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GEORGE CONSTANTINESCU 

                                          

                       Prof. Mindruțescu Carmen 

 

 George (Gogu) Constantinescu a fost un inovator, 

inventator, om de știință și inginer român. 

 A pus baza teoriei sonicității care permite folosirea 

compresibilității lichidelor (sau fluidelor în general) pentru a 

transmite putere prin vibrații (oscilații), prin folosirea 

modelelor matematice existente în domeniul electricității. 

Compresibilitatea lichidelor este în general ignorată în 

manualele de fizică deoarece pentru majoritatea aplicațiilor 

practice efectul lor este neglijabil iar complexitatea includerii 

lor ar fi prea mare pentru efectul minor pe care îl au. I-au fost 

refuzate primele brevete in America deoarece conducerea 

institutului de patente a considerat nerealizabile inventiile tocmai datorita teoriei incompresibilitatii 

lichidelor. 

              A promovat utilizarea betonului armat. Era o sarcină grea deoarece metoda dăduse 

rezultate dezastruoase în alte părți ale Europei, cum ar fi podul "Celestial Globe" de la Expoziția 

Universală din Paris din 1900 și hotelul "Black Bear" din Basle din 1903. A construit primul pod de 

beton armat cu traverse drepte din România, 1906, a consolidat cupola Palatului Parlamentului (care 

suferise deplasări și fisurări), a realizat cupola minaretului Moscheii din Constanța etc., cu toată 

opoziția fostului său profesor, Anghel Saligny. 

o A elaborat „Teoria Sonicității” (metoda de transmitere a puterii, prin unde de presiune).  

o A construit un sistem de sincronizare a tragerii la avioane, prin spațiul lăsat de palele 

elicelor acestora.  

o A materializat primul tun sonic.  
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o A proiectat și construit „Convertorul Gogu Constantinescu”, o cutie de viteze automată, 

pentru automobile și locomotive, fără ambreiaj și roți dințate, bazată pe efectul inerțial al 

maselor în mișcare.  

o A gândit primul Hidroglisor care a fost materializat în jurul anilor 1970 de către ruși. 

o A demonstrat efectul termic al sonicității prin realizarea primului calorifer soni. 

 

                                 

 

IOAN A. DIMITRIU 

 

Elev Valenaș Bianca 

Îndrumător: prof. Ofrim Camelia 

  Ioan A. Dimitriu a fost un inventator și un inginer român. A 

inventat în 1915 un avion denumit IAD I (inițialele sale) cu motor în doi 

timpi, cu dublu efect, de 60 HP. Bombardarea din Zeppelinuri după 1916 a 

hangarelor de la Băneasa a distrus prototipul acestui avion. O nouă variantă 

din 1919, denumită IAD II, a unui avion cu aripi batante (ornitopter) a 

rămas doar în faza de proiect. 

În 1918 termină Școala de Ofițeri de Rezervă din Dorohoi. 

Devine aghiotantul generalului român Theodor Pirici și participă la 

Războiul româno-ungar din 1919. 

În 1919-1923 se specializează în inginerie mecanică la Paris. 

Aici, în 1922, brevetează Aparatul de direcție destinat învățării conducerii automobilelor. Tot în 

străinătate deschide școli pentru specialiști în automobile. Școlile IAD din România (București, 

Chișinău, Iași, Cernăuți, Galați, Roman, Reșița) erau administrate de fratele său, Constantin A. 

Dimitriu (1899-1979). În 1923 deschide astfel de școli în Cehoslovacia, apoi în 1924 în Italia. 

În 1925 a realizat un receptor radio cu baterii, singurul sistem de alimentare pe atunci al 

receptoarelor de radio. Ulterior deschide școli care funcționau cu două departamente: automobile și 

radio, în total 106 școli în 17 țări europene. 

 
 



COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”  
BAIA MARE 

Revistă anuală de tehnică şi ... nu numai, Nr. 10,  
An școlar 2019 – 2020 

8 

 

 
 

CUM POT ADOLESCENȚII  SĂ-ȘI PROTEJEZE SĂNĂTATEA MINTALĂ ÎN 
TIMPUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS 

 

Elev : Vascul Denisa  

Indrumator: Carmen Mindrutescu  

 

E greu să fii adolescent în orice context, iar pandemia de coronavirus (COVID-19) face și 

mai dificilă această perioadă a vieții. Cu școli închise și evenimente anulate, mulți adolescenți 

ratează activități importante, dar și interacțiuni obișnuite, de zi cu zi, cum ar fi discuțiile cu prietenii 

sau participarea la clasă. 

Dragi adolescenți, voi, cei cărora pandemia vă impune în viața de zi cu zi schimbări care vă 

fac să vă simțiți neliniștiți, izolați și dezamăgiți, trebuie să știți că nu sunteți singuri. Iată ce puteți 

face pentru a vă îngriji și a vă proteja sănătatea psiho-emoțională: 

1. Acceptați că anxietatea este absolut normală 

Dacă închiderea școlilor și titlurile alarmiste vă provoacă neliniște, să știți că nu sunteți 

singurii care simt asta. De fapt, aceasta este reacția normală. Psihologii au acceptat de mult că 

anxietatea este o funcție normală și sănătoasă, care ne alertează în caz de pericol și ne ajută să luăm 

măsuri de protecție. Anxietatea te ajută să iei deciziile necesare în situația actuală: să nu îți petreci 

timpul cu alte persoane sau în grupuri mari, să te speli pe mâini și să nu îți atingi fața. Aceste emoții 

ne determină să ne protejăm și să-i protejăm pe ceilalți. Tot acest mecanism ne face să avem grijă 

de ceilalți oameni din comunitatea noastră, să ne gândim și la cei din jurul nostru. 

Chiar dacă anxietatea cu privire la COVID-19 este complet de înțeles, trebuie să aveți grijă 

să folosiți „surse de încredere [cum sunt site-urile de Internet ale UNICEF și Organizației Mondiale 

a Sănătății pentru a vă informa sau pentru a verifica orice informații primite pe canale mai puțin 

credibile”. 

Dacă vi se pare că aveți simptome, este important să spuneți acest lucru părinților. Nu uitați 

că îmbolnăvirile cauzate de infecția cu COVID-19 sunt, în general, relativ ușoare, în special la copii 

și adulți tineri. De asemenea, este important de știut că multe dintre simptomele îmbolnăvirii cu 

COVID-19 pot fi tratate. Dacă nu vă simțiți bine sau dacă vă îngrijorează anumite aspecte legate de 

virus, cereți ajutorul părinților sau unui adult în care aveți încredere. 

https://www.unicef.org/romania/ro/ro/coronavirus
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Nu uitați: putem face multe pentru a ne proteja și a îi proteja pe cei din jur, dar și pentru a ne 

simți mai stăpâni pe situație: să ne spălăm pe mâini frecvent, să nu ne atingem fețele și să păstrăm 

distanța socială. 

2. Diversificați-vă activitățile 

Psihologii știu că, atunci când ne aflăm în situații dificile de durată, este bine să împărțim 

problemele în două categorii: cele în privința cărora putem face ceva și cele în privința cărora nu 

putem face nimic. 

În condițiile actuale, multe lucruri se încadrează în cea de-a doua categorie, dar există o 

măsură care ne ajută să facem față situației: să ne ocupăm timpul cu diverse activități. Ca modalități 

prin care putem să ne destindem și să ne creăm un echilibru în viața de zi cu zi, cum ar fi să ne 

facem temele, să vedem un film preferat sau să citim o carte înainte de culcare. 

 3. Găsiți noi căi de a ține legătura cu prietenii 

Dacă doriți să vă petreceți timpul cu prietenii, menținând totodată distanța socială, rețelele 

de socializare sunt canale de comunicare excelente. Fiți creativi: acceptați o provocare Tik-Tok, 

cum este #safehands. Accesul nelimitat la ecrane și la rețele sociale nu este o idee bună, nu este 

sănătos, nu este inteligent și îți poate amplifica anxietatea. 

 4. Faceți lucruri pentru voi înșivă 

V-ați dorit vreodată să învățați ceva nou, să citiți o carte sau să studiați un instrument 

muzical? Acum este momentul! Concentrându-vă asupra voastră și găsind modalități de a folosi 

timpul nou-găsit, reușiți să vă protejați sănătatea mintală în mod productiv.  

5. Dați frâu liber sentimentelor 

Este teribil de frustrant să ratăm evenimente cu prietenii, hobby-ui sau meciuri. Acestea sunt 

pierderi importante. Cea mai bună cale de a face față acestor dezamăgiri? Dați-vă voie să le simțiți. 

Ne putem depăși sentimentele dureroase doar trăindu-le și înfruntându-le direct. Dați-i înainte și fiți 

triști, iar dacă veți reuși să vă lăsați să simțiți tristețea, veți începe rapid să vă simțiți mai bine. 

`Fiecare își manifestă sentimentele în felul său. Unii  se vor exprima prin artă, alții vor dori 

să vorbească cu prietenii și să se folosească de tristețea comună ca mijloc de legătură într-o vreme 

când nu pot fi alături fizic. Contează să faceți ce simțiți că este bine pentru voi. 

 6. Fiți buni cu voi și cu ceilalți 

Unii adolescenți au fost supuși bullyingului și abuzurilor la școală din cauza 

coronavirusului. Reacția martorilor la abuz este cea mai bună modalitate de a sancționa orice formă 

de bullying. Nu trebuie să ne așteptăm ca cei vizați, copii și adolescenți, să îi înfrunte pe agresori, ci 

trebuie să îi încurajăm să caute ajutor și sprijin la prieteni sau adulți. 

Dacă vedeți că un prieten este supus intimidării, abordați-l și încercați să-i oferiți sprijin. 

Dacă nu faceți nimic, victima va simți că toată lumea este împotriva sa sau că nimănui nu îi pasă. 

Cuvintele voastre pot schimba lucrurile în bine. 

https://www.tiktok.com/tag/safehands?lang=en
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Nu uitați: acum, mai mult ca niciodată, trebuie să fim atenți să nu distribuim sau să postăm 

lucruri care îi pot răni pe ceilalți. 

 
 

 

TRĂIEŞTE SĂNĂTOS, MĂNÂNCĂ INTELIGENT!  

 
Elev: Ferician David 

Îndrumător: prof. Ioana Maxim  

 

 

 Pe măsură ce știința evoluează, ceea ce azi se consideră a fi un aliment miraculos, a doua zi 

se descoperă a avea prea puține efecte pozitive asupra sănătății, dacă nu chiar deloc. Cum să facem 

diferența între mesajele contradictorii și să nu ne lăsăm păcăliți? 

 Începutul pubertăţii la fete cât și la băieţi duce la un salt de creştere în care fetele câştigă 

aproximativ 20 - 25 cm, iar băieţii 30 cm. Odată cu creşterea în înălţime, apare inevitabil şi un salt 

în greutate. Este momentul în care băieţii încep să aibă nevoie de 

2.000 de kilocalorii zilnic, iar fetele de 1.800 de kilocalorii. Aceste 

caloriile nu trebuie luate din fast food, dulciuri sau sucuri 

carbogazoase.  

  Adolescentul pentru ași asigura în fiecare zi, acele kilocalorii 

are nevoie de o masă hiperproteică. Variante există: de exemplu, 

poate consuma 100 de grame de carne de peşte, pui, vită, porc sau oaie, fără grasime. Carnea se face 

la grătar, la cuptor, în suc propriu și nu este recomandată a se prăji în 

ulei. Această carne poate fii combinată cu o salată mare de vegetale 

asezonată cu o linguriţă de ulei de măsline. Nu are ce căuta în dietă 

combinaţia pâine, carne, vegetale şi nici combinaţia carne-cartofi. 

Aceasta deoarece atât pâinea, cât şi cartofii 

perturbă digerarea completă a cărnii, deci 

adolescentul nu va lua tot ce are nevoie din 

produsul animal. Iar legat de ulei, acesta să nu depășească două linguri pe zi.  

 Datorită meselor proteice, adolescenţii cresc. Nu este vorba doar despre 

creşterea în înălţime şi în greutate, ci şi de dezvoltarea organelor interne. Este 

vorba, de asemenea, de construirea unui sistem imunitar performant, deoarece 

anticorpii se nasc doar cu ajutorul proteinelor.  
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 În această perioadă, se acumulează 25% din masa osoasă, aşa că adolescentul necesită zilnic 1 

gram de calciu, pe care îl poate lua din lactate, conserve de sardină cu os şi seminţe de in pisate. 

Seara sau dimineaţa se începe cu o cană generoasă de lapte dulce sau lactate fermentate, fără adaos 

de fructe sau de coloranţi. Şi e vitală activitatea fizică, care forţează calciul să se depună în oase. 

 Adolescenţii ar trebui să ţină cont că excesul de băuturi răcoritoare şi de energizante, 

perturbă nivelul calciului din oase. Scheletul ajunge la maturitate după 20 de ani şi de aceea, în 

adolescenţă, se menţine riscul de fractură şi se accentuează tulburările de postură. Este vital ca 

adolescenţii să nu consume dulciuri concentrate în exces pentru că riscă diabet de tip 2. În timpul 

dezvoltării pubertare, insulina împiedică o anumită rezistenţă. Insulina este hormonul care introduce 

zahărul în celule. Din aceste motive, copiii care au în familie diabet de tip 2, pot dezvolta boala la 

adolescenţă. Dar şi excesul de dulciuri în această perioadă de schimbări hormonale majore poate 

conduce la acelaşi rezultat. Clinic, rezistenţa la insulină se manifestă prin diverse 

modificări ale metabolismului glucidic, dar şi printr-o scădere a glicemiei. 

  Din aceste motive, apare nevoia de dulce pe care 

trebuie s-o combateţi cu fructe şi nu cu prăjituri. Dar 

dacă valorile glicemiei sunt mult modificate, mergeţi 

la specialist. Tensiunea arterială are tendinţa de a creşte 

în timpul adolescenţei. Cele două modificări fiziologice 

vin pe fondul schimbării comportamentului alimentar, care nu 

ţine, paradoxal, de vreo modă. Adolescenţii au tendinţa să mănânce repede, dezorganizat, au 

tendinţa spre combinaţii glucido-lipidice de tipul fast food. Aşadar, controlaţi pe cât posibil 

alimentaţia pentru că poate să accentueze riscul de diabet şi hipertensiune. Tensiunea trebuie 

verificată măcar o dată pe an. 

 Toate procesele de creştere consumă apă. Un copil mare, un adolescent, după vârsta de 10-

11 ani, trebuie să bea cât un adult, adică 2 litri pe zi de apă. Lichidele care contează şi sunt folosite 

de organism includ apa, ceaiul şi sucul natural de fructe diluat cu 

apă, ca să-i fie redusă cantitatea de zahăr conţinută. Sucurile de 

fructe făcute la blender trebuie să conţină şi pulpa fructului, dar şi 

apă plată adăugată. Pulpa fructului conţine fibre care nu vor 

permite digestia ultrarapidă a zahărului conţinut de fructe. 

  Fructele ar fi bine să fie consumate cu tot cu coajă, şi nu 

pisate sau făcute suc. Măcar o dată pe zi, adolescentul are nevoie 
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de o salată cu cât mai multe legume: în aceasta, intră obligatoriu o rădăcinoasă – morcov ras, ţelină, 

pătrunjel, dar şi frunze verzi de orice tip şi o legumă colorată (roşii, ridichi, ardei).  

  Pentru o bună funcționare a creierului e indicat a se consuma alune, migdale, nuci, arahide 

etc, dar dintre toate, nucile se remarcă în mod special pentru proprietățile regenerante asupra 

celulelor și neuronilor și pentru stimularea gândirii, memoriei și concentrării. 

Morcovii, dovleacul și toate celelalte fructe și legume care au culoarea portocalie merită 

adăugate în dietă pentru sănătatea ochilor, deoarece conțin cantități crescute de betacaroten și alte 

vitamine esențiale cu rol în îmbunătățirea vederii.  Rosiile datorită formei lor, ne trimit cu gândul 

la inimă. Roșiile abundă în acid folic și licopen, două substanțe nutritive cu rol esențial în bună 

funcționare a inimii.  Boabele de fasole, care au o formă similară cu a rinichilor, conțin substanțe 

cu rol esențial în susținerea activității acestor organe și în protejarea acestora de boli. 

 Ghimbirul este un remediu naturist recunoscut pentru proprietățile excepționale pe care le 

are asupra sănătății digestive. Substanțele active din ghimbir au un rol important în combaterea 

senzației de greață și în calmarea crampelor abdominale cauzate de enterocolite, ulcer, gastrită și 

alte boli gastrice. 

 Chiar dacă schimbările hormonale plasează adolescentul într-o situaţie delicată în care imită 

uşor comportamentul altor tineri, aveţi grijă la calitatea hranei şi la cantitatea de lichide zilnic. 

Pentru aceasta, sunt necesare 2 mese în familie pe zi. În cadul acestor mese, alimentele trebuie 

controlate de către părinţi. Iar reducerea cantităţii de mâncre nesănătoasă sau de sucuri chimic 

colorate se poate face, doar dacă îi oferiţi adolescentului informaţii despre corpul său, alimentaţia 

corectă şi nu dacă îl cicăliţi. 

 “Trebuie doar să vrei să ştii ce consumi!” 

 

Bibliografie:  

http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/traieste-sanatos-mananca-inteligent-11784577/ 

http://www.ele.ro/dieta/alimentatie/mananca-inteligent-afla-ce-alimente-trebuie-sa-consumi-pentru-

fiecare-parte-a-corpului-tau-41541 

http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/traieste-sanatos-mananca-inteligent-11784577/
http://www.ele.ro/dieta/alimentatie/mananca-inteligent-afla-ce-alimente-trebuie-sa-consumi-pentru-fiecare-parte-a-corpului-tau-41541
http://www.ele.ro/dieta/alimentatie/mananca-inteligent-afla-ce-alimente-trebuie-sa-consumi-pentru-fiecare-parte-a-corpului-tau-41541
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10 CLADIRI SUPERBE DIN BUCUREȘTI 

 

 

prof. Mindrutescu Carmen 

 

 

Centrul Ordinului Augustinian al 

Asumptionistilor 

Foarte aproape de zona Pietei Amzei se afla 

aceasta cladire neogotica ridicata in anii ’30 

de Congregatia Calugarilor Augustinieni 

Asumptionisti, retrocedată Ordinului care au 

restaurat cladirea. Primele menţiuni despre 

dorinţa Asumpţioniştilor de a veni în 

România sunt atestate în documente chiar din 

timpul vieţii fondatorului. Pr. D’Alzon evoca 

ideea fondării unei comunităţi la Bucureşti cu 

secretarul domnitorului Alexandru Ioan Cuza 

în iulie 1862. El spunea : « Un călugăr 

Asumpţionist, bine pregătit şi foarte pios, 

poate să fie trimis cu alţi doi sau trei mai 

puţini pregătiţi ». 

Patru luni mai tâziu Pr. d’Alzon se gândeşte 

să-l trimită pe Pr. Victorin Galabert (1830-

1885) la Bucureşti. Pr. Galabert cântărind 

bine situaţia şi punând-o în balanţă cu alte 

localizări din Bulgaria şi Turcia ajunge la 

ideea că e mai bine să meargă  la 

Constantinopol. Ideea lui era să înceapă să 

lucreze pentru unitatea Bisericii acolo de unde 

ea a început să se destrame. Va ajunge la 

Constantinopol pe 20 decembrie 1862. Din 

acel moment ideea de a fonda la Bucureşti 

este lăsată deoparte.  Pr. d’Alzon acceptă 

alegerea făcută şi scria în ianuarie 1863 : 

« Dacă nu mergem la Bucureşti să ne oprim 

atunci la Constantinopol ». Totuşi situaţia 

întâlnită aici îi conduceau pe unii fraţi să se 

gândească să ajungă la Bucureşti şi să 

dezvolte o misiune rodnică în regiune. Pr. 

Galabert scria : « Am putea să ne stabilim la 

Giurgiu şi apoi la Bucureşti pentru a ne ocupa 

de români şi apoi să avansăm spre 

bulgari ». Cladirea se afla pe intrarea General 

Christian Tell, între Amzei și Romană.  

 

Muzeul Național “George Enescu” 

Sediul central al muzeului se află în Palatul 

Cantacuzino, una dintre cele mai frumoase 

clădiri din Bucureşti. Somptuoasa intrare, 

umbrită de imensa copertină în cel mai 

autentic stil Art Nouveau, anunţă că aici luxul 

şi rafinamentul de epocă s-au întâlnit pentru a 

ridica pe Podul Mogoşoaiei de ieri, astăzi 

Calea Victoriei, la numărul 141, unul dintre 

cele mai strălucite palate bucureştene. 
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Nuntiatura apostolica 

Pe strada Constantin D. Stahi numarul 5-7 se 

afla o cladire foarte frumoasa. Este vorba 

despre Nuntiatura apostolica – e o misiune 

diplomatică de maxim rang în 

cadrul Sfântului Scaun, echivalentul unei 

ambasade sau o misiune diplomatică de primă 

clasă, înaintea Statelor cu care întreține relații 

diplomatice. Nuntiatura apostolica din 

Bucuresti a fost ridicata in 1901 de 

Arhiepiscopul de Bucuresti Francisc Xaveriu 

de Hornstein, preot elvetian, cu bani din 

partea tarii sale si cu o subventie din partea 

Regelui Carol I. 

 

Casa in care a locuit Constantin Tănase 

Foarte aproape de parcul Cismigiu se afla o 

casa superba. Casa în care a locuit 

actorul Constantin Tănase la București în 

perioada 1922-1945 se afla pe strada Puţul cu 

Plopi si are o amprentă la sol de 90 mp şi a 

fost construită pe un teren de 300 mp, înainte 

de anul 1900.  În apropiere se află un garaj de 

17 mp, iar în spatele casei se află fostele 

locuinţe ale servitorilor. Casa are patru 

camere locuibile şi un demisol generos. 

 

Palatul   Societății   Tinerimea Română 

Română (astăzi Palatul Tinerimea 

Română) este un edificiu din București, 

situat în strada Schitul Măgureanu, construit 

între anii 1924-1927, piatra de temelie a 

construcției fiind pusă în 25 mai 1924. 

Imobilul, care include și o sală de spectacole 

cu 1200 de locuri, a fost ridicat 

pentru Societatea Tinerimea Română după 

planurile arhitectei Virginia Andreescu 

Haret, prima femeie arhitect din lume. De 

construcția palatului s-au ocupat 

arhitectul Raul Negru și inginerii Aurel A. 

Beleș și Valer Paler. Din motive financiare, 

clădirea a fost finalizată abia în 1935, când a 

fost inaugurată de Nicolae Iorga. Clădirea are 

un regim de înălțime de S + P + 7 E. La 

inaugurarea sa, edificiul era multifuncțional. 



COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”  
BAIA MARE 

Revistă anuală de tehnică şi ... nu numai, Nr. 10,  
An școlar 2019 – 2020 

15 

La subsol exista o tipografie și o sală de 

restaurant, la parter o bancă proprie și spații 

de închiriat. Etajul I cuprindea sala de 

festivități și anexele sale. La etajul al II-lea 

erau camere de dormit, iar la al III-lea, 

administrația revistei. Etajul al IV-lea era 

compus din sala mare, un muzeu etnografic, 

biblioteca și administrația societății. 

 

Casa atipica pe strada Dimitrie Racovita 

numarul 16 

Unii zic ca le aduce aminte de Gaudi si ca 

seamana cu Casa Mila din Barcelona. Casa 

este in stil Art Nouveau. Am gasit pe net o 

informatie potrivit careia cele 2 case de la 

numerele 16 si 18 au apartinut aceleasi 

familii. Este vorba despre un negustor de 

zahar de la Cernauti care a contruit cele doua 

case pentru cei doi copii ai sai. Pentru cei care 

vor sa o vada pe viu va spun ca se afla in 

apropierea parculetului de la Izvorul Rece, 

cel de la intersectia bulevardelor Carol, 

Ferdinand si Pache Protopopescu. 

 

 

Casa Macca 

Clădirea cu un singur etaj este situată pe 

Strada Henri Coanda, nr. 11, imediat lângă 

Ambasada Italiei. Este construită într-un 

stil eclectic, cu o mare varietate de forme si 

ornamente, fiind încărcată cu elemente în 

stilul art nouveau (în special ornamentele din 

fier). Casa Macca este un imobil vechi de mai 

bine de 120 de ani, inclus în lista clădirilor de 

patrimoniu ale României. Muzeul de Istorie 

Naturală şi Antichităţi fusese înfiinţat în 

noiembrie 1834, fiind recunoscut printr-un 

document oficial semnat de domnitorul 

Alexandru Ghica. 
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Casa Mita Biciclista 

Casa, care este situata chiar in inima 

Capitalei, la doi pasi de Piata Amzei, este o 

adevarata comoara arhitecturala. Se spune că 

Miţa Biciclista a primit această casă în dar 

chiar de la regele Ferdinand pe care îl vrăjise 

cu farmecele ei. După moartea frumoasei 

curtezane, aici au locuit zeci de chiriaşi. Casa 

Miţei Biciclista are două etaje şi o suprafaţă 

utilă de o 1.900 de metri pătraţi. Are zece 

camere, opt băi şi două balcoane mari. 

Cladirea in stil baroc cu influente Art 

Nouveau prezinta fatade bogat ornamentale, 

cu balcoane si basoreliefuri cu heruvimi, lei si 

cupidoni. 

 

Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi 

Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, 

unic în peisajul cultural al României şi al 

patrulea muzeu de acest gen din Europa, se 

află într-un conac elegant pe trei nivele, de pe 

strada Londra numărul 39, în zona Dorobanţi 

din Bucureşti. Muzeul Național al Hărților și 

Cărții Vechi s-a deschis pentru public în anul 

2003. Clădirea Muzeul este găzduit într-o 

clădire construită în anii 1920 într-un stil care 

combină elemente arhitecturale de inspirație 

gotică – arcele frânte, cu cele de inspirație 

mediteraneană – loggiile, ce amintesc de 

vilele venețiene de secol XV. Imobilul este 

inclus în patrimoniu, clasa B. 

Cu ocazia deschiderii muzeului, pentru a 

reflecta noua utilizare a imobilului, plafoanele 

au fost decorate cu reprezentări inspirate din 

mitologie și hărți astronomice, iar vitraliile 

realizate cu aceeași ocazie imaginează diverse 

reprezentări heraldice și cartografice. Clădirea 

și decorația sa contribuie la crearea unei 

ambianțe intime și a unei atmosfere potrivite 

pentru studierea hărților expuse.  

 

 

Palatul Sutu 

Palatul Suţu este una dintre cele mai vechi 

reşedinţe aristocratice din Bucureşti şi unul 

dintre puţinele imobile, care au rămas 

nemodificate de mai bine de 150 de ani. A 

fost construit de Costache Suţu după planurile 

arhitecţilor Conrad Schwink şi Johann Veit 

între anii 1833-1835. Interiorul palatului a 

fost proiectat în anul 1862 de Karl Storck, 

recunoscut sculptor şi artist decorator. Este 

amenajată scara de acces la etaj, desfăcută 

monumental în două braţe iar problema de 

perspectivă a fost deschisă prin montarea în 

peretele din faţă a unei oglinzi adusă de la 

Murano şi prinsă într-un frumos ancadrament. 

Deasupra oglinzii se află medalionul sculptat 

în lemn al Irinei Suţu, soţia proprietarului.. 
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MĂNĂSTIREA BÂRSANA  

 

Prof. Maxim Ioana Marinela 

Prof. Kiss Maria Magdalena 

 

Localitatea Bârsana este o așezare din județul Maramureș, situată pe malul drept al râului 

Iza, la o depărtare de 87 kilometri de Baia Mare și 20 kilometri spre sud-est de municipiul Sighetul 

Marmației.  

La Mănăstirea Bârsana se poate ajunge cu mașina pe 

drumul: 

 E58/DN 1C din direcţia Ungaria, trecând prin Satu Mare, 

Baia Mare şi apoi trecând Munţii Gutâi prin Pasul Gutâi 

(pe DN 18) sau prin Cavnic – Pasul Neteda, în direcţia 

Sighetu Marmaţiei. 

 DN 18 din direcţia Vatra Dornei, trecând prin Borşa, Sighetu Marmaţiei, direcţia Ocna 

Şugatag; altă variantă după Borşa se iese de pe DN 18 pe DN 17C şi apoi DJ 186 prin Săcel, 

Săliştea de Sus, Dragomireşti, Bârsana de unde se intră pe drumul secundar în direcţia Ocna 

Şugatag, prin Călineşti. 

 DN 17C din direcţia Bistriţa înspre Borşa, înainte de a ajunge la Borşa schimbaţi cu DN 18 

spre Vişeu de Sus, Sighetu Marmaţiei, apoi Ocna Şugatag; altă variantă dacă veniţi dinspre 

Bistriţa: DJ 186 prin Săcel, Săliştea de Sus, Dragomireşti, Bârsana de unde se intră pe drumul 

secundar în direcţia Ocna Şugatag, prin Călineşti. 

 DN 19 din direcţia Satu Mare trecând prin Pasul Huta spre Sighetu Marmaţiei de unde 

continuaţi pe DN 18 spre Ocna Şugatag; 

sau cu trenul către cele două localități: 

 Baia Mare: principala gară din Maramureş, are 

conexiuni directe cu oraşe mari din vestul şi centrul 

ţării, cu Bucureşti dar şi cu Budapesta. Luaţi un 

autobuz din autogară înspre Ocna Şugatag/Sighetu 

Marmaţiei sau un taxi autorizat de la gară (transferul 

durează aproximativ o oră, în funcţie de condiţiile 

meteo şi de starea drumurilor) 

 Sighetu Marmaţiei: gara din Sighetu Marmaţiei are 

conexiuni directe cu oraşele Bucureşti, Braşov, Cluj, 

Timişoara. Luaţi un autobuz din autogară înspre 

Ocna Şugatag sau un taxi autorizat (transferul 

durează aproximativ 30 de minute, în funcţie de 

condiţiile meteo şi de starea drumurilor). 

Mănăstirea Bârsana este situată in comuna cu 

același nume din Maramureşul istoric. 

Mănăstirea Bârsana  este un mic colț de rai pe pământ. Când poposești la Bârsana simți 

liniștea sufletului și binecuvântarea acestui loc. Vara este plin de verdeață, iar iarna peisajul devine 

alb, splendid și parcă mai aproape de Dumnezeu. 

Personalul de la Mănăstirea Bârsana continua împletirea armonioase între munca de obște 

și slujbele drept măritoare, între zidirea sufletească a pelerinilor și rugăciunea. Se străduiesc să 

săvârșească zilnic Sfânta Liturghie și Laudele bisericești după cum urmează și anume, în zilele de 
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peste săptămână slujbele încep la ora 7 dimineața prin citirea unui Acatist, a Ceasurilor al III – lea și 

al VI – lea iar in continuare se săvârșește Sfânta Liturghie. Seara la ora 19 se săvârșește Ceasul al 

IX – lea, urmează Vecernia, Utrenia și Ceasul I. În Duminici si Sărbători sfinte, slujbele se 

săvârșesc în aceeași ordine însă încep dimineața la ora 

9,30 respectiv la ora 17. În zilele marilor Praznice, 

sfintele slujbe se săvârșesc după un program diferit, 

care este anunțat în prealabil iar în zilele de Vineri din 

perioada Postului Mare și al Postului Nașterii 

Domnului de la ora 19 se săvârșește Taina Sfântului 

Maslu. 

Prima mănăstire din Bârsana a apărut în 

secolul al XIV – lea. Vremurile grele de război și 

năvălirea turcilor au dus la distrugerea lor, rând pe 

rând, însă oamenii locului și-au păstrat credința și au 

reconstruit, după fiecare distrugere, un alt lăcaș de cult. 

Așezământul actual a fost construit la mijlocul secolului XVI de către domnii Drăgoşeşti 

care au mai ctitorit și mănăstirea de la Peri (Săpânţa de azi). Mănăstirea purta hramul Sf. Nicolae și 

era una dintre cele mai importante din întreg ținutul Maramureşului. Aici și-a avut în aceea vreme 

reședința episcopului Gavril Ştefanca (Gavril Bârsana). 

Cea mai veche biserică din ansamblu Bârsana datează din anul 1806 și este desemnată 

monument UNESCO. Este o biserică din lemn, cu hramul ”Intrarea Maicii Domnului în Biserică”. 

Aceasta  este martora unui fenomen 

răspândit în Maramureș, de frica 

războiului și năvălitorilor, acela de 

strămutare. Credincioșii, de frica 

profanării și distrugerii, au mutat 

mănăstirea mai aproape de sat, pe locul 

actual. Biserica cea mai nouă, cu hramul 

celor 12 Apostoli, datează din anii 1993 – 

1995. Este un lăcaș de lemn, cu motive 

populare maramureșene. Ansamblu este 

completat de Aghiasmatar, o construcție 

pusă în centrul ansamblului. Are patru 

intrări, iar în mijloc o fântână. 

La Mănăstirea Bârsana mai puteți 

vedea Casa Maicilor, Casa Artistului, 

Casa Duhovnicului, Turnul – Clopotnița. 

De asemenea, Mănăstirea Bârsana mai deține un muzeu, ce prezintă arta populară din Maramureș, 

arhitectura tipică și tradițiile de pe Valea Izei, și 

două ateliere meșteșugărești, de țesătorie și pictură. 

Vechiul locaș monahal din Bârsana a 

însemnat, totodată, o școală pentru preoții satelor din 

zonă. De aici se procurau și cărți de cult românești, 

tipărite și aduse din Moldova și Țara Românească-de 

la Iași, Târgoviște, Râmni și icoane , toate pictate 

chiar în atelierele proprii. 

La Mănăstirea Bârsana veți găsi liniștea 

sufletului și puritatea locurilor pitorești. Când 

ajungeți aici simți bucuria rugăciunii, liniștea naturii 

și apropierea de Dumnezeu. Aici sufletul se odihnește 
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și ia o pauză de la viața agitată, plină de griji și tristeți. 

Mănăstirea Bârsana vă bucură mintea și sufletul, prin smerenie, cadrul natural pitoresc și 

arta populară prezentată în ansamblul mănăstiresc. 

 

 

BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIE: 

Mănăstirea Bârsana cu hramul Soborului celor 12 Apostoli, Lucrare tipărită cu 

binecuvântarea ÎPS Justinian Arhiepiscop al Maramureșului și Sătmarului, 2012. 

Biseririci de lemn din Maramureș, Autoritatea Națională pentru turism România, Baia Mare, 

Editura Proeme, 2007. 

https://www.manastireabarsana.ro  

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Monografie_Maramures.pdf 

https://manastireabarsana.ro/wp/istoric/ 

https://www.directbooking.ro/obiectiv-manastirea-barsana-133.aspx 

https://manastireabarsana.ro/wp/programul/ 

https://www.romanian-journeys.com/atractie-turistica-romania/manastirea-barsana 

https://www.manastireabarsana.ro/
file:///C:/Users/MARIA/Desktop/Monografie_Maramures.pdf
https://manastireabarsana.ro/wp/istoric/
https://www.directbooking.ro/obiectiv-manastirea-barsana-133.aspx
https://manastireabarsana.ro/wp/programul/
https://www.romanian-journeys.com/atractie-turistica-romania/manastirea-barsana
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TEHNOLOGIA 5 G 

 

Elev: Gherghel Andrei 

prof.  KISS MARIA MAGDALENA  

 

De la mijloace de livrare sau telefoane cu ecran pliabil până la sisteme corporative de 

monitorizare a sănătății si reprimarea intimității, anul 2020 își anunță 

punctele de interes pentru direcțiile pe care le are in vedere tehnologia. 

Probabil ai aflat despre 5G, dar știi exact ce înseamnă de fapt? Cum îți 

va impacta viața și ce anume se va schimba? 

A cincea generatie a tehnologiei rețelelor celulare fără fir 

este o nouă modalitate de transmitere 

a datelor către și între terminalele 

mobile, al cărei standard de 

funcționare prevede viteze de până la 

20 de gigabiți pe secunda. Este ușor 

să subestimezi cât de rapidă va fi această tehnologie 5G. Cea mai 

mare diferență va fi în lantență scăzută sau cât de rapid vor fi trimise 

semnalele către dispozitiv. De exemplu, pentru 3G rata de răspuns este de 100 milisecunde, 4G este 

50 milisecunde, iar 5G va fi de doar o milisecundă. 

 Categoria de gaming este pregătită pentru acest pas 

uriaș. Răspunsul cu 5G va fi foarte rapid, timpul de lag va fi 

redus de până la un punct. Spune 

adio timpului de încărcare - cu un 

timp scurt de răspuns va fi mult mai 

facil să te joci de pe telefon. Dacă ți 

se pare cool să te joci Fortnite pe autobuz atunci ești 

pregătit pentru a intra în noua lume de jocuri ”remote”. 

5G nu va schimba doar modul în care ne jucăm - va 
CREATIVITATE FĂRĂ LIMITE 

https://www.samsung.com/ro/fortnite/
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aduce o adevărată revoluție în lumea modei, artei, design-ului și în alte domenii. Multe din 

inițiativele creative deja se regăsesc în spațiul virtual prin tabletă sau laptop, dar display-ul dinamic 

susținut de 5G va reuși să întrepătrundă lumea reală de cea virtuală. Până acum, tool-urile digitale 

au reușit să performeze la un anumit nivel. Cu inovații în display-uri, oglinzi AR, ecrane pliabile și 

multe altele, aceste spații virtuale vor avea capacitatea de a imita spațiul mental unde ideile prind 

viață. În plus, latența 5G va permite acestor ecrane 

să răspundă în timp real, așa că îți poți realiza 

creațiile și da viață ideilor direct de pe ecran. 

Anul 2019 ar putea fi anul 5G, însă și 

accesoriile vor avea de asemenea o evoluție 

importantă în același timp. Iar atunci când aceste 

două trenduri de tehnologie vor fi utilizate 

împreună, se vor întâmpla lucruri minunate pentru 

sănătatea și activitățile noastre fitness.  

Cu inovația materialelor utilizate și a senzorilor, accesoriile vor depăși smartwatches din 

2019. Vom putea vedea tehnologia integrată la nivel de încălțăminte, tricouri și multe altele - de 

fapt, orice poate fi purtat va primi tehnologie. Și împreună cu ratele scăzute de latență, actualizarea 

la conectivitatea 5G este un pas semnificativ în ceea ce privește interconectarea device-urilor. Așa 

că nu îți vei monitoriza doar numărul de pași, vei ști cum a fost vremea, cum a influențat umiditatea 

deplasarea și câtă greutate ai avut pe fiecare picior în parte în timp ce mergeai. 

Mai mult, vei putea trimite toate aceste informații către doctorul tău doar într-un minut, ceea 

ce înseamnă că deja vei avea o imagine destul de clară a sănătății pe baza istoricului, chiar înainte 

de a ieși pe ușă. Nu doar că doctorul își va face treaba mai bine, vei eficientiza timpul în plus pe 

care l-ai putea petrece în sala de așteptare. 

https://www.samsung.com/ro/wearables/galaxy-watch-r810/SM-R810NZDAROM
https://www.samsung.com/ro/wearables/galaxy-watch-r810/SM-R810NZDAROM
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INSTRUMENTE ONLINE DE PREDARE-EVALUARE 
UTILE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI 

TEHNIC 

 
prof. DRAGOȘ SIMONA 

            Derularea procesului didactic online poate fi realizat de pe diferite dispositive digitale de 

care dispune atăt profesorul cât și elevul precum: calculatoar , laptop, Ipad, tablete inteligente, 

device-uri portabile de comunicare  (telefoane mobile smart ). 

         E-learning  implică utilizarea unui computer sau alt echipament digital intr-un mod special 

pentru a oferi formarea și realizarea materialelor de studiu educaționale. 

         Utilizarea internetului și a tehnologiilor moderne reprezinta cea mai complexa formă de 

integrare a educației informale în educație formală. 

         Predarea online eficienta nu inseamna doar preluarea continutului lectiei si transmiterea lui 

folosind tehnologia. Mediul online de invatare vine cu provocari si resurse specifice, care presupun 

ca atat profesorii, cat si elevii sa se adapteze si sa isi schimbe modul de lucru. 

        În acest scop am selecționat dintr-nu numar de peste 200 de instrumente online, cele care se 

pot adapta pentru învătământul profesional și tehnic.  

Aceste aplicații pot fi descarcate dar trebuie sa ținem cont de urmatoarele mențiuni: 

 Nu toate aplicațiile sunt gratuite. 

 Multe dintre ele necesită cunoștințe de limba engleză. 

 Unele platforme oferă posibilitatea creării gratuite a unui număr limitat de lecții online / 

jocuri / fișe interactive online, cerând ulterior abonamente. 

 Este necesară o adresă de e-mail validă, deoarece platformele educaționale enumerate 

solicită înregistrarea dumneavoastră. 

 Orice soft poate fi folosit creativ în domeniul didactic. 

-YouTube  este o resursă gratuită unde puteți găsi tutoriale pentru platformele / 

aplicațiile de mai jos care poate fii utila in predarea asincrona. 

 - Printerest (https://printerest.com/) este de asemenea o resursă didactică care poate fi 

utilizată pentru platformele / aplicațiile menționate în material atăt la predarea sincrona căt 

si asincrona.  

https://printerest.com/
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În prezentarea de mai jos sunt enumerate cele mai potrivite după părerea mea 

instrumente online prezentate cu logo și adresa site-ului pe care le găsim și anume: 

1.  Adversio (https://www.adversio.ro/) platformă cu funcții administrative (catalog 

electronic școlar)  

2.  Asq.ro (https://asq.ro/) platformă educațională românească pentru verificarea în timp real 

a exercițiilor și testelor 

3.  AwwApp (https://awwapp.com/) tablă albă colaborativă / interactivă (cost) 

4.  Beam (https://beam.venngage.com/) creare grafice 

5.  Book Creator (https://bookcreator.com/) platformă pentru crearea de ebook-uri, cărți 

digitale cu pagini mișcătoare (cost) 

6.  Bookemon (https://bookemon.com) creare de cărți online 

7.  Classcraft (https://www.classcraft.com/) activități interactive sub formă de jocuri 

(opțiune de bază gratis) 

8.  Clip Champ (https://www.nchsoftware.com/) pentru editarea filmulețelor (cost) 

9.  Coggle (https://coggle.it/) hărți conceptuale (opțiune de bază gratis) 

10. Digital Edu CRED (https://digital.educred.ro/) portal românesc dedicat profesorilor care 

doresc să valorifice noile tehnologii în educație 

11. Digital Edu (https://digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/) bază de date cu resursele 

educaționale deschise în format digital create de cadre didactice, organizate pe discipline și 

ani de studiu 

12. Digitaliada (https://www.digitaliada.ro/) platformă cu resurse educaționale digitale create de 

cadre didactice într-un cadru și cu proceduri bine stabilite 

13.  EdPuzzle (https://edpuzzle.com/) facilitează transformarea unui video într-un material 

interactiv 

14. Edu Online (https://eduonline.roedu.net/) bibliotecă românească de resurse digitale ce 

conține și softurile din suita AeL 

15.  eduweb.ro (https://www.eduweb.ro/) platformă pentru cursuri online 

16.  eTwinning (https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm) platformă europeană pentru 

proiectarea și desfășurarea de proiecte educaționale în parteneriat, între mai multe clase din 

școli europene 

17.  Flipsnack (https://www.flipsnack.com/) cărți digitale 

https://www.adversio.ro/
https://asq.ro/
https://awwapp.com/
https://beam.venngage.com/
https://bookcreator.com/
https://bookemon.com/
https://www.classcraft.com/
https://www.nchsoftware.com/
https://coggle.it/
https://digital.educred.ro/
https://digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/
https://www.digitaliada.ro/
https://edpuzzle.com/
https://eduonline.roedu.net/
https://www.eduweb.ro/
https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
https://www.flipsnack.com/
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18.  Formative (https://goformative.com/) instrument de evaluare interactivă (opțiune de bază 

gratis) 

19.  Goggle Classroom-(https://googleclassroom.com/ ) platforma complexa online                     

20.  Google Forms – aplicație pentru crearea de teste online cu punctaj 

21.  Google Meet (https://gsuite.google.com/signup/basic/welcome?hl=en-IE) aplicație 

pentru conferințe online 

22.  Google Sites – creare de site-uri 

23.  iDroo (https://idroo.com/) tablă interactivă (opțiune de bază gratis) 

24.  iTeach (https://iteach.ro/) platformă românească pentru formarea continuă a cadrelor 

didactice, publicarea de articole, știri. Anunțuri 

25.  ISSUU (https://issuu.com/) partajarea de documente și prezentări power point 

26.  Kahoot (https://kahoot.com/) activități interactive pe telefon 

27.  LeariningApps (https://leariningapps.org/) exerciții interactive  

28.  Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/group-

chat-software) platformă pentru conferințe online 

29.  MOOCs – cursuri online (https://cursuri-online.ro/moocs-massive-open-online--courses) 

platformă pentru cursuri online, diverse discipline 

30.  MozaWeb (https://www.mozaweb.com/ro/) hărți digitale, tablă interactivă 

31.  Padlet (https://padlet.com/dashboard) panou digital 

32.  Prezi (https://prezi.com/) prezentări interactive (cost) 

33.  Quizalize (https://www.quizalize.com/) platformă pentru învățare interactivă la clasă / 

teste interactive online 

34.  Quizizz (https://quizziz.com/) creare de chestionare / teste interactive online 

35.  Screencastify (https://www.screencastify.com/) înregistrare și editare video / 

înregistrarea lecțiilor 

36.  SlideShare (https://www.slideshare.net/) aplicație pentru distribuirea de 

prezentări, documente, fotografii 

37.  Socrative (https://www.socrative.com/) aplicație pentru crearea de teste interactive 

38.  Sutori (https://www.sutori.com/) platformă care combină creativ Google Slides, Docs și 

Sites 

https://goformative.com/
https://googleclassroom.com/
https://gsuite.google.com/signup/basic/welcome?hl=en-IE
https://idroo.com/
https://iteach.ro/
https://issuu.com/
https://kahoot.com/
https://leariningapps.org/
https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://cursuri-online.ro/moocs-massive-open-online--courses
https://www.mozaweb.com/ro/
https://padlet.com/dashboard
https://prezi.com/
https://www.quizalize.com/
https://quizziz.com/
https://www.screencastify.com/
https://www.slideshare.net/
https://www.socrative.com/
https://www.sutori.com/
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39.  Wakelet (https://wakelet.com/) platformă pentru organizarea conținuturilor online / 

portofolii digitale 

40.  Zoom (https://zoom.us/) aplicație pentru conferințe online 

41. Moodle (https://edumoodle.ro/) platformă pentru învățare, invăatare /evaluare 

/notare /inregistrare lecții. 

Recomandari pentru cadrele didactice: 

 

 Explorați și exersați inainte de lecție toate funcțiile aplicației online folosite pentru 

interacțiunea cu elevii. 

 In cazul lecțiilor live, exersați cel putin o dată prezentarea acesteia, incluzând eventuale 

prezentari  Power Point sau materiale video. 

 Nu e nevoie ca ritmul de prezentare a informatiilor sa fie mai lent sau mai rapid decat in 

clasă, însă sunt importante momentele in care verificați dacă toți elevii au ințeles și urmaresc 

explicațiile. 

https://wakelet.com/
https://zoom.us/
https://edumoodle.ro/
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PLATFORMA GOOGLE CLASSROOM - EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ  

prof. Maxim Ioana Marinela 

prof. Kiss Maria Magdalena 

 

Platforma Classroom este un serviciu gratuit pentru școli, organizații sau orice persoană care 

are un cont personal pe Google.  

Platforma Classroom a fost implementată și la CTAS, odată cu întreruperea cursurilor din 

cauza pandemiei de coronavirus. Pentru a avea o legatură mai bună și mai simplă cu toți elevii, la 

nivel de școală, tuturor profesorilor și elevilor l-i s-au deschis conturi Google - pentru Google Suite 

for Education. 

O dată cu implimentarea acestei platforme am economist timp, hârtie și am avut posibilitatea 

de a crea cursuri pentru elevi, să le distribuim fișe de documentare, fișe de lucru, de feed – back în 

timp real, să comunicăm și să ne organizăm mai bine. 

         
Profesorii pot să adauge elevi direct la materia pe care o predau sau să trimită teme sau fișe 

doar unor elevi. Administratorul de rețea, prin faptul că a creat adrese de email prin care toți elevii 

se pot conecta la platformă, a ușurat munca elevilor, deoarece profesorii i-au putut invitat direct la 

curs și nu au mai avut nevoie de codul de înscriere pentru acesta. 

Platforma dă posibilitatea ca intr-un interval scurt de timp să plasezi o temă elevilor. Acea 

temă poate să fie un filmuleț video, material word, material ppt, etc. 
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Îți permite să verifici și să notezi repede, temele realizate de elevi prin încărcarea acestora pe 

platformă și la „Grades” să urmărim centralizat elevii - teme propuse - notele obținute de aceștia 

după realizarea temelor propuse. 

 
Elevii pot vedea temele pe pagina dedicată, iar toate materialele cursului sunt organizate 

automat în dosare pe Google Drive. 

Pagina de „Flux” stimulează comunicarea și dă posibilitatea profesorilor să trimită anunțuri 

și să înceapă discuții cu elevii. Elevii pot să-și trimită materialele sau să răspundă la întrebările 

profesorului. 

Datorită muncii depuse, CTAS a fost invitat la o emisiune la TL+, unde patru din colegii 

noștri au prezentat modul de lucru online folosind platforma Classroom la clasă. 
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”Tehnologia nu va înlocui profesorii, dar profesorii care știu să folosească tehnologia 

 îi vor înlocui, cel mai probabil, pe cei care nu știu s-o utilizeze”. 

 

CEI MAI ISCUSIȚI MESERIAȘI  

 

La Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare, s-a desfășurat Concursul „CEI MAI 

ISCUSIȚI MESERIAȘI” din cadrul activităților destinate Zilei Naționale a Meseriilor.  

Elevii de la domeniul Mecanică, înscriși la concurs, au avut de 

executat și susținut o temă din Lista Națională cu teme pentru proba 

practică în vederea certificării calificării profesionale.  S-au înscris un 

număr de 11 elevi din clasale a 

X-a și a XI-a învățământ 

profesional, având calificarea 

MECANIC AUTO.  

Concursul s-a 

desfășurat sub supravegherea maiștrilor Gligan 

Alexandru, Ekkert Francisc, a profesorilor Maxim Ioana, 

Kiss Maria și Dragoș Simona.  

 „Practicantul de azi, mecanicul de mâine!” 
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Elevii de pe domeniul Electric din colegiul nostru au marcat Ziua Națională a Meseriilor  

printr-un concursul numit ,,ELECTRO-BINGO”. Nouă elevi, reprezentanți ai claselor 9d, 10d, 11d și-au 

verificat cunoștințele teoretice din domeniul tehnic iar această activitate s-a desfășurat sub îndrumarea 

doamnelor profesor  Bandi Andrea și Țar Cosmina. Câștigătorii au fost cei din echipa II : Jurco Cristian 

9d, Meti Antonio 10d, Janoș George 11d. 

         

 

 

Felicitări tuturor elevilor participanți!  
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”SC PIZZA TO GO SRL”  - PLAN DE AFACERI 

 

Elevi: Gieger Dănuț, Giurgiu Adi 

Indrumători: prof. Kiss Maria Magdalena, 

prof. Maxim Ioana Marilena 

 
 

  
În zilele noastre, pizza este mâncarea preferată a tinerilor, dar nu numai. Populația 

contemporană alege acest produs pentru a oferi familiei sau prietenilor o masă gustoasă 

economisind bani și timp. 

 

 

 În contextul actual al pandemiei cauzate de noul coronavirus, românii își modifică 

comportamentul pentru a se adapta noii realități. Prin urmare, piața pe care va activa firma noastră 

este o piață în creștere, consumul produsului nostru urmând a fi consumat preponderent în sânul 

familiei, în cercuri restrânse, în confortul locuinței. 

Ideea afacerii noastre rezultă din cercetările pieței locale. Este o idee relativ simplă, bună, 

care poate fi pusă relativ ușor în aplicare. Segmentul țintă e reprezentat în principal de persoanele 

cu vârsta între 16 – 50 ani. 

 Firma noastră a fost înființată cu scopul desfîșurării activității de producere, activitatea de 

bază fiind producerea pizzei italiene originale și livrarea acesteia la domiciliul clientului. Obiectivul 

nostru este să satisfacem cât mai bine nevoile clienților, prin oferirea pizzei după o rețetă unică 

italiană, cu gusturi diferite și specifice, din condimente proaspete și neobișnuite, fabricate din 

materii prime pur ecologice. Vor exista mai multe tipuri de pizza, clientul având posibilitatea să 

comande orice fel de pizza la preț accesibil, începând de la 25 RON. Prețul pizzei va fi mai mic sau 

egal cu prețurile de pe piață, însă calitatea produsului nostru va fi net superioară. 

 Investiția necesară este de 25.000 RON. Această sumă va fi folosită pentru procurarea 

utilajelor de producție, mobilierul și materiei prime 

necesare.  

 Locația firmei va fi amplasată în centrul 

orașului Baia Mare, întrucât în urma unui studiu făcut, 

s-a concluzionat că zona reprezintă o bună piață de 

desfacere pentru afacerea noastră. Fiind un produs 

foarte solicitat credem că șansele de reușită a afacerii 

noastre sunt foarte mari. Riscurile sunt semnificative, 

deoarece pe piața țintă există deja concurenți puternici, 

dar prin selectarea personalului calificat și a furnizorilor de încredere, firma noastră se va încadra cu 

succes pe piață. 

 Activitatea economică a firmei va fi orientată spre producerea pizzei și livrarea la domiciliu. 

Estimând rezultatele financiare viitoare obținem un profit pe următorii 4 ani de cca. 120.000 RON, 

în condițiile de venituri minime și cheltuieli maxime. În perspectivă se prevede deschiderea noilor 

filiale în alte sectoare ale orașului, precum și în alte localități. 

 Vă așteptăm cu drag să fiți un client fidel al produsului nostru.  

Poftă bună! 
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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 

 

 

Responsabilitatea conținutului articolelor revine în întregime autorilor. 

Număr de pagini:     32 pagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asalignybm.repka.ro/
https://sites.google.com/site/tineriitehnicieni
https://sites.google.com/site/profesoringiner/reviste

