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Elev: Mitre Gabriel 

Clasa a IX-a C 

Coordonator: prof. ing. Maxim Ioana 

 

              Alexandre Gustave Eiffel a fost un inginer francez, 

cunoscut în special pentru realizarea Turnului Eiffel care îi poartă 

numele. Eiffel s-a născut în Dijon, Côte-d`Or, Franța. Numele de 

Eiffel a fost preluat de la unul dintre strămoșii germani la început 

de secolul XVIII. Numele și l-a luat după localitatea unde s-a 

născut, Marmagen, situată în Eifel. 

             In 1876, Gustave Eiffel a construit Podul Eiffel, la 

Ungheni. În 1882 Gustave Eiffel a retușat la Iași, pe pământ 

românesc, într-unul din centrele care a polarizat conștiințele și 

energiile întregii țări, Grand Hotel Traian, din Piața Unirii. El 

poate fi admirat și astăzi.Tot în Iași, Gustave Eiffel construise, în 

1873, Hala Mare (devenită Hala Centrală), structură ce avea sa fie 

demolată în anii 1960. 

De asemenea, după planurile lui s-a ridicat și mausoleul familiei politicianului Petre P. Carp, de pe 

moșia conacului din Țibănești, Iași. 

     

 
      

                                             Autor: Prof. Deceanu Dana 
 

                  Ion Adamache a fost un inginer de origine română. 

Ion Adamache a devenit director științific al Institutului de 

Cercetări Petroliere din Câmpina ,apoi consilier în Departamentul 

de Petrol al Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS), 

funcție din care a fost silit să demisioneze în 1971, fiind considerat 

inadaptabil la linia partidului în probleme economice. Se aflase și 

că în 1968 devenise membru al Societății Internaționale a 

Inginerilor în Petrol din SUA (SPE). A fost trimis ca simplu inginer 

la Schela Bolintin (1971 – 1972). S-a angajat la Centrul de 

Perfecționare a Inginerilor și Tehnicienilor din Ministerul Petrolului, 

ca profesor (1972 – 1973), a scris cursuri și manuale, printre care 

trebuie menționat volumul Pompe de producție, și a aplicat pentru diverse poziții, reușind să 

obțină, prin concurs inițiat de Libia la București, postul de Reservoir Engineering Manager 

(director administrativ al rezervelor de petrol) la Compania Națională de Petrol din Libia (1974 – 

1976), unde a condus lucrări inclusiv în Sahara. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Podul_Eiffel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ungheni
https://ro.wikipedia.org/wiki/1882
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iași
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grand_Hotel_Traian
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hala_de_zid_și_fier
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Hala_Centrală&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petre_P._Carp
https://ro.wikipedia.org/wiki/Țibănești
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iași
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                 Inginerul Adamache a devenit membru fondator al Horizontal Well Special Interest 

Group of the Petroleum Society, parte a CIM (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and 

Petroleum). La Calgary, inginerul Adamache a fost coordonator al corpului inginerilor specialiști 

în rezervoare de petrol la R&D și director de producție la Canterra Energy Ltd., cumpărată apoi 

de Aquitaine. 

 

 
                      

                                      Elev: Mihali Dorin 

                        Indrumator Prof. Ing. Ofrim Camelia  
 

               Ion I. Agârbiceanu a fost un fizician român, fiul prozatorului, 

scriitorului și pastorului Ion Agârbiceanu și a Mariei. Specialist în fizică 

atomică-spectroscopie, s-a remarcat drept proiectantul primului laser 

cu gaze din românia între anii 1960-1961. A fost membru 

corespondent al academiei române din 1963. 

            A urmat studii superioare la Institutul Electrotehnic din 

București (1925-1929), apoi la Facultatea de Științe din Paris, unde 

și-a luat doctoratul (1934), cu o lucrare elaborată sub conducerea lui A. Cotton. Teza sa de 

doctorat cu denumirea de „Recherche sur le spectre de fluorescence et d'absorption des 

vapeurs de Iodine” a devenit o lucrare de referință în domeniu. 

            În anul 1948 devine profesor universitar la Institutul de Petrol și Gaze din București. Din 

anul 1951 este profesor la Facultatea de Matematică și Fizică din cadrul Universității București. 

Transferat la Institutul Politehnic din București, deține în perioada 1955-1971 funcția de șef al 

Catedrei de Fizică I. 

           În anul 1956, prof. dr. Ion I. Agârbiceanu a organizat, la Institutul de Fizică Atomică din 

București, laboratorul de „Metode Optice în Fizica Nucleară”, în cadrul căruia s-au realizat 

numeroase cercetări privind structurile atomice hiperfine și izotopice, rezonanța magnetooptică 

și păturile subțiri dielectrice. 

           În acest laborator, a fost realizat, sub conducerea sa, în 1962, primul laser cu gaz (heliu-

neon) cu radiație infraroșie, după o concepție originală. Prin focalizarea fasciculului luminos 

produs de laserul monocromatic, se obțin densități enorme de radiație pe suprafețe foarte mici. 

                         

 
                                                                           

Autor: Anuța Hosu  
 

              Andrei Alexandrescu este un programator și autor român. 

El este considerat unul dintre cei mai sofisticați experți români în 

programarea in C++. Printre meritele sale se numără munca sa în 

policy-based design și template metaprogramming. Ideile sale au 

fost descrise pe larg în cartea sa Modern C++ Design (Addison-
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Wesley, 2001, ISBN 0-201-70431-5) și au fost implementate în biblioteca de funcții C++ Loki. 

Într-o altă bibliotecă de funcții C++, MOJO, el a implementat conceptul de „move constructor". 

El a scris articole pentru secțiunea „Generic Programming" din revista C/C++ Users Journal. 

               În 2010, Alexandrescu este angajat ca cercetător la Facebook. Împreună cu Walter 

Bright, Alexandrescu lucrează la noul limbaj de programare D, despre care cei doi au publicat o 

carte, The D Programming Language (Addison-Wesley, 2010). 

                   

 
 

                          Autor:  Prof. Ing. Mărginaș Vasile  
 

               Ion Șt. Basgan inginer și inventator român. Este celebru 

pentru invenția sa, forajul cu aplicația sonicității, și pentru 

descoperirea efectului care-i poartă numele, „efectul Basgan”. 

             Cercetările lui Ion Basgan în domeniul forajului petrolier prin 

combinarea sonicității cu „efectul Basgan” au început încă din 1932. 

Primele brevete n-au întârziat să apară. Dintre cele mai importante 

sunt de aminitit: „Metodă pentru îmbunătățirea randamentului și 

perfecționarea forajului rotativ, prin rotație percutantă și prin 

amortizarea presiunilor hidromecanice”, brevetată în România și mai apoi în SUA; „Rotary Well 

Drilling Apparatus”, brevetat în SUA și perfecționat mai târziu în România: „Forajul prin ciocan 

Rotary” .Aceste invenții au revoluționat în epocă tehnica forajului. 

             Inițial, aceste invenții au fost folosite în țară. Începand cu anul 1937, ele au fost aplicate 

și în SUA, de către marile companii petroliere. Pe durata celui de-Al Doilea Război Mondial, 

invențiile inginerului român au fost sechestrate, fiind deblocate abia în 1965, prin Ordinul 838/ 

13.10.1965 al Ministerul Justiției din SUA. Cu toate că au fost întrteprinse numeroase 

demersuri, Ion Basgan nu a reușit să-și recupereze drepturile de autor cuvenite ca urmare a 

utilizării descoperirilor și invențiilor sale. Acestea au fost evaluate de o comisie de experți 

germani la cca. 8,4 miliarde de dolari. 

            În 1967, Basgan a brevetat în Franța, SUA, Portugalia și Emiratele Arabe Unite invenția 

„Sistem de foraj rotativ și percutant cu frecvențe sonice, limitarea efectului presiunii arhimedice, 

precum și instalația și aparatura respectivă”, prin care era depășită bariera critică de 8000 m 

adâncime. 

De-a lungul vieții, Ion Basgan a publicat peste 60 de lucrări, constituite din articole, teme 

dezbătute în conferințe și tratate despre tehnica forajului. 

 

 
          

                            Autor: prof. ing. Maxim Doina 
 

            Vitalie Belousov a fost un inovator, inventator, profesor universitar, doctor inginer român. 
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           Într-o atare situație, Vitalie Belousov se încumetă să-și facă 

studiile la Liceul de băieți Ion Creangă din Bălți, unde în anii 1942– 

1944 urmează cu succes primele două clase. În anul de învățământ 

1942/1943 la examenul de bursă susținut de elevii claslor I– IV Vitalie 

Belousov se plasează pe locul 10 (din 43 de elevi) cu media 8,25, cea 

mai mare medie fiind de 8,75, și pe al doilea loc în clasa sa. 

            În 1944 Vitalie Belousov își întrerupe studiile, deoarece liceul 

este evacuat la Deva, dar el se refugiază peste Prut și își continuă 

studiile în România. După absolvirea Liceului „Roman Vodă” din 

Roman, între anii 1949– 1953 e student al Institutului Politehnic din Iași, 

Facultatea de Mecanică. A fost angajat ca asistent la Institutul 

Politehnic din Iași în 1954, ocupând pe rând următoarele funcții didactice: asistent (1954-1958), 

șef de lucrări (1958-1968), conferențiar (1968-1972), profesor (1972- 2015). În anii 1974– 1975 

este prodecan al Facultății de mecanică. În anii 1984– 1990 este Șef al Catedrei de Mașini 

Unelte și Scule, iar în februarie 1990 Senatul Universității Tehnice din Iași l-a ales rector, post 

ocupat până în 1996. Între 1992-2004, a fost director general al Institutului Național de Inventică 

Iași.  

          Este președinte al Comisiei de Inventică a Academiei Române, președinte de onoare al 

Societății Inventatorilor din România. Printre cei mai importanți inventatori ai lumii, profesorul 

Belousov are, în present,128 de invenții, 40 de lucrări științifice, 12 manuale de inventică.          

 

                              
 

                                            Elev: Herghelegiu Bogdan 

Clasa XII-a A 

                                  Coordonator: prof. ing . Mindruțescu Carmen 

 

           Emil Botez a fost un inginer electromecanic, 

inventator român. A elaborat teoria lanțurilor cinetimace și 

teoria generării suprafețelor pe mașinile-unelte. A găsit 

aplicabilitate acestor teorii în controlarea angrenajelor și în 

controlul preciziei mașinilor de danturat. Are mai multe 

brevete de inventator pentru tipuri de mașini de danturat, roți 

dințate cilindrice și pentru un aparat pentru controlul preciziei 

mașinilor de danturat. 

          Studiile universitare le efectuează la Institutul politehnic 

din Iași (absolvit în 1944). În 1948 este profesor la Institutul 

Politehnic din București, în 1948 este șeful Catedrei de 

mașini-unelte și scule. În 1968 devine doctor în științe, iar în 

1973 doctor docent, susținând în acest sens lucrarea cu titlul 

Teoria cinematicii mașinilor-unelte. 

          A cercetat și a elaborat lucrări în domeniul mașinilor-unelte și a angrenajelor industriale. A 

efectuat mai multe studii asupra sistemelor hidraulice ale mașinilor-unelte. 

       ”Inginer este acela care știe să facă un șurub într-o pădure.”  
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Autor: Anuța Hosu 

Foarte multă lume spune că nu vrea să bea nimic înainte de culcare, pentru că pe urmă trebuie să 

se trezească de foarte multe ori în timpul nopții. 

Băutul apei într-un timp anume îi maximizează acesteia eficiența în corp. Dacă bei 2 pahare cu 

apă, după trezire, acestea ajută la activarea organelor interne, 1 pahar cu apă cu 30 de minute înaintea unei 

mese – ajută la digestie, 1 pahar cu apă înaintea unei băi – ajută la scăderea tensiunii arteriale, 1 pahar cu 

apă înainte de a merge la culcare – preîntâmpină atacul cerebral sau infarctul. 

 Apa băută înainte de culcare ajută și la prevenirea cârceilor pe timpul nopții. Mușchii de la 

picioarele tale au nevoie de hidratare când se chircesc și durerea te trezește. 

Dr. Virend Somers este cardiolog la Clinica Mayo, și este prim autor al raportului publicat la 29 

iulie 2008 în Jurnalul Colegiului American de Cardiologie, iar în raport spune că majoritatea infarcturilor 

apar în timpul zilei, între orele 6:00 și 18:00. 

A face un infarct în timpul nopții, când inima ar trebui să se odihnească, înseamnă că s-a întâmplat 

ceva neobișnuit. 

Dr. Somers și colegii săi au muncit timp de un deceniu pentru a arăta că de vină este apneea de 

somn. 

Dacă iei o aspirină pe zi, atunci ia-o seara pentru că motivul „aspirina” are un timp de înjumătățire 

de 24 de ore, de aceea, dacă majoritatea infarcturilor se petrec în orele mici ale dimineții, aspirina ar fi 

mai puternică în sistemul tău. 

Simtomele unui infract în afara durerii în brațul stâng, mai există și o durere intensă în barbă, 

greață, transpirație din abundență. Aceste simptome pot apărea și dacă consumă aspirină dar frecvența lor 

e mai redusă. 

Dacă infarctul are loc: 

- Dizolvați imediat 2 aspirine în gură și inghițiți-le cu puțină apă. 

- Sunați la salvare. 

- Sunați un vecin sau pe un membru al familiei care locuiește în apropiere. 

- Spuneți-i: "infarct!" 

- Spuneți-i că ați luat 2 aspirine. 

- Așezați-vă într-un scaun sau fotoliu în fața ușii și așteptați sosirea acestora. 

- Nu stați întins, ci în fund.  
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GIMNASTICA CARE NORMALIZEAZĂ CIRCULAȚIA ȘI RESTABILEȘTE 
POZIȚIA CORECTĂ A VERTEBRELOR GÂTULUI 

                                             Autor:  Prof. ing. Mîndruțescu 

Carmen 

Este un complex de exerciții pentru cei care 

petrec mult timp în fața calculatorului. Acesta poate fi 

îndeplinit chiar la locul de muncă. Astfel veți fi mult 

mai sănătoși. 

Osteocondroza zonei gâtului este o afecțiune 

foarte serioasă care se poate manifesta prin 

deplasarea și deformarea vertebrelor coloanei 

vertebrale. În zona gâtului sunt prezente artere vitale 

și nervi care sunt strâns legate de măduva spinării. 

Anume zona gâtului are cea mai mare activitate și zilnic este supusă eforturilor fizice, deoarece ne aflăm 

mereu în poziție verticală. De aceea, o dată cu înaintarea în vârstă vertebrele din zona gâtului încep să se 

deplaseze sau să se deformeze, provocând apariția osteocondrozei.Cea mai bună metodă de tratare a 

acesteia este gimnastica curativă. Aceasta ajută la normalizarea circulației în zona gâtului și restabilirea 

poziției corecte a vertebrelor. 

 Efectuarea exercițiilor de sine stătător și din proprie inițiativă, fără consultarea medicului poate înrăutăți 

situația. 

Doctorul Vladimir Butrimov și-a dedicat mai mulți ani la rând studierii și alegerii celor mai 

eficiente exerciții de tratare a osteocondrozei. El  este instructor de gimnastică curativă, este 

psihoterapeut, reflexoterapeut terapeut Chi Kung.Acest medic a studiat mai mult de 30 de ani diferite 

metode de restabilire a coloanei vertebrale. Astfel, a creat propriul complex de exerciții pentru fortificarea 

mușchilor coloanei vertebrale.Aceasta este o metodă Chi Kung care a apărut ca urmare a multor ani de 

cercetări de tratare a coloanei vertebrale din zona gâtului. La moment, ea este destul de răspândită și și-a 

demonstrat eficacitatea. 

Complexul de exerciții trebuie efectuat cel puțin de două ori pe zi: dimineața și seara. Dacă veți efectua 

exercițiile mai des, efectul va fi mai bun, în special în cazul persoanelor sedentare. Exercițiul Chi Kung 

antrenează mușchii gâtului și dezvoltă vasele sangvine ale zonei gâtului a coloanei vertebrale. Principala 

regulă, pe care doctorul Butrimov o consideră obligatorie este relaxarea deplină. Gimnastica curativă 

necesită relaxarea mușchilor gâtului și doar această stare va ajuta persoana să obțină ceea ce își dorește. 

 

MOTORSPORT 

                                                    Elev: MOGA DAMIAN  

Clasa a IX-a C  

 

MOTORSPORTUL   este un termen folosit 

la nivel mondial pentru a cuprinde  grupul de 

competiții sportive, de evenimente care implică 

în primul rând, utilizarea vehiculelor motorizate, fie 

pentru curse sau competiție non-curse. 

Motorsportul este un sport care practic dă 

frâu liber inventivității. 
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Motorsportul are mai multe ramuri cum ar fi : DRIFTUL, DRAG RACE, STREET RACE 

Driftul este o ramura a MOTORSPORTULUI care a luat naștere in Japonia și are ca scop creerea 

de derapaje controlate și de a creea spectacol publicului. Driftul este un sport plin de adrenalină fapt 

pentru care unii oameni îl numesc și „drog”. 

În jurul anului 2009 driftul a început să fie popular și în Romania. În prezent există și câteva 

echipe de drift printre care se numără: Extrem Ride Drift Team, EvL-Drift Team, Jumy Iulian Drift Team, 

Jazz Drift Team și sportivi cum ar fi : Cătălin Olteanu, Ramona Rusu, Călin Ciortan. 

 

 
 

DRAG RACEING-UL este o parte a motorsportului. Originar din America in acest sport inițial au 

fost doar mașini americane de performanță supranumite „Muscle Car”. 

In Drag Race scopul fiecărui concurent este acela de a scoate un timp cât mai bun pe sfertul de 

milă (400 m) sau pe o milă (1600 m). 

De asemenea și DRAG RACEING-UL este răspândit și în România și de asemenea și în țara 

noastră sunt câteva echipe care se axează pe această parte a motorsportului de exemplu: POWER 

FANATICS GARAGE, EXTREM RIDE DRAG TEAM, WPP PERFORMANCE și câțiva mari campioni 

naționali : Toma Alexandru, Catalin WPP, Domy Demeter. 

   

 

    STREET RACEING-UL este tot o parte a motorsportului dar ilegală deoarece: se organizează în 

locuri neamenajate cum sunt drumurile publice, fapt care este și periculos și riscant. În aceste curse se 

caștigă și se pierd foarte mulți bani atât între participanți cât și pentru cei care fac pariuri.  
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FOTBALUL SAU „SPORTUL REGE” 

Elev: Herțeg Sergiu Ionuț 

Coordonator: prof. Anca Chindea 
 

Fotbalul este un sport de echipă ce se dispută între două echipe alcătuite din 11 jucători fiecare. 

Este cel mai popular sport din lume, fiind jucat de peste 250 de milioane de jucători în peste 200 de țări. 

Se joacă cu o minge sferică pe un teren dreptunghiular, acoperit cu iarbă, cu câte o poartă la fiecare 

capăt.  

Scopul jocului este de a înscrie goluri introducând mingea în poarta adversarului. În afara 

portarului, ceilalți jucători nu se pot folosi de mâini pentru a manevra mingea. Câștigătorul meciului este 

echipa care a înscris mai multe goluri la încheierea partidei. 

Un meci de fotbal este împărțit în două reprize, fiecare de 45 de minute, cu o pauză de 15 

minute. La finalul celor 90 de minute, cât dureaza un meci, pot exista prelungiri. Regulile jocului au fost 

formate în Anglia, în 1863 și sunt cunoscute sub numele de "Legile Jocului". 

Fotbalul se joacă de acum 2000 de ani și își are originile în CHINA, conform FIFA (Federația 

Internațională a Asociației de Fotbal). FIFA a recunoscut CHINA ca fiind locul de naștere al fotbalului. S-

a descoperit că în anul 200, înaintea erei noastre, chinezii jucau un sport asemănător, numit cuju.  

În multe zone ale lumii, fotbalul naște pasiuni enorme și joacă un rol foarte important în viața 

fanilor, a comunităților locale și chiar a națiunilor; este deseori numit cel 

mai popular sport din lume. Este recunoscut în multe țări drept: sportul 

rege. 

 Există o varietate de poziții în care jucătorii sunt amplasați de 

către un antrenor/manager, acestea nefiind prevăzute în regulamentul 

fotbalistic. Acestea sunt:  

 fundaș - jucător specializat în prevenirea încercărilor de a marca 
ale adversarilor; 

 mijlocașul - jucător care organizează jocul ofensiv al echipei și 
oferă pase decisive atacanților; totodată el ajută apărătorii, 
încercând să oprească atacurile adverse încă de la început; 

 atacantul - jucător al cărui rol principal este acela de a marca 
goluri. 

Aceste poziții nu sunt restricționate de reguli, iar fotbaliștii sunt liberi 

să-și schimbe pozițiile în timpul jocului. Acest lucru se aplică și 

portarilor, care, deși în marea majoritate a timpului se află în preajma propriei porți, pot participa oricând 

la jocul ofensiv al echipei. Cele mai întâlnite cazuri sunt la loviturile libere sau la cornere. 
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Fiecare echipă trebuie să desemneze un portar. Acesta este singurul căruia i se permite să atingă 

mingea cu mâinile. Totuși, nici el nu are voie să facă acest lucru în afara suprafeței de pedeapsă (careul 

de 16 metri) din fața porții sale. 

Dispunerea jucătorilor pe teren se numește așezare tactică. Exemple de așezări tactice: 4-4-2 (4 

fundași, 4 mijlocași, 2 atacanți); 4-5-1, 4-3-3. Stabilirea așezării tehnico-tactice a echipei intră în 

subordinea antrenorului. 

Un anumit număr de jucatori pot fi schimbați în timpul unui joc. Numărul maxim de înlocuiri, în 

meciurile internaționale și la nivel de ligi naționale, este de 3. La alte niveluri acest număr poate varia. 

Motivele cele mai întâlnite ce cauzează o schimbare sunt accidentările, 

oboseala, schimbările tactice sau tragerile de timp pe final de joc. La nivelul 

seniorilor, un jucător înlocuit nu poate reintra în joc. 

Echipamentul de bază al jucătorilor este format dintr-un tricou, 

pantaloni, ciorapi (jambiere) și apărătoare. Jucătorilor le este interzis să 

poarte altceva ce ar putea fi periculos pentru ei sau pentru alt jucător 

(inclusiv bijuterii sau ceasuri). 

Lungimea terenului de joc, în cadrul meciurilor oficiale trebuie să fie 

cuprinsă între 100–110 m, iar lățimea, între 64-75m. 

În fotbal se învârt mulți bani, deoarece este un sport mediatizat. 

FIFA, echipele de fotbal și jucătorii primesc mulți bani din sponsorizări.  

Cluburile cheltuiesc mult pe transferuri pentru a-și realiza obiectivele. 

Un jucător în formă are o cotă mare. Deși unele transferuri sunt scumpe, 

acestea sunt amortizate din veniturile publicitare, cum a fost în cazul lui 

Cristiano Ronaldo. Salariile pentru cei mai buni fotbaliști din lume sunt de câteva milioane de euro. 

Cele mai scumpe zece transferuri din istoria fotbalului sunt: 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Transfer_(fotbal)
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ARHITECTURA GRECIEI ANTICE 

                                                                                                                         Autor:  prof. ing. Dana 

Deceanu  

Templele și teatrele grecești reprezentau clădiri mărețe ale Greciei antice. Templele erau 

construite pe piloni, fiind alcătuite din structuri rectangulare închise, cu acoperișuri joase, ce se sprijineau 

pe coloane. Teatrele erau prevăzute cu locuri pentru șezut (gradene), 

amplasate circular și pe niveluri diferite (trepte). Arhitectura grecească a 

moștenit numeroase elemente din culturi și timpuri diferite. Coloana 

dorică a apărut pentru prima dată pe teritoriul Greciei antice îmbinând 

capitelul micenian cu o coloană verticală de formă conică, în stilul 

arhitectural al egiptenilor, cu care grecii au avut legături strânse încă din 

sec. VII î.Hr. Coloana dorică a fost apoi înlocuită cu coloana ionică, 

originară din Asia Mică. Prima coloană corintică se află în templul lui 

Apollo Epicurius din Bassae. Ea pornește de la stilul ionic, însă reprezintă un capitel floral elaborat. Acest 

stil a devenit popular odată cu dezvoltarea civilizației romane. 

Arhitectura Greciei antice ilustrează interesul grecilor pentru organizarea orașelor-state, realizarea 

de construcții funcționale pentru necesitățile lor materiale și spirituale și stabilirea unor principii estetice. 

Pentru a obține perfecțiunea construcțiilor, grecii au inventat ordinele de arhitectură: 

 doric, elaborat în perioada arhaică, se caracterizează prin robustețe, forme puternice și decorații 

sobre. 

 ionic, elaborat în aceeași perioadă, este mai bogat decorat și are 

proporții mai zvelte și elegante. 

 corintic, apărut mai târziu, la sfârșitul perioadei clasice, este 

asemănător cu ionicul, dar are capitelul mai bogat decorat. 

Edificiile construite de greci au constituit adevărate modele pentru arhitectura romană. Printre 

forme constructive amintim: 

 agora (piața publică): centrul spiritual, juridic, politic și comercial al comunității, 

 templul: lăcașuri de cult închinate zeilor, 

 teatrul: loc public destinat desfășurării spectacolelor, 

 stadionul: loc public destinat întrecerilor sportive și olimpiadelor, 

 palestră: construcție mai mică, acoperită, pentru întrecerile de gimnastică sau luptelor corp la corp, 

 monument comemorativ: construit în cinstea unor evenimente importante sau unor eroi, 

 mausoleu, 

 bibliotecă, 

 muzeu, 

 pinacotecă. 

 Acropole (gr:"orașul de sus") 

Apogeul arhitecturii monumentale grecești a fost atins prin realizarea templelor de pe Acropola 

Atenei, devenite ulterior tezaur al întregii umanități. 

Arhitectura greacă clasică se regăsește în numeroasele temple care s-au păstrat în coloniile 

grecești din sudul Italiei și din Sicilia. 

Printre construcțiile monumentale ale Greciei antice menționăm: Farul din Alexandria, Acropola 

din Atena, Partenonul, Templul Atenei Nike, Erechteionul. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat-ora%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acropol%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atena


COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”BAIA MARE 

Revistă anuală de tehnică şi ... nu numai, Nr. 7,  
An școlar 2016 – 2017 

14 

ARHITECTURA ROMANĂ 

 Arhitectura grecească a contribuit cu influențe semnificative la dezvoltarea arhitecturii romane, 

elementele grecești fiind folosite în scop decorativ sau la fațade. În comparație cu vechile civilizații, 

romanii au creat principii constructive noi, exploatând mai bine calitățile materialelor și introducând 

materiale noi ca cimentul. Structura clădirilor romane se baza pe bolțile și zidurile de piatră și beton, și nu 

pe sisteme cu stâlpi și grinzi ca la arhitectura greacă. 

Bolta și cupolele le-au permis romanilor să zidească 

spații mai mari, fără a folosi stâlpii de susținere 

intermediari. Romanii au inițiat utilizarea amestecului 

de beton în construcții, fabricat din var, moloz, apă și 

cenușă vulcanică, acoperind suprafețe mari. Acesta a 

permis dezvoltarea construcțiilor la o scară 

nemaiîntâlnită până atunci realizându-se clădiri 

monumentale ca: Panteonul, Colosseumul. Descoperirea 

betonului ca material de construcție va revoluționa 

arhitectura, stabilindu-se noi concepții spațiale. 

Construcțiile se realizează mai rapid și au mai multă 

stabilitate. Așezările romane se construiau după un plan de sistematizare în formă rectangulară, în jurul a 

două drumuri largi care formau axele nord-sud și est-vest. Forumul, predecesorul pieței publice, era 

construit pe agora grecească și se afla la intersecția dintre aceste două drumuri, fiind înconjurat de clădiri 

publice, de exemplu, bazilici (săli de judecată și activități comerciale), temple și arce de triumf. Statul 

deținea monopol asupra materialelor de construcții. Fabricarea cărămizilor se desfășura în cărămidăriile 

statului, iar armata suporta cheltuielile pentru construirea clădirilor civile. Drumurile și podurile care 

străbăteau imperiul au permis circulația rapidă a bunurilor, informațiilor și trupelor. Vila romană, cu 

grădini, terase și coloane, ilustrează situația materială înfloritoare a romanilor. Fiind o expresie a puterii 

statului, arta Romei antice, era dominată de spiritul utilitar și practic al romanilor. De la arhitectura 

etruscă și greacă, romanii au preluat: 

 noile principii urbanistice (utilizarea unor planuri regulate la proiectarea orașelor, cu străzi și 

trotuare pentru circulație, canalizare); 

 ideea pieței publice ca centru al orașului; 

 ordinele de arhitectură (doric, ionic și corintic); 

 ideea decorării construcțiilor prin picturi și mozaic. 

  

 

Apeduct 

 

 

 

Tipurile de construcții: 

 forumul: centrul orașului, locul unde se adună toți locuitorii cetății; exemple: cele ridicate de 

Cezar, Augustus, Traian, Nerva, Vespasian; 

 bazilica: construcții de mari dimensiuni unde au loc adunări publice, ședințele Senatului; exemple: 

Bazilica Æmilia, Ulpia, Giulia; 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciment
https://ro.wikipedia.org/wiki/Beton
https://ro.wikipedia.org/wiki/Materiale_de_construc%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roma_antic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Etrusci
https://ro.wikipedia.org/wiki/Greci
https://ro.wikipedia.org/wiki/Canalizare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iulius_Cezar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Augustus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Traian
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nerva
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vespasian
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 teatrul, amfiteatrul, odeonul, stadionul, circul: edificii destinate distracției; exemple: Colosseum, 

Teatrul lui Marcellus, amfiteatrele din Arles, Nîmes, Verona; 

 termele (băile publice): termele lui Agrippa, caracalla, Diocletian și Constantin cel Mare; 

 monumente comemorative: erau ridicate nu numai în cinstea unor eroi, ci și pentru a glorifica 

împăratul; exemple: arcurile de triumf ale împăraților Septimiu Sever, Titus, Traian, Constantin, 

columna lui Traian, monumentul triumfal Tropaeum Traiani (de la Adamclisi,Constanta); 

 locuințele: cele de la oraș se numeau "vila urbană", iar cele de la țară, "vila rustică"; exemple: 

casele din Pompei și Herculanum; 

 palatele imperiale, care devin foarte numeroase în perioada imperiului; exemple: Palatul Flavilor, 

Palatul lui Dioclețian; 

 templele: pot fi închinate unui zeu sau mai multor zei; exemple: Pantheonul, templul Vestei, 

templul lui Jupiter; 

 canale și apeducte, necesare alimentării cu apă a orașelor aflate în plină expansiune (exemplu: 

canalizarea Romei antice); 

 poduri, care asigurau legătura între diferitele regiuni ale unui vast imperiu; exemple: Podul din 

Alcantara(Toledo); 

 construcții militare; exemple: Castrul roman Apulum din Alba Iulia. 

Creșterea și expansiunea Imperiului Roman s-a reflectat în grandoarea arhitecturii. Intensificarea 

amenințărilor externe și popoarelor migratoare din secolul III, lipsa banilor, succesiunea împăraților 

incompetenți și prăbușirea lentă a imperiului au oprit evoluția arhitecturii. 

CASTELUL BRAN 

 

           Autor: prof. ing. Mîndruțescu Carmen 

 

Castelul Bran se situează la mai puțin de 30 km de Brașov, 

pe șoseaua ce pornește din vechiul cartier Bartolomeu și leagă 

Brașovul de Câmpulung. Castelul Bran este construit pe o stâncă, 

într-un punct cheie din punct de vedere strategic. 

În prezent, în muzeul de patru etaje sunt expuse colecții de 

mobilier, costume, arme și armuri, iar Domeniul Bran cuprinde, de 

asemenea, Parcul Regal cu cele două lacuri, Casa de ceai, Casa 

administratorului și Casa Principesa Ileana. 

În anul 2000, Castelul Bran a fost revendicat de 

Arhiducele Dominic de Habsburg și de surorile sale, Maria 

Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer, moștenitorii 

principesei Ileana, de la care castelul fusese în 1948 trecut în 

proprietatea statului. În luna mai 2006, aceștia au devenit 

proprietarii castelului și ai domeniului aferent, în urma unei decizii 

guvernamentale de retrocedare. Statul român a păstrat administrarea castelului pentru încă 3 ani, până în 

18 mai 2009. Înaintea retrocedării, Ministerul Culturii a dispus mutarea colecțiilor aparținând statului 

român de la Castelul Bran la Vama Medievală. Pentru a putea redeschide muzeul, familia de Habsburg a 

remobilat castelul cu obiecte din colecția personală. Redeschiderea oficială muzeului s-a realizat la 1 

iunie 2009.  

Inițial, Castelul Bran a fost o cetate militară de apărare, având la bază forma unui patrulater 

neregulat. În timp, cetatea a suferit numeroase modificări, printre care: adăugarea turnului de sud (în 

1622, după planurile principelui Gabriel Bethlen), construirea unui turn dreptunghiular la est, iar între 

1883 și 1886, acoperișul a fost îmbrăcat cu țiglă .Cetatea a fost transformată în reședință regală în 

anul 1920, odată cu intrarea în proprietatea Reginei Maria, iar în perioada 1920 - 1929 s-au realizat cele 

mai importante lucrări de restaurare. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpulung
https://ro.wikipedia.org/wiki/St%C3%A2nc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/2000
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dominic_de_Habsburg
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Un document emis de regele  Ludovic I al Ungariei (1342-1382) la 17 

noiembrie 1377 în Zvolen confirmă sașilor  din Scaunul Brașovului (totaque communitas Saxonum sedis 

Brassouiensis) dreptul de a ridica, conform promisiunii, pe cheltuiala și cu meșterii lor, o nouă cetate de 

piatră la Bran (promiserunt novum castrum in lapide Tydrici edificare). Cu această ocazie, regele promite 

brașovenilor că, dacă Țara Românească va ajunge "în mâinile noastre", atunci vama va fi mutată de la 

Rucăr (Ruffa Arbor) la Bran. Referința din textul documentului din 1377 cu privire la o "nouă cetate de 

piatră", permite deducția că fortificația de piatră, ce urma să fie edificată pe acest loc, a fost precedată de 

o întăritură de graniță mai veche. Această cetate, probabil din lemn, a fost ridicată de cavalerii teutoni 

între 1211-1225. Ea este atribuită magistrului Theodorikus. În secolul al XIII-lea, teritoriul cetății Bran a 

fost supus jurisdicției comitatului regal de Alba Iulia.În anul 1395,Sigismund de Luxemburg, împărat 

german și rege al Ungariei, a folosit castelul Bran ca bază strategică pentru o incursiune înȚara 

Romanească , în urma căreia l-a îndepărtat pe voievodul Vlad Uzurpatorul, rivalul lui Mircea cel Bătrân, 

vasalul său.În 1407, Sigismund îi acordă lui Mircea stăpânirea castelelor Bran (fără domeniul aferent) 

și Bologa. Branul rămâne sub autoritatea Țării Românești până în 1419.În anul 1427, castelul Bran a 

trecut din proprietatea scaunului Brașovului în cea a Coroanei Ungariei, care a finanțat lucrările de 

fortificare și de extindere. În 1498, cetatea Branului a fost închiriată de regalitatea maghiară către Scaunul 

Brașovului.În 1920, Consiliul Orășenesc Brașov a donat castelul Reginei Maria a României, în semn de 

recunoștință față de contribuția sa la înfăptuirea Marii Uniri. La moartea Reginei, în 1938, castelul a fost 

moștenit de către fiica sa preferată, principesa Ileana, căsătorită cu un membru al fostei familii imperiale 

de Habsburg. După 1948, Castelul Bran a fost naționalizat și a intrat în proprietatea statului român. 

Castelul a fost deschis vizitelor publice începând cu 1956, fiind amenajat ca muzeu de istorie și artă 

feudală. În 1987, a intrat în restaurare, lucrare finalizată în linii mari în 1993. Castelul se redeschide ca 

muzeu și reintră în circuitul turistic. 

La 18 mai 2006, după o perioadă de proceduri juridice, castelul este retrocedat legal moștenitorilor 

din familia de Habsburg. Cu toate acestea, statul român, prin Ministerul Culturii, îl va administra 

tranzitoriu și în următorii trei ani.La data de 1 iunie 2009, castelul intră pe deplin în posesia moștenitorilor 

Principesei Ileana: Arhiducele Dominic de Habsburg, Arhiducesa Maria Magdalena Holzhausen și 

Arhiducesa Elisabeta Sandhofer. 

  

CASTELUL PELEȘ 
 

       Elev:  Lăcătuș Florin 
Clasa a X-a A 

Coordonator:Mîndruțescu Carmen  

 
Castelul Peleș este un palat din Sinaia, 

construit între 1873 și 1914. Construită ca 

reședință de vară a regilor României, clădirea 

se află, în prezent, în proprietatea Familiei 

Regale a României și adăpostește Muzeul 

Național Peleș. Castelul Peleș din Sinaia, 

reședința de vară a regilor României, a fost 

construit la dorința regelui Carol I al 

României (1866-1914), după planurile 

arhitecților Johannes Schultz, Carol Benesch
 

și Karel Liman, și a fost decorat de celebrii 

decoratori J. D. Heymann din Hamburg, August Bembé din Mainz și Bernhard Ludwig 

din Viena.Castelul Peleș este unul dintre cele mai importante edificii de tip istoric din România, având 

caracter de unicat și este, prin valoarea sa istorică și artistică, unul din cele mai importante monumente de 

acest fel din Europa celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea.Principele Carol I, ales domn al 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Palat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/1873
https://ro.wikipedia.org/wiki/1914
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regii_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Familia_Regal%C4%83_a_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Familia_Regal%C4%83_a_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzeul_Na%C8%9Bional_Pele%C8%99&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzeul_Na%C8%9Bional_Pele%C8%99&action=edit&redlink=1
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României în 1866, vizitează pentru prima dată Sinaia în luna august a acelui an, rămânând încântat de 

frumusețea respectivelor locuri. Pe vremea aceea, Sinaia era un mic sat de munte, numit Podul Neagului. 

Domnitorul hotărăște construirea unui castel într-un loc retras și pitoresc: Piatra Arsă. Câțiva ani mai 

târziu, în 1872, el cumpără terenul (1000 de pogoane), iar lucrările încep în 1873, sub conducerea 

arhitecților Johannes Schultz, Carol Benesch și Karel Liman. Mai întâi, lucrătorii au depus eforturi pentru 

a stăpâni elementele capricioase ale naturii, cum ar fi cursurile subterane de apă sau alunecările de 

teren.Celor 300 de muncitori care au lucrat aici le-au trebuit doi ani pentru terminarea amenajărilor; în tot 

acest timp, domnitorul a supravegheat personal, în detaliu, lucrările. În 1875 se pune piatra de temelie a 

castelului, sub care sunt îngropate câteva zeci de monede de aur de 20 de lei, primele monede românești 

cu chipul lui carol I. 

În 1883 are loc inaugurarea oficială a Peleșului, pe care domnitorul l-a văzut ca pe un „sediu” al 

noii dinastii. Iar așezarea sa pe Valea Prahovei nu era întâmplătoare. Nu departe, la Predeal, era pe 

vremea aceea granița României cu Austro Ungaria. Dar, ulterior, după unirea Transilvaniei cu Vechiul 

Regat, castelul a ajuns să fie amplasat chiar în inima țării.Peleșul a căpătat apoi o tot mai mare 

importanță, devenind reședința de vară a familiei regale române, care petrecea aici destul de multă vreme, 

de obicei din mai până în noiembrie. Aici s-au ținut importante întruniri politice, cum au fost Consiliile de 

Coroană din 1914 (când s-a hotărât neutralitatea României din primul război mondial, care tocmai 

începuse) și 1925. 

Castelul a găzduit multe personalități ale vremii, scriitori, muzicieni, dar și regi și regine. Cea mai 

importantă vizită a fost aceea a bătrânului împărat al Austro-Ungariei, Franz Joseph, în 1896. Acesta a 

făcut o mulțime de fotografii cu acel prilej, fiind impresionat de frumusețea și bogăția castelului. În 1906 

se aștepta o nouă vizită a împăratului, cu ocazia sărbătoririi a 40 de ani de domnie a regelui Carol I. Cu 

acest prilej a fost amenajat la castel apartamentul imperial, însă vizita lui Franz Joseph nu a mai avut loc. 

Componența Domeniului Peleș și încăperile castelului 

Chiar după inaugurarea sa din 1883, Peleșul a mai suferit modificări, extinzându-se mereu. La 

forma actuală s-a ajuns abia în 1914 (anul morții regelui Carol I). Castelul are 160 de camere și mai multe 

intrări și scări interioare. Turnul central măsoară nu mai puțin de 66 de metri înălțime. Pe lângă Peleșul 

propriu-zis, în zonă au mai fost înălțate încă două construcții mai mici, Pelișorul și Foișorul.Peleșul are și 

o sală de teatru, cu o mică scenă și 60 de locuri, plus loja regală. Castelul avea dotări foarte moderne 

pentru epoca în care a fost construit. De exemplu, plafonul de sticlă al holului de onoare este mobil, 

putând fi acționat de un motor electric. Încă din 1883, castelul are încălzire centrală.Pe lângă castel au 

fost construite Pelișorul, Corpul de Gardă, Economatul, Casa de Vânătoare Foișor, Grajdurile, Uzina 

Electrică și Vila Șipot. Până la terminarea castelului (1883), Regele Carol I și Regina Elisabeta, au locuit 

la casa de vânătoare, terminată înaintea castelului. Datorită uzinei electrice proprii, Peleșul a fost primul 

castel complet electrificat din Europa. 

Peleșul a avut o importanță deosebită pentru istoria țării noastre. Aici s-a născut, în 1893, viitorul 

rege Carol al II-lea (1930 - 1940), primul rege al dinastiei născut pe pământ românesc și primul botezat în 

religia ortodoxă. În 1921, la Foișor, s-a născut fiul său, regele Mihai I. În 1921, are loc la Peleș, nunta 

principesei Ileana, una dintre surorile lui Carol al II-lea, la care participă o mulțime de personalități ale 

vremii, inclusiv Nicolae Iorga. Doi ani mai târziu au loc serbările semicentenarului castelului Peleș (50 de 

ani de la începerea lucrărilor). 

În Castelul Peleș, cele mai importante săli care pot fi vizitate sunt: 

 Holul de Onoare este grandios, cu lambriuri din lemn de nuc, tapetate cu basoreliefuri și statuete. 

Plafonul mobil din sticlă, acționat cu ajutorul unui motor electric sau printr-un sistem manual, era un 

element de surpriză pentru vizitatorii regelui, care puteau să admire seninul cerului în nopțile de vară. 

A fost finalizat complet abia în 1911, sub îndrumarea lui Karel Liman. 

 Biblioteca regală îi atrage în special pe cei pasionați de cărți rare, având coperți din piele și 

gravate cu litere de aur. Chiar și pentru cei mai putin familiarizați cu universul cărților, există un 
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punct de atracție: ușa secretă, o cale de acces în spatele unui raft cu cărți, prin care regele se putea 

refugia în diverse încăperi ale Castelului. 

 Sălile de arme, amenajate în perioada anilor 1903 - 1906, adăpostesc peste 4.000 de piese 

europene și orientale din secolele XIV - XVII. Cele mai prețioase sunt considerate armurile germane 

din secolele XVI - XVII și o armură completă pentru cal și cavaler, unică în România. 

 Sala de muzică a devenit salon de serate muzicale la dorința reginei Elisabeta. Mobilierul de aici 

a fost primit în dar de la maharajahul de Kapurthala. 

 Sala Florentină, denumită și Marele Salon, impresionează prin plafonul sculptat în lemn de tei, 

aurit, cele două mari candelabre și decorațiunile în stilul neorenașterii italiene. 

 Sala Maură este opera arhitectului Charles Lecompte du Nouy, având elemente hispano-maure, 

cu o fântână din marmură de Carrara, copie după o piesă din Cairo. 

 Sala de teatru are 60 de locuri și loja regală, fiind decorată în stilul Ludovic al XIV-lea. 

 Sala de Concerte, amenajată în 1906, se află la etajul I. Instrumentele muzicale prezente aici sunt 

un clavecin executat la Anvers în 1621, un pian cu coadă verticală Bluthner și o orgă Rieger cu două 

claviaturi. 

 Apartamentul Imperial a fost amenajat tot în 1906 cu ocazia vizitei (care n-a mai avut loc) a 

împăratului Austro-Ungariei, Franz Josef I, invitat la aniversarea a 40 de ani de domnie ai 

regelui Carol I. 

 Sala de Consilii, care seamănă cu una dintre sălile Primăriei din Lucerna, Elvetia. 

 Cabinetul de lucru unde se află un birou impunător și un pupitru pentru audiențe. 

 Sufrageria, unde sunt expuse piese de argint de o mare valoare, este situată la etajul 1 și are un 

mobilier rustic breton din secolul al XVIII-lea. 

 Salonul Turcesc care adăpostește o colecție de vase turcești și persane în alamă. 

 Dormitorul regal care este luminat de un candelabru din cristal de Boemia. 

 

BISERICA NEAGRĂ 

Elev:Bărnuțiu Istina 
                                                                                                                                   Clasa a X-a A 

 Coordonator:prof. ing. Mindrutescu Carmen  
 

Biserica Neagră (în germană  Die Schwarze Kirche) este biserica parohială a comunitatii 

evanghelice luterane din Brașov  , situată în centrul municipiului Brasov. Clădirea gotică a fost parțial 

avariată în incendiul din 1689, când zidurile ei s-au înegrit și a primit numele actual. Denumirea populară 

de după incendiu, „Biserica Neagră”, a fost acceptată oficial în 

secolul al XIX-lea. 

Biserica Neagră este unul dintre cele mai reprezentative 

monumente de arhitectura gotica din România , datând din 

secolele XIV-XV. Având o lungime de peste 89 de metri este 

considerată a fi cea mai mare biserică din România. Datorită 

mărimii ei, când a fost finalizată a primit titlul de Cea mai mare 

biserică dintre Viena și Constantinopol. Biserica Neagră de astăzi 

se înalță pe locul unei biserici romanice mai vechi din secolul al 

XIII-lea, distrusă în marea invazie tătară din 1241. Construcția 

actuală a început în anul 1383, când Brașovul se afla într-o perioadă de dezvoltare culturală și economică 

puternică, fiind cel mai însemnat oraș comercial și industrial la granița Transilvaniei cu Țara 

Românească. Invazia turcilor din 1421 a întrerupt lucrările de construcție a bisericii, orașul fiind nevoit să 

se concentreze asupra fortificațiilor, dar au fost continuate mai târziu după un plan mult simplificat. Din 

cauza unui cutremur de proporții în 1471, turnul sudic nu a fost construit până la înălțimea intenționată. 

Anul 1477 poate fi considerat anul încheierii lucrărilor de construcție a bisericii, în 1499 se menționează o 

orgă nouă, iar mai târziu s-au mai efectuat lucrări la turn prin care i s-au adăugat un ceas și clopote în 
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1514. Biserica, inițial romano-catolică a primit hramul Sfânta Maria (Marienkirche), fapt dovedit și astăzi 

de fresca Mariei, aflată în hala porții sudice.La jumătatea secolului al XVI-lea, reforma protestanta a 

pătruns în Transilvania și s-a răspândit în mare parte datorită umanistului și pedagogului Johannes 

Honterus (1498-1549). În 1542 s-a celebrat prima slujbă evanghelică-luterană în Biserica Neagră, iar în 

timpul aceleiași mișcări s-au îndepărtat și altarele secundare. 

De-a lungul secolelor XVI-XVII biserica a fost afectată de multe cutremure astfel încât, la 

jumătatea secolului al XVII-lea, a fost nevoie de lucrări de restaurare. Marele incendiu din 21 aprilie 1689 

a cuprins și biserica parohială, distrugând acoperișul și mobilierul din interior. De atunci, ruina înnegrită 

de fum s-a numit Biserica Neagră. Apoi au început lucrări de renovare extinse care au conferit interiorului 

un aspect baroc. Tot în această perioadă s-au construit și galeriile pentru ca biserica să poată face față 

numărului tot mai mare de enoriași care luau parte la slujbe. Lucrările au fost încheiate în 1722, odată cu 

noua inaugurare Grav avariată după incendiu, Biserica Neagră a fost refăcută cu ajutorul unor meșteri 

veniți din orașul hanseatic Danzig, pentru că meșterii locali nu mai știau să închidă bolți de dimensiuni 

atât de mari. Noile bolți, însă, sunt în stil baroc, nu gotic. Planul utilizat de către arhitecți a fost acela de 

bazilică cu trei nave, egale ca înălțime, înscriindu-se în tipul de biserici–hală preferate în secolele XV-

XVI în spațiul german, de unde proveneau de altfel unii dintre arhitecți și meșteri. 

Între anii 1836 și 1839, firma berlineză Buchholz înalță pe galeria vestică o orgă nouă de 

dimesiuni mari (aproximativ 4000 de tuburi, 4 manuale cu câte 56 de taste și un pedalier cu 27 de taste, 

76 de registre și dispune de 63 de registre sonore). A fost inaugurată la 17 aprilie 1839, organist fiind 

chiarCarl August Buchholz care a prezentat improvizații și cantate ale compozitorilor Friedrich 

Schneider și Johann Lucas Hedwig. Orga a fost restaurată de Carl Hesse și dispune de un manual și 

pedalier și 8 registre. Restaurarea a durat 4 ani: 1997 - 2001. Atunci toate cele 3993 de tuburi (cel mai 

mare având o înălțime de circa 13 metri) au fost demontate și restaurate. Orga se încadrează în categoria 

orgilor baroce și a supraviețuit perioada de la construcțit pînă în prezent aproape neschimbată.Între 1865 

și 1866, firma vieneză Schonthaler ridică altarul neogotic după planurile inginerului din localitate, Peter 

Bartesch, și realizează stranele din cor. În anul 1898, statuia lui Honterus se amplasează în fața turnului 

sudic, în amintirea reformatorului transilvănean.După Primul Război Mondial, galeria pentru orgă a fost 

extinsă și s-a consolidat bolta corului. Mai târziu au fost refăcute și fialele contraforturilor din cor. 

 

 

Scurt istoric 

 

                    Autor: prof. ing. Mîndrutescu Carmen 

 

     Din 1864 până în 1948, Școala Națională de Poduri și Șosele și, apoi, Secția de Construcții a 

Școlii Politehnice au format 2.137 ingineri constructori, sub îndrumarea unor profesori de renume ca: 

Spiru Haret, Anghel Saligny, Elie Radu, Gheorghe Țițeica, David Emanuel, Andrei Ioachimescu, 

Gheorghe Filipescu, Ion Ionescu, prin strădaniile și realizările 

cărora s-au pus bazele științei și tehnicii românesti în construcții. 

     Din 1948 și până in 2008, Universitatea Tehnică de Construcții 

București a fost absolvită de peste 37.000 de ingineri. In această 

perioadă, corpul profesoral al universității a cuprins personalități 

marcante ale științei și ingineriei construcțiilor, între care 

academicienii Aurel Beles, Cristea Mateescu, Dumitru Dumitrescu, 

Stefan Balan, profesorii Mihail Hangan, Victor Popescu, Alexandru 

Steopoe, Radu Priscu, Emil Botea, Alexandru Gheorghiu, Andrei 

Caracostea, Panaite Mazilu, Ion Stănculescu și alții, care au dus mai departe tradiția înaintașilor.   

    Învățământul superior de construcții din România a luat ființă în anul 1864 prin înființarea la Bucuresti 

a unei "Școli de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură", transformată în 1867 în "Școala de Poduri, Șosele 

și Mine" și în 1888 în "Școala Națională de Poduri și Șosele". În 1921, "Școala Natională de Poduri și 

Șosele" s-a transformat în Școala Politehnică din București, în cadrul căreia pregătirea inginerilor 
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constructori s-a făcut în cadrul Secției de Construcții, denumită din 1938 Facultatea de Construcții. În 

anul 1948, ca urmare a Reformei Învățământului, Facultatea de Construcții s-a desprins din Școala 

Politehnică (care a devenit Institutul Politehnic) și s-a transformat într-o instituție de învățământ superior 

de sine-stătătoare, numită "Institutul de Construcții" din București. Începând cu anul universitar 1994-

1995, Institutul de Construcții a devenit Universitatea Tehnică de Construcții București. 

 

 

Acad. prof. univ. matematician, sociolog, pedagog Spiru 

Haret  
(1851-1920) a reorganizat pe baze moderne învățământul de 

toate gradele.  

 

 

 

Acad. prof. univ. ing. Anghel Saligny (1854-1925)  

a folosit pentru prima dată în lume betonul armat în construcția 

silozurilor (1884). A proiectat (1888) și condus construcția 

podului peste Dunăre de la Cernavoda (1890-1895) pe atunci 

cel mai lung din Europa. A întreprins ample lucrări de 

amenajare a portului Constanța. 

 

 

Ing. Elie Radu (1853-1931),  

autorul proiectului de construcție al Centralei Hidroelectrice 

Grozăvești 

 

 

 

Acad. prof. univ. matematician Gheorghe Țițeica 
(1873-1939)  

este ințiatorul unor capitole din geometria diferențială proiectivă 

și afină („Geometria diferențială proiectivă a rețelelor", 

„Introducerea în geometria diferențială proiectivă a curbelor"). A 

descoperit noi categorii de suprafețe curbe și rețele care îi poartă 

numele. În ultima parte a vieții a studiat geometria curbelor și 

transformărilor conforme. Numeroasele lucrări de matematică 

elementară au contribuit la ridicarea nivelului învățământului matematic din 

România. 

 

 

 

Elev:Borhidan Mihai  

Clasa a IX-a C 

Coordonator: prof. ing. Maxim Ioana 

 

Turnul Eiffel din franceză: La tour Eiffel, este o construcție faimoasă pe schelet de oțel din Paris 

ce măsoară 324 m înălțime. Turnul a devenit simbolul Franței cel mai răspândit la nivel mondial. A fost 

conceput de către Émile Nouguier, Maurice Koechlin și Stephen Sauvestre, angajați la Eiffel și 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Franceză
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Émile_Nouguier
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Koechlin&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephen_Sauvestre&action=edit&redlink=1
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Co. Gustave Eiffel, inițial reticent cu privire la proiect, a devenit ulterior un mare susținător al său și a 

cumpărat brevetul. Turnul, care poartă numele său, este una dintre principalele destinații turistice ale 

Parisului și lumii, cu mai mult de 5,5 milioane de vizitatori anual. Turnul și-a primit cel de-al 200.000.000 

vizitator la 28 noiembrie 2002. 

Structura a fost construită între anii 1887-

1889. Aceasta urma să servească 

drept arc de intrare la Expoziția 

Universală (1889), un târg 

mondial ce sărbătorea 

centenarul Revoluției franceze. 

A fost inaugurat la 31 

martie 1889 și deschis pentru 

public la 6 mai. 300 de 

muncitori au unit 18.038 de 

piese de oțel , folosind două 

milioane și jumătate de nituri. 

Luând în considerare 

standardele de siguranță din acel 

moment, este remarcabil faptul 

că un singur muncitor a murit la 

construcția turnului, și anume în 

timpul instalării lifturilor. Lifturile originale 

funcționau cu ajutorul unui sistem hidraulic, pe 

când lifturile actuale sunt 

electrice. 

Turnul are 

300 m înălțime, excluzând 

antena din vârf, ce mai adaugă 

20 de metri, și o greutate de 

peste 10.000 de tone. Când a fost 

construit era cea mai înaltă 

clădire din lume. Întreținerea 

turnului include utilizarea a 50 

de tone de vopsea maro închis, la 

fiecare 7 ani. Depinzând de 

temperatura aerului, Turnul 

Eiffel își schimbă înălțimea cu 

câțiva centimetri datorită 

contracției și dilatării aliajului de 

metale. 

Cel puțin la începuturile sale, publicul a întâmpinat cu multă reticență această construcție, 

considerând-o inestetică. Astăzi însă este considerat drept simbolul orașului Paris și una dintre cele mai 

frapante piese de artă arhitecturală din lume. Unul dintre clișeele hollywoodiene este priveliștea de la o 

fereastră pariziană, care întotdeauna include Turnul Eiffel. 

La început, Eiffel a primit permisiunea de a lăsa monumentul în viață timp de 20 de ani, dar ținând 

cont că oferea o serie de beneficii în domeniul comunicațiilor, s-a renunțat la demontarea sa. 

Turnul are 3 nivele: accesul publicului la primul și al doilea nivel se poate face atât pe scări, cât și 

cu liftul, în schimb accesul la ultimul nivel se face exclusiv cu liftul. 

Clădirea, unde lucrează 500 de persoane (250 de salariați direcți ai SETE și 250 ai diferiților 

concesionari ai monumentului), este deschisă publicului pe tot parcursul anului. Turnul Eiffel este înscris 

ca monument istoric din 24 iunie1964 și face parte din Patrimoniul mondial UNESCO din anul 1991, 

împreună cu alte monumente pariziene. 

Furnizorul materialului de construcție pentru Turnul Eiffel a fost compania Forges et Usines 

Fould-Dupont. Minereul de fier utilizat a fost extras în Algeria, la Zaccar și Rouina. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
https://ro.wikipedia.org/wiki/28_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2002
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revoluția_franceză
https://ro.wikipedia.org/wiki/31_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/31_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1889
https://ro.wikipedia.org/wiki/6_mai
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pudlaj&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhitectură
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Locuri_din_Patrimoniul_Mondial_UNESCO
https://ro.wikipedia.org/wiki/1991
https://ro.wikipedia.org/wiki/Algeria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zaccar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rouina
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PROBĂ DE EVALUARE TRANSDISCIPLINARĂ 

          Autor: prof. Ligia Glodean                                                        

Domeniul   Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

 Priveşte imaginile şi citeşte următorul text cu tema  ,,Acoperişuri verzi” 

 

 

 

    Datorită creşterii constante a preocupării pentru mediul 

natural, acoperişurile înverzite au devenit în mod obişnuit o 

parte din mediul nostru înconjurător.    

    Acoperişurile “verzi” nu sunt o noutate. Legendarele 

grădini suspendate din Babilon aveau acelaşi principiu, iar 

în Africa au fost folosite timp de sute de ani pentru a 

menţine temperatura scazută în locuinţele din pământ.  

     De aici s-au descoperit toate avantajele pe care le aduc 

atât pentru mediu cât şi avantaje economice: reduc 

necesarul de energie, izolează fonic (chiar şi cel mai subţire 

strat, poate reduce zgomotul cu până la 40 de decibeli), 

filtrează poluarea, îmbunătăţeşte calitatea aerului, creşte 

durata de viaţă a acoperişului,protejându-l de temperaturile 

extreme şi oferă noi habitate pentru plante şi animale. 

 

Întrebarea 1 :  Acoperişurile sunt elemente de construcţii.  

În al 2-lea  aliniat al textului,  acestea sunt comparate cu  grădinile suspentate  din Babilon. 

După informaţiile istoricului Diodor din Sicilia, uriaşele grădini ocupau o suprafaţă de 15000 m²  şi  se 

ridicau în patru terase până la 77 metri înălţime. 

 Din ce categorie de acoperişuri credeţi că  fac parte acoperişurile verzi, din punct de vedere al structurii  

............................................................................................. 

 

Întrebarea 2 : Pornind de la informaţiile din articol ce alte cunoştinţe(domenii), în afară de cele de 

construcţii, credeţi că implică realizarea acoperişurilor verzi ? 

Cunoştinţe din domeniul Incercuiţi varianta care o consideraţi  adevărată 

1 Acustică Da /Nu 

2 Apicultură Da /Nu 

3 Chimie Da /Nu 

4 Floricultură Da /Nu 

5 Mineralogie Da /Nu 

6 Pedologie Da /Nu 

7 Zoologie Da /Nu 

 

Întrebarea 3 :  
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În aliniatul  al 3-lea,  rândul 4 ,  citiţi: ,, ..................reduce zgomotul cu pâna la 40 de decibeli” 

Răspundeţi la următoarele întrebări: 

a) Ce se măsoară în decibeli     
b) Care sunt limitele auzului uman în privinţa intensităţii sunetului 

 

Întrebarea 4 : 

În alineatul al 3-lea sunt prezentate avantajele acestor acoperişuri. 

Interpretaţi (motivaţi) afirmaţia: ,, reduc necesarul de energie”. 

 

 

 

Autor: Prof. Anamaria Mureșan 

 Telescopul spațial Hubble (prescurtat HST, de la numele lui în engleză Hubble Space 

Telescope) este un telescop plasat pe orbită în jurul Pământului, numit așa după 

astronomul american Edwin Hubble. Este poziționat în afara atmosferei terestre, ceea ce îi conferă 

avantaje semnificative față de telescoapele de pe Pământ, imaginile nefiind perturbate de către 

turbulențele atmosferice, iar telescopul putând capta informații și în spectrul ultraviolet, ale cărui lungimi 

de undă sunt în mod normal puternic atenuate de către stratul de ozon al Pământului. De la lansarea lui 

în 1990 a devenit unul dintre cele mai importante instrumente din istoria astronomiei. Cu el astronomii au 

făcut numeroase observații, care au dus la importante descoperiri în astrofizică. Camera fotografică cu 

câmp foarte larg de pe Hubble furnizează cele mai 

detaliate imagini în lumină vizibilă realizate vreodată.  

Hubble este singurul telescop spațial conceput 

pentru a fi întreținut în spațiu de către astronauți. Până 

în prezent au fost executate cinci misiuni de întreținere. 

Prima misiune de întreținere a avut loc 

în decembrie 1993, când a fost corectată aberația de 

sfericitate a oglinzii telescopului. A doua misiune de 

întreținere a fost efectuată în februarie 1997 când au fost adăugate două noi instrumente. A treia misiune 

de întreținere s-a efectuat în două etape: SMA3A din decembrie 1999 când la telescop s-au făcut 

reparațiile urgente, urmată de SMA3B din martie 2002 când a fost montată Camera pentru observații 

panoramice.   
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 La bordul telescopului sunt șase giroscoape, dintre care numai trei sunt folosite în mod curent la 

observații. Totuși, după alte defectări ale acelor giroscoape și pentru a mări durata de viață a telescopului, 

s-a luat, în august 2005, decizia de a opri unul dintre cele trei giroscoape care funcționau de obicei. Acum 

Hubble folosește doar două giroscoape alături de senzori pentru reglajul fin. Acest mod de lucru dă 

rezultate excelente, Hubble realizând în continuare imagini de foarte bună calitate. Sunt în cercetare 

giroscoapele care vor fi montate pe telescop la a patra misiune de întreținere. 

 În prezent, observațiile de pe Hubble sunt obținute cu Wide Field and Planetary Camera 

2 (Camera planetară și de câmp larg) și cu Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (Camera 

pentru spectru infraroșul apropiat și spectrometrul multiobiect). Astrometrul este fixat pe Fine Guidance 

Sensor (senzori pentru reglajul fin al poziției).  

Bibliogrfie: wikipedia.org  

 

 

 
 

 

Autor: Prof. Ioana Maxim 

 

 Dacă în revista nr. 6 am început prezentarea unui top, cu minunile mecanice existente, în acest 

număr vom continua prezentarea topului cu alte 4 minuni. 

 Minunea cu numărul 6 din topul celor 10 minuni mecanice este liftul pentru ambarcațiuni Strepy-

Thieu. Acest lift este cel mai înalt lift pentru ambarcațiuni din întreaga lume și este amplasat pe Canalul 

du Centre din Hainaut, Belgia. Liftul Strepy-Thieu 

are o înălțime de 117 mertrii, cu o diferență de 73 

metrii între punctul de andocare al unei nave și 

punctul maximei sale suspendări în aer.  

Construirea liftului a început în 1982 și a 

fost terminată în 2002, la un cost estimat de 160 

milioane de euro. Liftul terminat a permis traficul 

fluvial al ambarcațiunilor de până la 1350 tone, 

deoarece aceasta este greutatea pe care o poate 

ridica liftul. Construcția a sporit tranzitul rivier de 

la 256 kilotone în 2001 la 2295 kilotone în 2006.  

Întreaga structură constă într-un complex 

de pârghii, cabluri, roți dințate, beton și are 

aproximativ o masă de 200.000 tone. Părțile 

mobile pe verticală ale liftului sunt proiectate să reziste unui impact la viteză de 5 km/h al unui vas de 

2000 tone. Liftul este promovat și ca atracție turistică de către administrația din Hainaut, iar un bilet costă 

5,50 euro. 

Liftul va rămâne cel mai înalt din lume până când barajul lift Three Gorges din China va fi 

finalizat. 
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 Cea mai mare și mai grea aeronavă 

Antonov An 225 are o sarcină utilă de 250 

tone, o lungime de 84 metri, o anvergură a 

aripilor de 88,4 m, iar înălțimea este de 18,1 

m. Suprafața aripilor este de 905 m2, în timp 

ce volumul pentru marfa transportată are 

1300 m3. Greutatea maximă admisă pentru 

decolare este de 600 tone, fiind necesară o 

pistă lungă de 3500m pentru decolare la 

această încărcătură. Viteza maximă pe care 

o poate atinge Antonov An 225 este de 850 

km/h, iar viteza de croazieră de 800 km/h. 

 

 

 

 Cel mai mare vehicul terestru din istoria lumii Takraf RB293 este masiv, puternic, teribil de 

eficient și de aceea se poate spune cu ușurință că arată cao mașinărie infernală, cu tente SF- 

apocaliptice. Este vorba de un utilaj 

multifuncțional, un excavator având 

greutatea de 14197 tone, capabil să extragă 

până la 240000 tone de cărbune lignit într-o 

singură zi. Bagger 293 este înalt de 94 m, 

lung de 220 m și deține recordul mondial 

Guiness Book pentru cel mai mare și mai 

greu vehicul terestru. 

 Mașinăria provoacă un zgomot 

extrem de intimidant, iar operarea sa 

necesită concursul a cinci indivizi simultan. 

Mașinăria are 20 de cupe uriașe, care sunt 

atașate unei roți gigantice cu diametrul de 21 

m. Atunci când roata se învârte, cupele 

mușcă din pământ, pe care îl depun apoi pe 

o bandă transportoare. Fiecare cupă poate conține până la 15 m3 de pământ. Bagger 293 se află în 

prezent în mina de cărbune din Hambach, Germania așteptând ziua când va ieșii din nou la suprafață, 

pentru a stăpâni Pământul. 

 

 

Podul F60 este cea mai mare mașinărie 

mobilă din lume. Numele său vine de la 

înălțimea de 60 m, lungimea de 502 m, lățimea 

de 240 m, greutatea de 13600 tone. Podul este 

descris și sub denumirea de „Turnul Eiffel 

culcat”. F60 este rezultatul contopirii a cinci 

poduri transportabile folosite în mineritul pentru 

lignit din Germania. Aceste poduri sunt cele 

mai mari mașinării industriale folosite în toată 

lumea. 
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Elev: Pop Răzvan 

Clasa a X-a B 

Coordonator: prof. ing. Maxim Ioana 
 

  

Sistemele solare de încălzire a apei menajere 
sunt probabil cele mai cunoscute produse din întreaga 
lume. Extinderea acestui concept în ţările cu un progres 
economic destul de scăzut este diminuată însă de efortul 
financiar pe care îl presupune. 

Este bine cunoscut faptul că un sistem solar de 
încălzire a apei menajere care are ca şi element 
principal cuprul poate să coste câteva mii de dolari, un 

cost prea mare pentru cei cu salarii reduse. Din fericire există şi alternative mult mai economice, un 
exemplu bun în acest sens fiind chiar creaţia lui Jose Alano, un mecanic pensionar în vârstă de 59 de 
ani din Brazilia. 

Jose Alano a construit un astfel de sistem solar 
simplu, ieftin şi uşor de realizat, care deja aduce beneficii în 
casele multor brazilieni. Totul a început acum 13 ani din 
dorinţa de a păstra curăţenia oraşului său! Bărbatul a început 
să strângă pet-uri şi ambalaje de plastic, pentru a se asigura 
că astfel ele nu mai ajung la depozitele de deşeuri. 
 

Punând în practică cunoştinţele de bază pe care 
le avea despre sistemele solare de încălzire a apei 
menajere şi ajutat de soţia sa, brazilianul a creat o 
versiune ecologică a acestora, folosindu-se de 100 de 
PET-uri de plastic şi 50 de cutii de carton pentru 
lapte. Sistemul este bazat pe tehnologia tip termosifon. 
Acest lucru presupune ca apa caldă care este mai puţin densă se deplasează spre suprafaţă, în 
timp ce apa rece coboară. 

 
Sistem compus din 3 panouri solare 

 

Materialele necesare acestui proiect inedit sunt 
următoarele: 100 de pet-uri de 2L, 50 de cutii de carton, 
70 cm de ţeavă PVC cu grosimea de 100 de mm, 11,7 m 
de ţeavă PVC cu grosimea de 20 mm, 4 coturi la 90 de 
grade pentru ţeava PVC cu grosimea de 20 mm, 20 de 
teuri pentru ţeava PVC cu grosimea de 20 mm, 2 dopuri 
pentru ţeava PVC cu grosimea de 20 mm, adeziv pentru 
PVC, vopsea neagră mată, trafalet, şmirghel, bandă de 
autoamalgamare şi câteva unelte precum ciocan, 
fierăstrău, etc. 
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Diagrama instalaţiei de încălzire apă menajeră cu panouri solare din PET-uri 

 
Panourile solare obţinute trebuie să fie amplasate la o diferenţă de nivel de cel puţin 30 

de centimetri faţă de bazinul cu apă. Pentru a vă bucura cât mai mult de acest sistem ecologic 
de încălzire a apei menajere, Jose Alano recomandă înlocuirea sticlelor de plastic care 
alcătuiesc panourile la fiecare cinci ani. De-a lungul timpului acestea devin opace, iar acest 
lucru dăunează procesului de absorbţie a căldurii. De asemenea, la acelaşi interval de timp 
cutiile de carton necesită o vopsea proaspătă. 

 
Bibliogrfie : livebiz.ro 
 

 
Elev: Horgoș Nelu George  

Clasa a IX-a B 

Coordonator: prof. ing. Maxim Ioana 
  

 

Automobilul electric este un 

vehicul propulsat de un motor electric, cu 

alimentare de la o sursă electrica, de 

obicei acumulator/baterie. 

În comparație cu autovehiculul 

hibrid, care funcționează pe bază de 

acumulator și benzină, autovehiculul 

electric funcționează în exclusivitate cu 

ajutorul curentului electric, furnizat prin 

acumulatori.  

În plus, din necesitatea extinderii autonomiei, mașina electrică este de obicei echipată cu un 

generator pe bază de benzină, care încarcă permanent sau în funcție de necesitate, acumulatorul. 

 

PRIMUL  AUTOVEHICUL  ELECTRIC 

 

 General Motors a construit și lansat pe piață între anii 1996–1999 primul automobil electric. 

  EV1 a fost retras de pe piață și reciclat, la presiunea companiilor petroliere și a argumentației 

lipsei de cerere de pe piață  
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  Astfel, anul 2008 reprezintă de fapt începutul erei autovehiculului de serie în totalitate cu 

alimentare electrică.  

 Este anul în care s-au lansat pe piață diverse concepte de acumulatori cu un randament relativ 

ridicat și un preț accesibil.  

  Astfel, se preconizează ca până în 2010 să poată fi fabricată o mașină electrică performantă de 

serie pe scară largă și la un preț apropiat de prețul mașinilor pe benzină. 

 
CÂND  MERGI  SĂ  ÎȚI  PUI  TELEFONUL  LA ÎNCĂRCAT  SĂ  NU  PUI  ȘI  MAȘINA ? 

 
DACIA  ELECTRICĂ  CARE  VA  APĂREA  SUB  NUMELE  DE  “HAMSTER” 
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Avantajele majore ale automobilului electric sunt consumul redus, poluare aproape de zero în 

afara producției, eficiență/randament foarte mare, accelerare instantă, zgomot foarte redus, întreținere 

ușoară. 

Dezavantajele majore sunt costul ridicat, timpul de încărcare al acumulatorului relativ mare, 

autonomia redusă cuprinsa intre 200/400 km. 

În funcție de alegere Hibrid sau Electric consumul de carburant este redus cu aproape 80% în 

cazul automobilelor  Hibrid și cu 100% în cazul automobilelor  Electrice. 

 

 
 

Elev: Stan Răzvan 
Clasa a XI-a B 

Coordonator: prof. ing. Maxim Ioana 
 

 

   Inovaţiile tehnologice ale 

producătorilor auto din ultima perioadă aduc 

îmbunătăţiri importante în privinţa calităţii 

experienţei şofatului dar şi economii 

importante când vine vorba de consum sau 

eficienţă, scrie site-ul autos.aol.com. 

   Demnă de luat în seamă este cutia 

automată cu 9 trepte, introdusă de 

producătorul german ZF anul acesta. Cutia de 

viteze cu 9 trepte va fi disponibilă în curând pe 

Range Rover Evoque dar şi pe unele modele 

de la Chrysler şi Jeep Grand Cherokee. 

Principalul beneficiu adus de invenţia companiei germane ZF este scăderea consumului de carburant cu 

16% faţă de cutiile convenţionale automate cu 6 trepte. 

   Dacă până acum maşinile hibride erau considerate lente, transmisia full-hybrid cu 8 trepte va 

schimba acest lucru. Reporterii AOL Autos au testat un BMW Active Hybrid seria 3 cu această 

tehnologie brevetată de ZF şi au rămas cu o impresie bună. Producătorii spun că oferă o eficienţă mărită 

cu 25%. 

   Producătorii de maşini încep să renunţe la sistemele de servo direcţie hidraulice datorită 

inconvenienţelor legate scurgeri sau consumul în plus de carburant. ZF colaborează cu Bosch pentru a 

dezvolta un sistem de direcţie electric care va avea ca rezultat o eficienţă mai mare şi o economie de 

benzină de 5%. Sistemul va putea fi setat pe moduri diferite de condus de către şofer, având un mod sport 

şi unul de confort. 

   O nouă tehnologie numită „continuous damping control” (control permanent de amortizare – n.r.) 

va face călătoriile pe drumurile accidentate mult mai confortabile. Pe unele maşini testate, sistemul a creat 

confuzie în privinţa simţurilor datorită faptului că în ciuda zgomotului produs de roţi când treceau peste 

gropi, nu se simţea niciun şoc în habitaclu. Sistemul controlează pentru fiecare roată şocurile printr-un 

calculator care determină sarcina necesară în timp real. 
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Elev: Bob Vasile 

Clasa a IX-a B 

Coordonator: prof. ing. Maxim Ioana 

 

Robotica medicală cuprinde: roboţii de diagnostic, roboţii folosiţi la diverse terapii, inclusiv 

operaţii chirurgicale, şi roboţii pentru asistarea pacienţilor. Un robot medical este o mașinărie care este 

controlată de un medic printr-o consolă. Consola nu trebuie neaparat să fie în aceeași cameră cu pacientul. 

Aceasta ajută la controlarea brațelor robotului pentru a realiza operația. Pentru ca robotul să funcționeze 

cum trebuie, medicul trebuie să introducă anumite informații înaintea operației. Folosirea roboților în 

medicină a fost gândită ca un avantaj pentru diagnosticare și pentru intervențiile mai delicate și imediate. 

Astăzi, roboții nu sunt folosiți numai pentru operațiile la prostată ci și pentru operații pe cord deschis sau 

operații la rinichi. De asemenea operațiile nu mai necesită prezența fizică a medicului. El poate controla 

robotul de la distanță pentru a realiza operația. Este un avantaj atât pentru pacient cât și pentru doctor. O 

operație de câteva ore poate obosi până și cel mai experimentat doctor. Cu un robot se va opera mult mai, 

lin și mai încet. 

Stomatologia este recunoscută ca specialitate medicală, biologică şi tehnică în acelaşi timp, ce işi 

propune să identifice şi să trateze toate afecţiunile buco-dento-maxilare. Interesul pentru aceasta a crescut 

cu deosebire în ultimele 4 decenii, deoarece frecvenţa cariei dentare, a paradontopatiilor şi a anomaliilor 

dento-maxilare, a crescut îngrijorător:75-96%, alterând 

starea de sănătate fizică şi psihică a copiilor, tinerilor şi 

adulţiilor. 

Unitul dentar este un aparat format dintr-un 

motor electric de șlefuit, la care se adaugă o serie de 

anexe, care creează condiții optime pentru a putea 

executa un tratament corect stomatologic. Unitul conține 

un aspirator de salivă, pompe cu aer comprimat, cauter 

electric, o lampă scialitică, un reflector bucal. Se mai 

adaugă și o măsuță pentru instrumentele curente, precum și un fotoliu dublu telescopat. 

  Produsul trebuie să fie exploatat sau manipulat de către stomatologi calificaţi sau de către 

personalul medical dentar sub supravegherea dentistului. Becul halogen este alimentat de la tensiunea de 

24 V curent provenit de la transformatorul 220 V—24 V care se află amplasat     într-un lăcaş cu care este 

prevăzut braţul lampii. Conectarea şi deconectarea se face prin întrerupătorul situat în partea de jos ( sub 

lampă ). 

Braţul este fixat în podea, partea superioară a acestuia poate realiza mişcare de translatie şi rotaţie, 

iar lampa ataşată braţului este şi ea translatabilă şi rotabilă. 

Braţul lămpii și lampa au fost proiectate în programul Solid Edge V19. Majoritatea elementelor 

fiind relizate cu comanda Protrusion şi Cutout, după care s-a realizat ansamblul folosind comenzile Mate 

sau Align.  
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Orientare, consiliere profesională si concurs MecArt 

 

prof.ing. Bandi Andrea Monica 

 

 

 

 
 

Am participat cu  un număr de 5 elevi din clasa a XII-a C de la Colegiul Tehnic „Anghel 

Saligny” Baia Mare, la acțiunile de informare cu privire la oferta educațională a Universității 

Politehnica din Timișoara, prin proiectul - ,,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 

Deplasarea este programată pe parcursul a 3 zile, după cum urmează:  

1. Vineri: 19. 05. 2017 –participare la sesiune de informare și consiliere profesională 

2. Sâmbătă: 20.05.2017 – participare la una din secțiunile MecArt 2017: Desen/   Pictură, 

Grafică 3D, Creativitate, Concurs Roboți Mobili, Fotografie. Evaluare / feedback 

3. Duminică: 21.05.2017- întoarcerea. 

Rezultate exceptionale obţinute de cei 5 creativi, pasionaţi de robotică de la C.T. 

,,Anghel Saligny’’, care au participat la Concursul ,,MecArt” organizat de Universitatea 

Politehnică din Timişoara. Elevii nostri au participat la două secţiuni : Echipa Roboţi mobili – 

Premiul II (Ghiran Ionuţ, Viman Cristian), Echipele Creativitate - Premiul I (Stănciulescu Petruţ, 

Tomoiagă Dumitru) şi Premiul III (Moldovan Bogdan) .Toţi s-au remarcat prin creativitate, 

competivitate, abilităţi de comunicare, lucru în echipă. 

Le mulţumim organizatorilor acestui eveniment, profesori, studenţi ai Universităţii 

Politehnice, care reuşesc la fiecare ediţie a concursului să stimuleze gândirea creativă, spiritul 

de inovaţie, originalitatea şi în final să deschidă orizontul elevilor spre mediul academic de elită. 
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Elevă: Plop Bianca 

Clasa a IX-a C 

Coordonator: prof. ing. Maxim Ioana 

 

Moda este un obicei, o deprindere colectivă, specifică la un moment 

dat unui mediu social. Termenul de "la modă" se aplică de obicei unei 

persoane care poartă haine sau accesorii care fac parte din tendințele modei 

actuale, chiar dacă moda include mai multe ramuri. Moda se schimbă foarte 

repede; este suficient ca cineva să descopere ceva mai bun și mai frumos, 

după care toată lumea va vrea acel produs, moda schimbându-se cu o viteză incredibilă. 

Chiar dacă interesul 

oamenilor pentru modă a fost și 

este prezent de mii de ani, această 

industrie a început să capete contur 

mai târziu, prin jurul anilor 1850.  

Isaac Singer este cel care a 

inventat mașina de cusut cu 

împunsătură continuă. La vremea 

aceea un croitor numit Charles 

Frederick Worth a ajuns la un grad 

înalt de popularitate. 

Hainele au fost cusute de 

mână o perioadă, mai precis înainte 

de 1850, chiar de către cei care le 

purtau. Calitatea produsului depindea de talentul 

cusătoresei. 

 

Climatul în care locuia și tendința 

din țară dar și standardele 

comunității locale erau reperele 

unei gospodine obișnuite, în materie 

de modă, astfel încât toată 

comunitatea dintr-o anumită regiune 

se îmbrăca la fel, cu foarte mici 

diferențe. 

„Vinovatul” datorită căruia 

apar astăzi tendințe noi în fiecare 

sezon este Ludovic al XIV-lea, care 

avea un simț aparte și un ochi 

educat pentru estetică, astfel că 

acesta a schimbat croiala hainelor 

masculine de 63 de ori în timpul domniei sale de 

72 de ani. 

Denumirea de „Poliție a modei” implică astăzi o persoană care critică modul în care se îmbracă 

ceilalți. În trecut poliția modei patrula străzile, amendând sau arestând pe cei ce încălcau codul vestimentar. 

În urma lui Napoleon, exclusivitatea de a purta îmbrăcăminte după ultima modă franceză a supraviețuit, 

industria haute-couture aducând cu ea posibilitatea de a cumpăra rochii noi în fiecare sezon, punându-și 

amprenta asupra înaltei societăți.  

Tendințele modei în perioada curenta 

Se crede că primii „germeni” ai modei au apărut în Egiptul Antic, odată 

cu apariția luxului și eleganței vestimentare de la curtea faraonilor. Această 

opinie este mai puțin plauzibilă întrucât este greu de crezut că atunci și acolo se 

schimbă forma, dimensiunea și culoarea veșmîntului în manieră și la intervale de 

timp ce caracterizează particularitățile modei, așa cum o cunoștem azi. 

Asemenea condiții se configurează nu în lumea vechilor civilizații 

asiatice, ci în Europa secolului al XIV-lea, atunci când pe arena istoriei, Evul 

Mediu (din Europa Occidentală), începe să se destrame, deschizând porțile 

relațiilor de producție capitaliste acre vor marca nu numai o dezvoltare 

economică spectaculoasă, dar și înflorirea artei și culturii. 

Acum omenirea va cunoaște unul dintre marile momente propusoare de cultură și civilizație, datorat 

Renașterii italiene. Renașterea va fi momentul, iar Italia va fi locul unde vor apărea primele manifestări ale 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Isaac_Singer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ma%C8%99in%C4%83_de_cusut
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modei. Acest privilegiu este revendicat în același timp de Franța, Spania și Anglia, fiecare pretinzîndu-și 

întâietatea. 

Unii autori consideră că momentul apariției modei a fost declanșat de prima diferențiere produsă – în 

plan dimensional – a veșmântului bărbaților față de cel al femeilor. Este vorba tot de secolul al XIV-lea, 

când costumul bărbaților a devenit mai scurt decît cel al femeilor. Este greu de acceptat o asemenea 

interpretare, dacă avem în vedere că moda nu însemna o deosebire între ceea ce poartă femeile și ceea ce 

poartă barbații. Moda înseamnă, de fapt, schimbarea periodică a formei, a dimensiunii și a culorii. 

Evoluția fenomenului în secolul nostru a luat proporții de mare complexitate. Au fost exprimate 

păreri care au cerut ca moda să fie ridicată la rang de știință. 

Moda a stârnit în decursul veacurilor reacții dintre cele mai ciudate. Când a fost adorată de unii, a 

fost hulită de alții, ceea ce a făcut să fie mereu schimbătoare, încât să împace și pe unii și pe alții. 
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