Împraştierea substratului pentru vegetaţie  

 Însămânţarea vegetaţiei sau montarea rulourilor de vegetaţie  

Surse informatice 

- https://odu.ro/acoperis-verde-biosolar-cu-panouri-solare 

- http://casamea.ro/casa/constructii/solutii-constructive/odu-green-roof 

 

FIZICA, SIMETRIA ȘI OGLINZILE 

                                             Elevi: David Maria, Kiss Alessio  

                                                       Coordonatori: prof. Ioana Lucica Codrea,  

                                                                                                prof. Adriana Birta,  

                                                                                                    prof. Antonela Hruban Sabou 

 

Simetria spaţială este o caracteristică naturală a lumii în care trăim. Se spune despre un 

ansamblu că este simetric dacă are elementele distribuite regulat, proporţional, armonios, faţă de o 

axă care împarte întregul în două jumătăţi identice. 

Tot  ceea ce vedem în oglinzi este ușor de demonstrat cu ajutorul simetriei.  

Simetria oglinzii este cunoscută în fizica particulelor elementare şi este numită „simetrie 

P”,  de  la „paritate”. Acest tip de simetrie stabileşte că pentru orice tip de particulă elementară 

există o antiparticulă simetrică; 

Oglinzile, de-a lungul istoriei omenirii, au jucat roluri specifice în mitologie, religie, magie, 

astronomie, arte, în tehnicile de război şi spionaj. Cele mai vechi oglinzi, descoperite în Egipt şi 

China, datează din anii 3000 î.Hr.; acestea erau confecţionate din bronz sau argint şlefuit şi aveau 

formă ovală. Mult timp oglinzile au fost considerate obiecte de lux (o oglindă veneţiană valora în 

secolul al XIV-lea cât o corabie) din cauza costurilor mari de fabricaţie. Numărul de imagini 

format în două oglinzi  

Două oglinzi plane lipite una de cealaltă formează un unghi notat cu α. Dacă punem un 

obiect în fața lor, vom observa experimental că numărul de imagini, N,  ale obiectului în cele două 

oglinzi este dat de formula:  

 

https://odu.ro/acoperis-verde-biosolar-cu-panouri-solare
http://casamea.ro/casa/constructii/solutii-constructive/odu-green-roof
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 Experiment: 

i. Materiale necesare: 

-Două oglinzi plane lipite cu bandă adezivă 

-Un raportor 

-O portocală 

-Foi cu diferite desene 

ii. Mod de lucru:   

a) Numărul de imagini în cele două oglinzi        

 Fixăm un obiect în fața celor două oglinzi, numărăm imaginile obținute și mărim sau 

micșorăm unghiul determinat de cele două oglinzi 

Tabel 1. Numărul de imagini obținute în funcție de unghiul dintre oglinzi (notat cu ) 

              

b) Tot cu ajutorul celor 2 oglinzi am scos în evidență imagini cu simetrii care pot fi folosite în 

artă. 

             

Caleidoscopul 

Pornind de la faptul că atunci când unghiul dintre două oglinzi este de 60 de grade observăm 

5 imagini,  cu trei oglinzi s-a construit un obiect mai complex, cu ajutorul căruia vedem imagini 

mult mai frumoase. Acest obiect se numește caleidoscop. 

Caleidoscopul este un dispozitiv optic, construit cu trei oglinzi de formă dreptunghiulară 

care se unesc pentru a forma o prismă triunghiulară regulată (cu partea reflectorizantă spre interior). 

Aceasta este introdusă într-un tub cu formă cilindrică. La capătul tubului este plasat un capac cu un 
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orificiu pentru a vizualiza figurile, iar la celălalt capăt se pot observa  forme surprinzătoare și 

diverse simetrii.  

Construcția caleidoscopului 

- luăm trei oglinzi identice de formă dreptunghiulară, le punem cu partea reflectorizantă în 

jos și le lipim cu bandă adezivă ; 

          

- formăm o prismă triunghiulară cu partea reflectorizantă a celor 3 oglinzi spre interior; 

introducem prisma într-un tub de carton cu formă cilindric. La unul dintre capetele cilindrului se 

construiește o vizieră, adică un capac sau un carton tăiat într-o formă circulară, cu un orificiu în 

centru, ceea ce va acoperi partea superioară a tubului prin care se privește;                     

  -.       

-construim un alt tub cilidric din carton, în care introducem tubul cu oglinzile. La capătul 

acestui tub lipim o hârtie colorată cu diferite culori Apoi ne uităm prin vizor și observăm imaginile 

formate cu caleidoscopul;              
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În timpul construcției am fotografiat diverse imagini haioase și interesante:                      

        

Explicarea fenomenului cu ajutorul opticii 

Caleidoscopul utilizat în acest caz este format din trei oglinzi care formează o prismă 

triunghiulară, lăsând partea de vizualizare în interiorul prismei. 

Conform opticii geometrice, lumina se propagă în linie dreaptă. Atunci când un punct se 

reflectă într-una din oglinzi, se întoarce și va fi arătat în celelalte două oglinzi, iar acest lucru apare 

succesiv, formând imaginile pe care le observăm. Este important să considerăm că procesul de 

revenire este continuu.  

În figura de mai jos am reprezentat triunghiul echilateral ABC, un obiect care se află în 

interiorul  triunghiului și apoi am construit simetricele obiectului, luând ca axe de simetrie laturile 

triunghiului, apoi laturile triunghiurilor formate și așa, succesiv, putem construi o infinitate de 

imagini. 

                                 

Imagine creată cu Geogebra                          Sursă imagine Wikipedia 

Surse bibliografice 

 I. S. Jeludev Simetria și aplicațiile ei. 

 Revista Iberoamericana de educación matemática ¨Union ¨ Nr 47 Septembrie 2016. 

 Revista Start  nr 20 Martie 2009.  

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

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

 https://aprendiendomatematicas.com/14998. 

 http://bibliotecaescolardigital.es espejos-y-simetria.  

 https://anavero.wordpress.com/tag/caleidoscop/. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Simetrie
https://aprendiendomatematicas.com/14998
http://bibliotecaescolardigital.es/
https://anavero.wordpress.com/tag/caleidoscop/
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PROIECT EDUCAŢIONAL „MecArt” – 2019 

TIMIŞOARA 

prof. ing. Maria Magdalena Kiss  

prof. ing.  Ioana Marinela Maxim  

Având în vedere tendinţele actuale şi de perspectivă ale 

învăţământului preuniversitar românesc, nevoia continuă de 

modernizare şi de adaptare a educaţiei la cerinţele dezvoltării 

social-economice în context european, s-a conştientizat 

importanţa cooperării interinstituţionale pentru o mai bună efiencizare a resurselor umane şi 

materiale, astfel încât procesul de pregătire 

profesională a elevilor noştri să fie acompaniat de 

un parteneriat cu universităţi tehnice de prestigiu 

în toate domeniile tehnice. 

Experienţele, cunoaşterea reciprocă a 

activităţilor şi ale celor de pe piaţa muncii au 

contribuit la configurarea oportunităţilor de 

participare şi la crearea unui cadru instituţionalizat 

de cooperare partenerială. 

Astfel s-a creat relaţia partenerială dintre Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare şi 

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Mecanică gestionată de catedra  tehnică a 

colegiului prin prof. ing. Kiss Maria Magdalena și prof. ing. Maxim Ioana Marinela şi prof. univ. 

dr. ing. Maniu Inocențiu, decanul Facultății de 

Mecanică, Timișoara. 

În acest an, Colegiul Tehnic ”Anghel 

Saligny” a participat cu 13 elevi la activitățile 

prevăzute prin proiectul MecArt, OVDIP – 

,,Orientarea programelor de studii pe realitatea 

economică regională, validarea acestora de 

către actorii economici şi dinamizarea relaţiei în 

tripleta universitate – student - companii, pentru un învăţământ superior tehnic performant” – 

OVDIP - POSDRU/156/1.2/G/136302 și anume la secțiunile Desen/Pictură, Grafică 3D și 

Creativitate. 
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Deplasarea a fost programată pe 3 zile, după cum urmează:  

Vineri: 27. 03. 2019 – elevii au participat la deschiderea 

festivă, la sesiunea de informare și consiliere profesională; 

Sâmbătă: 28.03.2019 – elevii au  participat la una din 

secțiunile Concursului  MecArt 2019: Desen/   Pictură, 

Grafică 3D, Creativitate.  

Duminică: 29.03.2019 – Evaluare / feedback, premiere (ora 

12, plecare spre casă) 

Profesorii însoţitori au fost: prof. ing. Kiss Maria 

Magdalena și prof. ing. Maxim Ioana Marinela. 

Elevii participanţi la Concursul „MecArt” -2019  au 

fost : Borhidan Mihai, Botiș Rareș, Hulbar Radu, Dorca Andrei, Roman Dumitru, Lucaciu Danuț, 

Moga Damian din clasa a XI-a C,  Șipoș Andrei, Vinț Adrian, Marciuc Cosmin, Neamț Cătălin din 

clasa a XI-a B, Dobra Călin și Bozântan Antonio din clasa a XII-a C. 

La secțiunea Creativitate elevul Bozântan Antonio a obținut locul I, elevul Lucaci Dănuț – 

locul II și Hulbar Radu – locul III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitări tuturor participanților și profesorilor care i-au pregătit! 
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PROBĂ PENTRU EVALUAREA  INSTRUIRII PRACTICE 

                                                                          Prof. Ligia Glodean  

Calificarea profesională : Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii / tehnician în 

construcţii şi lucrări publice 

Modulul  Tencuieli simple şi decorative 

CLASA   a XI-a înv.prof. 

TEMA  :  Aplicarea grundului la tencuieli simple drişcuite 

 

Deprinderi ce se evaluează 

 Pregătirea locului de muncă 

 Utilizarea  SDV-urilor 

 Prepararea mortarului pentru grund 

 Aplicarea grundului 

 Verificarea calităţii lucrării 

Obiectivele evaluării :  

Elevul va fi capabil: 

 să aprovizioneze locl de muncă cu  materialele necesare realizării sarcinii de lucru 

 să aleagă SDV-urile specifice şi să le verifice  

 să prepare mortarul necesar 

 să aplice grundul pe suprafaţa suport 

 să prezinte tehnologia de execuţie 

 să respecte normele de SSM generale şi specifice locului de muncă 

Probă practică- Aplicarea grundului la tencuieli simple drişcuite 

 

• Timpul efectiv de lucru este de 60 minute. 

• Pentru rezolvarea corectă a sarcinii de lucru se acordă 90 puncte. Se acordă 10 puncte din 

oficiu 

 

Instrucţiuni de lucru 

 Activitatea se va desfăşura pe grupe  formate din  3 elevi 

 Elevii grupei vor rezolva sarcinile cuprinse în fişa de  mai jos 
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 Pentru a facilita lucrul în echipă se va completa ,,Fişa de organizare a lucrului în 

echipă,, prin care se stabilesc sarcinile care revin fiecărui membru al grupei 

 Unul din membri grupei va completa ,,Fişa de executare a lucrării practice,, şi în 

calitate de observator va bifa în rubrica ,,Obs,, operaţiile executate de ceilalţi 

membri  

 

FIŞĂ DE EXECUTARE A LUCRĂRII PRACTICE 

Sarcina Operaţia Materiale S. D.V.-uri Obs 

E1 E2 E3 

Pregătirea locului 

de muncă 

1.  Aprovizionează locul de 

muncă cu materiale necesare 

  √   

2. Alege SDV-urile specifice 

şi le verifică 

   

Prepararea 

mortarului 

3. Prepară mortarul conform 

reţetei 

     

Aplicarea  

grundului 

4. Aplică mortarul între 

stâlpişori 

 

     

5. Nivelează mortarul      

6.Verifică calitatea lucrării 

executate 

     

 

                   FIŞA DE OBSERVAŢIE/EVALUARE 

A  ELEVULUI  

 

Nume elev: ________________________________                              Data________            

Clasa: a XI-a înv.prof. 

Modulul: Tencuieli simple şi decorative 

TEMA  :  Aplicarea grundului la tencuieli simple drişcuite 

Nr. 

crt. 

Criterii de realizare 

şi ponderea acestora 

Punctaj  Indicatorii de realizare şi 

ponderea acestora 

Punctaj Punctaj 

acordat 
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maxim  

1. 

Pregătirea 

locului de 

muncă 

 

20% 18  

1.Aprovizionează 

locul de muncă cu 

materiale 

60% 11 p 

 

2.Alege SDV-urile 

specifice şi le verifică 
40% 7 p 

 

2. 

Realizarea 

sarcinii de 

lucru 

60% 54  

3.Prepară mortarul 

conform reţetei 
20% 11 p 

 

4.Aplică mortarul 

între stâlpişori 

 

20% 10 p 

 

5.Nivelează  mortarul 20% 11 p  

6. Îndeplinirea 

sarcinilor care îi revin 

în cadrul echipei de 

lucru 

20% 11 p 

 

7.Respectarea 

normelor de sănătate 

şi securitate în muncă 

specifice locului de 

muncă 

20% 11 p 

 

3. 

Prezentarea  

sarcinii 

realizate 

20% 18  

8.Verificarea calităţii 

lucrării executate 
50% 9 

 

9.Prezentarea fişei 

tehnologice 
25% 5 

 

10.Utilizarea 

terminologiei de 

specialitate în 

descrierea operaţiei 

executate 

25% 4 

 

 Total 100% 90 p   90 p  

Punctaj total realizat 

Nota 

Pentru stabilirea notei se va proceda astfel: 

 Se însumează punctele acumulate şi se adună cele 10 puncte din oficiu. 

 Nota se obţine prin împărţirea punctajului total la 10. 
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INTEGRAREA TINERILOR PE PIAȚA MUNCII ÎN 

 UNIUNEA EUROPEANĂ 

Prof. Tudor Andrei Tămâian  

 Uniunea Europeană reprezintă un cadru unic destinat facilitării statelor membre în realizarea 

obiectivelor de politică internă și externă cu respectarea anumitor principii fundamentale, printre 

care și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, principiul statutului social, 

principiul subsidiarității și nu în ultimul rând principiul pluralismului cultural.  

 De-a lungul timpului, complexitatea arhitecturală a UE a permis crearea de noi instituții, 

instrumente si mecanisme pentru atingerea obiectivelor din ce în ce mai provocatoare pentru statele 

membre, în favoarea evidentă a cetățenilor. Astfel, politica de ocupare a forței de muncă în UE 

devine parte integrantă a politicilor complementare care au evoluat continuu odată cu modelele de 

dezvoltare socio-economică. 

 Tratatul de la Roma din 1957 cuprindea primele prevederi privind libertatea de mișcare a 

muncitorilor indiferent de etnia acestora, egalitate în plata drepturilor salariale și înființarea 

Fondului European Social care să ofere sprijin pentru realizarea politicii sociale și de ocupare a 

forței de muncă.  

 După 1980 au fost introduse și alte metode menite să asigure o mai bună coordonare a 

politicilor comune. În acest sens au fost reglementate aspecte privind pregătirea profesională, 

acordarea de subvenții pentru crearea de noi locuri de muncă sau angajarea anumitor categorii cu 

dificultăți de integrare pe această piață. 

  In ceea ce privește politica de ocupare a forței de muncă, obiectivele tratatelor UE 

sunt: 

  - creșterea calitativă și cantitativă a forței de muncă; 

  - anticiparea schimbărilor pieței muncii prin crearea unui nou echilibru între 

flexibilitate și  securitate; 

  - lupta împotriva sărăciei și tuturor formelor de excludere socială și discriminare; 

  - promovarea egalității între sexe; 

    - sporirea importanței aspectelor sociale a extinderii și a relațiilor externe ale UE. 

 

 

 



COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”  
BAIA MARE 

Revistă anuală de tehnică şi ... nu numai, Nr. 9,  
An școlar 2018 – 2019 

42 

  Cu toate că preocupările pentru piața muncii și mai ales integrarea tinerilor pe piața 

 muncii în UE sunt mari, șomajul la nivelul uniunii arată o realitate deloc îmbucurătoare, 

redată  în figura de mai jos. 

  

   Sursa: Eurostat: (online data codes: lfsi_sup_age_a and lfsa_pganws). 

Fig. 1 Șomajul în europa grupul G-27 vârsta 15-74 ani (mii de persoane) 

 

 Din punct de vedere al legalității muncii prestată în ceea ce privește încheierea unui contract 

de muncă, statisticile arată un grad mare de ocupare a locurilor de muncă fără contracte de muncă, 

ceea ce relevă faptul că multă lume, în special migranții, lucrează ilegal, sau fără a beneficia de 

beneficiile sociale ce derivă dintr-un contract de muncă legal încheiat: 

- Asigurare medicală; 

- Concediu annual plătit; 

- Contribuție la pensie și acumularea vechimii în muncă. 

 

   Sursa: Eurostat: Ancheta forței de muncă europene 

   Fig. 2 Evoluții în ocuparea forței de muncă și tipuri de contracte de angajare 
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Problematică rămâne migrația foarte mare cu care se confruntă țările estice din perspectiva 

pierderii angajaților datorită salariilor prea mici dar pe de altă parte, dificultățile țărilor vestice de a 

integra surplusul de forță de muncă venit din est. Evoluția mișcărilor populației este redată în figura 

3. 

 

 

   

 

 

Sursa: Eurostat: numărul imigranților în Europa 

   Fig. 4 Evoluția numărului de migranți pe teritoriul UE 

 

Ca o soluție pentru eficientizarea pieței muncii atât în țara de origine căt și în cea de 

destinație, învățământul și dezvoltarea acestuia rămâne factorul activ și determinant. Creșterea 

randamentului școlar, îmbunătățirea conținuturilor, racordarea la realitățile economice în schimbare 

sunt soluții care o dată integrate, vor aduce un plus indivizilor și orizontului profesional al acestora. 

 

STIATI CĂ : 

Prof .  Camelia Ofrim  

1. Castelul Peleş este prima construcţie din România a cărei fundaţie este din beton.  

2. Materialele de construcţie sunt, în cea mai mare parte, de provenienţă românească: zidăria este 

făcută cu pietriş din râul Prahova, piatra a fost extrasă din carierele de la Piatra Arsă şi Lunca Mare, 

piatra verde adusă de la Slănic, lemnul din pădurile din împrejurimi, iar cărămizile au fost coapte pe 

şantier.  

3. Zidarii şi tâmplarii au fost meşteri români. Salariile muncitorilor au fost următoarele: - zidarii şi 

tâmplarii: 5-7 franci/ zi - salahorii: 3 franci/zi - pietrarii: retribuiţi după felul şi cantitatea lucrului; 

un metru cub de piatră: 200 franci - fierarii: pentru fierul lucrat - 60 centime/zi  



COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”  
BAIA MARE 

Revistă anuală de tehnică şi ... nu numai, Nr. 9,  
An școlar 2018 – 2019 

44 

4. La temelia Castelului Peleş au fost depuse două pergamente într-un tub de sticlă, închis într-unul 

de plumb, împreună cu o colecţie de monede bătute în număr redus, cu chipul Domnitorului Carol. 

Pergamentele conţineau declaraţia de intenţie şi actul de fundaţie al Castelului Peleş.  

5. Amenajarea Apartamentului Imperial de la primul etaj al castelului, pentru împăratul Austro-

Ungariei, Franz – Joseph, a costat, în anul 1906, suma de 100.000 lei/aur. 

 6. Deşi la Castelul Peleş nu se organizau baluri, în anul 1892, la aniversarea a 27 de ani a 

Principelui moştenitor Ferdinand, s-a dansat în Sala Maură. Regele Carol I nota în jurnalul său: 

,,Ziua de naştere a lui Nando, 27 ani…seara, la ora 9:00 , mare soarea, 130 de persoane, aproape 

toată Sinaia. ….Focuri de artificii, bufet…Ora 11/2 ne retragem în sala maură unde se dansează 

…’’( Jurnal Carol I al României, vol.II 1888 – 1892, pag.321 – 322 ) 

 7. Cele 2.000 de personaje sculptate în lambriurile Holului de Onoare au fost realizate de către 140 

de artişti care au lucrat timp de şase luni, zi şi noapte. Construcţia, decorarea şi mobilarea Holului 

de Onoare au atins, în anul 1911, suma de 1 milion şi jumatate lei -aur. În perioada antebelică leul -

aur echivala cu 12 dolari, la valoarea de atunci a dolarului.  

8. Între anii 1916 – 1918, Castelul Peleş a fost locuit de generalul Mackensen şi ofiţeri germani care 

s-au mulţumit doar să-l folosească fără a-l îngriji, dar şi fără a schimba ceva, nici măcar 

administraţia sau personalul. Foto Castelul Peleş, fosta reşedinţa de vară a Casei Regale 

 9. În 1883, anul inaugurării, castelul a fost dotat cu hidranţi instalaţi de firma Thiergärtner din 

Mainz. Aceştia sunt încă funcţionali. 

 10. Poiana şi platforma castelului au fost edificate prin dislocarea parţială a unor zone ale muntelui 

Molomoţ, nivelate pentru obţinerea pământului necesar construirii pantelor, aleilor şi teraselor. Cu 

ajutorul unui funicular aerian au fost transportaţi peste 20.000 de metri cubi de pământ. 
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ARTA   
                                                                             Sipos Daniel, clasa a XI-a B 

         
Arta este, în esență, cea mai profundă expresie a 

creativității umane. Pe cât de dificil de definit, pe atât de dificil de 

evaluat, având în vedere faptul că fiecare artist își alege singur 

regulile și parametrii de lucru, se poate spune, totuși, că arta este 

rezultatul alegerii unui mediu, a unui set de reguli pentru folosirea 

acestui mediu și a unui set de valori ce determină ce anume merită 

a fi exprimat prin acel mediu pentru a induce un sentiment, o idee, 

o senzație sau o trăire în modul cel 

mai eficient posibil pentru acel 

mediu. Prin modul său de manifestare, arta poate fi considerată și ca 

o formă de cunoaștere (cunoașterea artistică). 

Arta ajuta mult la exteriorizarea sentimetelor si a propriei 

viziuni asupra lumii, si in dezvoltarea imaginatiei.Am inceput de 

mic sa desenez construind astfel o 

viziune mai deosebita asupa 

artei.Anii au trecut eu m-am 

schimbat si viziunea artei la fel, in prezent am adoptat un anumit stil 

artistic, in care fiecare privitor poate sa isi formeze o viziune 

personala. 

 

  

 

 

Într-un sens larg, termenul „artă” desemnează orice activitate, care se bazează pe cunoștințe, 

exercițiu, percepție, imaginație și intuiție. 
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