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Albert Einstein 

                              Prof. ing. Neamț Alina  

                     

Albert Einstein a fost un fizician teoretician de etnie 

evreiască, născut în Germania, profesor universitar la Berlin și 

Princeton. A fost autorul teoriei relativității și unul dintre cei mai 

străluciți oameni de știință ai omenirii. 

Cele mai multe dintre contribuțiile sale în fizică sunt legate 

de teoria relativității restrânse (1905), care unesc mecanica cu 

electromagnetismul și de teoria relativității generalizate (1915) care 

extinde principiul relativității mișcării neuniforme, elaborând o nouă 

teorie a gravitației. 

Alte contribuții ale sale includ cosmologia relativistă, teoria 

capilarității, probleme clasice ale mecanicii statistice cu aplicații în mecanica cuantică, explicarea 

mișcării browniene a moleculelor, probabilitatea tranziției atomice, teoria cuantelor pentru gazul 

monoatomic, proprietățile termice ale luminii (al căror studiu a condus la elaborarea teoriei 

fotonice), teoria radiației (ce include emisia stimulată), teoria câmpurilor unitară și geometrizarea 

fizicii. 

 

                                          

Isaac Newton 

Prof. ing. Mindrutescu Carmen 

 

Isaac Newton a fost un renumit om de știință englez, 

alchimist, teolog, mistic, matematician, fizician și astronom, 

președinte al Royal Society. Isaac Newton este savantul aflat la 

originea teoriilor științifice care vor revoluționa știința, în domeniul 

opticii, matematicii și în special al mecanicii. 

Newton a fost un fizician, înainte de toate. Laboratorul său 

uriaș a fost domeniul astronomiei, iar instrumentele sale geniale au 

fost metodele matematice, unele dintre ele inventate de el însuși. 
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Newton nu s-a lăsat antrenat de latura pur astronomică și matematică a activității sale, ci a rămas de 

preferință fizician. 

Între 1670 și 1672 Newton s-a ocupat mai mult cu problemele de optică. Primul său articol 

științific a fost publicat despre acest domeniu în 1672 în Proceedings of the Royal Society. În acest 

timp a studiat refracția luminii, demonstrând că o prismă de sticlă poate descompune lumina albă 

într-un spectru de culori și că adăugarea unei lentile și a unei alte prisme poate recompune lumina 

albă. 

 

 

Galileo Galilei 

Prof. ing. Deceanu Dana  

 

Galileo Galilei a fost un fizician, matematician, 

astronom și filosof italian care a jucat un rol important în 

Revoluția Științifică. Printre realizările sale se numără 

îmbunătățirea telescoapelor și observațiile astronomice 

realizate astfel, precum și suportul pentru copernicanism. 

Galileo a fost numit „părintele astronomiei observaționale 

moderne”, „părintele fizicii moderne”, „părintele științei”, și 

„părintele științei moderne”. Stephen Hawking a spus că 

„Galileo, poate mai mult decât orice altă persoană, a fost 

responsabil pentru nașterea științei moderne.” 

Doar pe baza unor descrieri nesigure a primului telescop practic, inventat de Hans 

Lippershey în Olanda în 1608, în anul imediat următor Galileo a realizat un telescop cu mărirea de 

3x. Ulterior, el a realizat și altele, cu măriri de până la 30x. Cu acest dispozitiv îmbunătățit, el a 

putut vedea imagini mărite pe Pământ – era ceea ce se numește astăzi telescop terestru, sau lunetă. 

El l-a folosit și pentru a observa cerul; o vreme, el a fost unul dintre cei care puteau construi 

telescoape suficient de puternice pentru acest scop. 

Galileo a adus mai multe contribuții la ceea ce astăzi poartă numele de tehnologie, ramură 

distinctă de fizica pură. Aceasta nu este aceeași distincție ca cea făcută de Aristotel, care ar fi 

considerat întreaga fizică a lui Galileo ca fiind techne sau cunoștințe utile, spre deosebire de 

episteme, cercetări filosofice asupra cauzelor lucrurilor. 
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Ștefan Burileanu 

            Prof. ing. Marginaș Vasile 

 

Ștefan Burileanu a fost un inginer, inventator român, 

cercetător în metalurgie, general de artilerie și președinte al 

Consiliului tehnic superior al artileriei, armamentului și munițiilor. 

În 1915 a proiectat și realizat un tun antiaerian numit Burileanu de 

57 mm, cu tragere rapidă, cu un focos cu lungă durată de ardere, și 

afetul pentru tunurile de 150 mm. În timpul primului război 

mondial a organizat artileria antiaeriană românească. 

În anul 1917 a modificat tunul "GRUSON" calibrul 57 mm, 

botezat apoi "colonel Burileanu" în tun antiaerian cu tragere 

rapidă. Datorită modificărilor aduse acestui tun, Ștefan Burileanu 

va fi considerat întemeietorul artileriei antiaeriene românești, iar invenția sa va fi premiată în anul 

1919 de Academia Română. A inventat focosul cu durată lungă de ardere pentru tunurile AA, a 

creat noi proiecte de asemenea tunuri, un nou afet realizat în anul 1915 pentru tunul de câmp de 

150 mm. 

Întors în țară, între 1923-1930, a fost profesor de mecanică la Universitatea din Cluj și 

profesor de metalurgie la Școala de aplicație a ofițerilor de artilerie. 

A fost membru titular al Academiei de Științe din România începând cu 21 decembrie 1935 

cu titlul de General de divizie. 

În memoria sa, Academia Oamenilor de Știință din România a înființat un premiu cu numele 

său "Premiul Ștefan Burileanu". 

 

 

Henri Coandă 

Prof. ing.  Ofrim Camelia 

 

                Henri Marie Coandă a fost un academician și inginer român, pionier al aviației, fizician, 

inventator, inventator al motorului cu reacție și descoperitor al efectului care îi poartă numele. A 

fost fiul generalului Constantin Coandă, prim-ministru al României în 1918. 

             A inventat dispozitiv pentru măsurători de portanță și rezistență la deplasarea în aer a 

diferitelor tipuri de suprafețe portante (profile de aripă) cu posibilitatea înregistrării valorilor pe 
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diagrame pentru posibilitatea comparației și stabilirii profilului ideal. Dispozitivul era montat pe un 

vagon în fața unei locomotive, iar experimentele se 

desfășurau în mișcare, la o viteză de 90 km/h, pe linia 

Paris-Saint Quentin. Ulterior a putut face aceste 

determinări folosind un tunel de vânt cu fum, și o cameră 

fotografică specială, de concepție proprie. Datorită acestor 

experimente a stabilit un profil de aripă funcțional pentru 

viitoarele sale aparate de zbor. 

- 1911: În Reims, Henri Coandă prezintă un aparat de zbor 

cu două motoare cuplate ce acționau o singură elice. 

- 1911-1914 În calitatea sa de director tehnic al Uzinelor Bristol, Henri Coandă proiectează mai 

multe aparate de zbor "clasice" (cu elice) cunoscute sub numele de Bristol-Coandă. În 1912 unul 

dintre ele câștigă premiul întâi la Concursul internațional al aviației militare din Anglia.  

- 1914 - 1918: Henri Coandă lucrează la "Saint-Chamond" și "SIA-Delaunay-Belleville" din Saint 

Denis. În această perioadă proiectează trei tipuri de aeronave, dintre care cel mai cunoscut este 

Coandă-1916, cu două elici apropiate de coada aparatului. Coandă-1916 este asemănător cu avionul 

de transport Caravelle, la proiectarea căruia de fapt a și participat.  

- Invenția unui nou material de construcție, beton-lemnul, folosit pentru decorațiuni (de exemplu la 

Palatul culturii din Iași, ridicat în 1926, decorat în totalitate cu materialul lui H. Coandă)  

- 1926: În România, Henri Coandă pune la punct un dispozitiv de detecție a lichidelor în sol. E 

folosit în prospectarea petroliferă.  

- În Golful Persic inventatorul român construiește un rezervor din beton subacvatic pentru 

depozitarea petrolului.  

- „Efectul Coandă” - Primele observații le face cu ocazia studierii primului avion cu reacție din 

lume, Coandă 1910. După ce avionul decola, Henri Coandă observă că flăcările și gazul 

incandescent ieșite din reactoare tindeau a rămâne pe lângă fuzelaj. Abia după 20 de ani de studii 

ale lui și ale altor savanți, inginerul român a formulat principiul din spatele așa-numitului efect 

Coandă, numit astfel de profesorul Albert Metral. La baza efectului Coandă, a stat construirea 

aerodinei lenticulare, un aparat în formă de lentila.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/1911
https://ro.wikipedia.org/wiki/1914
https://ro.wikipedia.org/wiki/1918
https://ro.wikipedia.org/wiki/1926
https://ro.wikipedia.org/wiki/Efectul_Coand%C4%83
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Sergiu Condrea 

                                    Hosu Anuța 

 

  Sergiu Gh. Condrea a fost un inginer român, specialist 

în domeniul telecomunicațiilor și profesor la Institutul 

Politehnic din București. A avut cercetări și invenții privind 

comprimarea benzii de frecvențe a semnalelor de televiziune 

(1930 - 1935), precum și contribuții la analiza și sinteza 

rețelelor și sistemelor utilizate în telefonie, radiofonie și 

televiziune. 

  Inginerul Sergiu Gh. Condrea, profesor la Institutul Politehnic din București, a efectuat 

cercetări în domeniul rețelelor și sistemelor de telecomunicații. A brevetat la Paris o invenție 

privind bazele multiplexiunii cu diviziune de timp. În 1935 a inventat o metodă de comprimare a 

benzii de frecvență a semnalelor de televiziune.În anul 1958, împreună cu inginerii Ion (Iancu) 

Constantinescu și Edmond Nicolau, publică "Teoria informației", prima monografie românească în 

domeniu: Rețele și sisteme de telecomunicații. O introducere în teoria modernă a circuitelor 

(1972). 
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Care este secretul pentru o viaţă lungă şi sănătoasă? 

Elevă: Plop Bianca 

 

De ce credeţi că milioane de români suferă 

de oboseală severă, iar organismul nostru începe să 

slăbească în timp, determinând apariția efectelor 

îmbătrânirii? 

Cercetarea aparţinând unei echipe de 

oameni de ştiinţă români poate să încetinească 

apariţia semnelor şi simptomelor îmbătrânirii, dar în acelaşi timp să contribuie la un organism mai 

sănătos cu o piele şi o textură revitalizată. 

Munca lor asiduă a dus printre altele la o rezolvare a problemei 

numărul 1 a suplimentelor alimentare - absorbția, prin dezvoltarea unui 

compus unic numit nanoSOF™ . 

O structură din nanocarbon revoluţionară, nanoSOF™ imită prin 

forma sa poroasă aspectul unei spume, care atrage, captează şi 

neutralizează cantităţi importante de radicali liberi de Oxigen în corpul uman. Această capacitate a 

sa reduce stresul oxidativ asupra celulelor și, în același timp, transportă cantitatea necesară de 

Oxigen fiecărei celule. 

Oxigenarea optimă a corpului tău conduce la o stare fizică şi psihologică mai bună, îți oferă 

mai multă energie şi, în consecinţă, o performanţă sporită. Oxigenul este marele secret al anti-

îmbătrânirii pentru că celulele care sunt mai bine oxigenate se pot regenera mai bine. 

Oamenii de ştiinţă au fost uimiţi să constate faptul că o singură genă putea practic să altereze 

rata îmbătrânirii. 

Aceasta a fost numită... Gena "Supravieţuirii" iar mai târziu, această genă a fost 

denumită "SIR2" sau "Sirtuin"- pe scurt pentru "Silent Information 

Regulator 2 proteins". 

O echipă de cercetători conduşi de Dr. David Sinclair de la Harvard 

University, a descoperit un antioxidant puternic - care se află în mod natural 

în coaja strugurilor roşii - ce poate cu adevărat să activeze "gena 

supravieţurii" - fără restricţie calorică! 
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Numele acestui nutrient antioxidant uimitor este Resveratrol care  activează "gena 

supravieţuirii", o pune în mișcare - şi, mai mult decât atât, oamenii de ştiinţa au descoperit că 

resveratrolul "activează" genele SIR2 pentru a ajuta la promovarea unei activităţi celulare sănătoase,  

prelungirea vieţii celulare, metabolizarea glucozei şi încurajarea echilibrului insulinei în cellule, 

menţinerea unui nivel de colesterol sănătos. 

Cercetătorii au descoperit că resveratrolul a fost capabil să scadă agregarea trombocitelor 

pentru a reduce cheagurile de sânge cu 50.3%. Dar când cercetătorii au adăugat resveratrol la vinul 

roşu, abilitatea de a bloca coagularea sangvină anormală a crescut la un incredibil procent de 78.5%. 

Aceste rezultate sugerează că activitatea anti-agregare a 

resveratrolului este legată de concentraţia sa în vin. 

Nanoxyn Alpha este o formulă revoluţionară care 

foloseşte beneficiile nanotehnologiei pentru efectul 

antioxidant suprem. 

Sistemul de absorbție bazat pe  

NANOTEHNOLOGIE despre care vei învăţa mai multe 

acum, facilitează transportul ingredientelor esenţiale la 

nivel celular, ceea ce amplifică puternic absorbţia nutrienţilor şi antioxidanţilor. 

Transportul unei cantităţi mari de Oxigen la nivel celular contribuie la o funcţionare mai 

bună pentru inimă, creier, ficat, piele.  

Scopul principal al lui Nanoxyn Alpha este să livreze Oxigen şi NUTRIENTE la nivel 

celular prin a le conecta la structura sa de NANOCARBON. 

Nanoxyn Alpha va livra de asemenea Nitrogen, împreună cu mari cantităţi de Oxigen 

celulelor tale, purificând întregul sistem. 

Studiile arată că nivelurile crescute de Oxigen şi Nitrogen ar putea promova o circulaţie 

periferică mai bună, un nivel de colesterol sănătos, energie sporită, un metabolism îmbunătățit şi 

regenerare celulară. Va conduce la o funcţionare mai bună a inimii şi a ficatului, iar în acelaşi timp 

îţi va îngriji și pielea. 

O minte sănătoasă va prospera într-un corp sănătos. Majoritatea stărilor noastre sunt legate 

de corp, mai ales dacă acesta încearcă să transmită o stare de discomfort. 

 

Bibliografie: 

 

http://www.antioxidanttreatment.com/GrupulPrivatdeSanatate/index.html?utm_source=email&utm_me

dium=newsletter_V12&utm_content=Newsletter-37216-20180331&utm_campaign=RO 

http://www.antioxidanttreatment.com/GrupulPrivatdeSanatate/index.html?utm_source=email&utm_medium=newsletter_V12&utm_content=Newsletter-37216-20180331&utm_campaign=RO
http://www.antioxidanttreatment.com/GrupulPrivatdeSanatate/index.html?utm_source=email&utm_medium=newsletter_V12&utm_content=Newsletter-37216-20180331&utm_campaign=RO
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ŞCOALA ALTFEL: „Să ştii mai multe, să fii mai 

bun” 

Fair-play şi sportivitate 

 

Prof.  Chindea Anca  

 

 Emoţie, bucurie, împliniri şi regrete la campionatul de fotbal, organizat luni 22 Decembrie 

2017. Competiţia “Sport pentru sănătate”, a fost la mare rang în rândul elevilor, aceştia au 

participat cu entuziasm, seriozitate, devotament. 

 Am dat dovadă de "fair-play", atitudinea umană, comportament plin de consideraţie faţă de 

sine, faţă de ceilalţi, de mediul înconjurător, respectarea regulilor. “Fair-play”, arta de a pierde cu 

demnitate, fără nici o supărare faţă de învingător, fără amărăciune în suflet, fără a da vina pe 

arbitrii, pe vânt sau ploaie şi este, mai ales, puterea de a renaşte mereu chiar dacă pierzi sau ai 

câştigat. 

              Am dat dovadă de "sportivitate", o atitudine de demnitate, de seninătate, de stăpânire de 

sine în înfrângere, de modestie şi lipsă de ostentaţie în victorie. Nu este degradant să fii învins de un 

adversar superior! Victoria sau înfrângerea sunt două ipostaze pe care trebuie să le accepţi. 

              La această competiţie - campionat de fotbal, au participat 21 echipe din clasele de liceu şi 

învăţământ profesional. Sistemul de joc a fost cel eliminator. Arbitrajul a fost asigurat de domnul 

profesor de educaţie fizică: Chindea George. 

             Elevii s-au „bătut” în driblinguri şi goluri, iar cei mai buni au fost: 

 

             Clasament:  Locul I echipa clasei a 10-a “D” ÎP 

                                  Locul II echipa clasei a XII-a “A” 

                                  Locul III echipa clasei a 9-a “C” ÎP 

                                  Locul IV echipa clasei a XI-a “C”  

 

           Felicitări tuturor elevilor merituoşi şi dascălilor care ne-au susţinut! 

           Vă mulţumesc dragi elevi - fotbalişti - că aţi dat dovadă de  "fair-play"şi "sportivitate"! 
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Sport şcolar şi cultură 

 

Prof. Chindea Anca 

 

 În lumea contemporană educaţia fizică şi sportul sunt incluse în cultură. Acest fapt se 

datorează creării şi dezvoltării bazei ştiinţifice ale altor activităţi şi a legăturilor pe care le au cu alte 

ramuri ale ştiinţei. 

 Întregul aparat ştiinţific folosit în cercetare domeniului a permis saltul calitativ de la 

empirism la baza ştiinţifică. Sportul nu este doar o manifestare la un moment dat, ci şi un fenomen 

de amploare care angajează grupuri diverse de specialişti, sportive şi mulţimea spectatorilor. Sportul 

poate fi sursa de informaţii pentru artă. El pune în mişcare imaginaţia şi fantezia. 

 Educaţia fizică şi sportul sunt discipline umane cu funcţie social şi rol în formarea 

personalităţii, ţinând cont de caracteristicile sportului spectacular, îl putem considera joc şi astfel 

sportul poate fi un act de cultură intemeietor de condiţii umane pentru că spiritual ludic este una din 

dimensiunile condiţiei umane. 

 Dacă privim sportul şi educaţia fizică sub aspectul lor fundamental, ca activităţi umane 

dotate cu o funcţie social şi care contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii, ne vedem 

tentaţi să ne întrebăm: ce relaţie poate exista între aceste activităţi şi cultură? Aceasta pentru că 

sportul cât şi cultura contribuie la îmbogăţirea patrimoniului uman: în primul rând prin dezvoltarea 

inteligentă şi chibzuită a corpului, în al doilea rând, printro căutare răbdătoare care urmăreşte în 

mod constant câmpul inteligenţei şi al sensibilităţii. 

 Sportul poate fi cultură în măsura în care şi performanţa sportivului poate fi creaţie. Astfel 

că noţiunea de cultură sportivă nu ar trebui să ne surprindă. Cultura sportivă înglobează multe 

principii care ne ajută să ne depăşim pe noi înşine, să ne depăşim propriile dimensiuni. Cultura 

sportivă favorizează formarea unei concepţii optimiste, prin insuflarea încrederii în forţele proprii şi 

stimulează capacitatea de muncă şi creaţie.  

 Sportul şi cultura s-au născut din acelaşi izvor, care se numeşte timp liber. Nu există cultură 

şi nu există sport fără acest răgaz, fără acest timp pe care munca îl lasă omului şi cu care poate să 

facă ce vrea. Sugestiv este faptul că grecii foloseau acelaşi cuvânt pentru a denumi răgazul, şcoala şi 

educaţia. 

 Trebuie să remarcăm că sportul şi cultura sunt purtătoare de valori etice, de simţul dreptăţii, 

pe care îl implică respectarea regulilor sau fraternitatea raselor şi popoarelor.  
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 După unii, sportul ar fi incompatibil cu cultura sau, cel puţin, se situează încă întrun loc cam 

mărginaş al culturii. Specialiştilor în educaţie fizică şi sport sau în cea general le revine misiunea de 

a lupta pentru apropierea dintre sport şi cultură, între cultura corpului şi cea a spiritului care 

constituie cele două feţe, cei doi versanţi ai unuia şi aceluiaşi - umanism.  
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Turnurile Kio sau Puerta de Europa 

prof. Codrea Ioana Lucica 

prof. Birta Adriana 

 

Turnurile Kio sunt două clădiri gemene din Madrid care au fost numite și Puerta de Europa. 

Cu aceste două turnuri  înclinate la 14,3 ° față de verticală Madridul a inclus în peisajul urban un 

cadru spectaculos.  În timp ce Turnul din Pisa, a devenit faimos pentru înclinația lui involuntară, 

turnurile Kio au fost primii zgârie-nori înclinați (în mod deliberat) din lume. 

 

Numele real este turnurile Puerta de Europa, iar porecla KIO provine de la numele 

promotorului Kuwait Investments Office. Ulterior, turnurile au fost achiziționate unul de către Caja 

Madrid(Banca Madrid), iar celălalt de Realia (Agenție imobiliară). Văzut dinspre sud, turnul din 

partea stângă are inscriționat Bankia (fosta Caja Madrid), în timp ce turnul din dreapta are 

înscripționat Realia.  

Turnul din stângă este cunoscut sub numele de Puerta de Europa I, în timp ce celălalt este 

cunoscut sub numele de Puerta de Europa II. Pentru a evita confuzia, primul are un heliport vopsit 

în albastru și al doilea în roșu. Sunt situate în apropiere de gara Charmartin și de piața de Castilla, 

dar și de centrul de afaceri Quatro Torres. 

  Acestea au fost concepute de către arhitectul Philip Johnson împreună cu partenerul său, 

John Burgee,  în anii '90. Aceștia au decis să părăsească tradiția zgârie-nori verticali și au optat de 

această dată pentru două clădiri înclinate. Pentru aceasta se bazau pe un grafic al rusului Alexander 

Rodchenko, care avea o înclinație de 15 °. 
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În 1996, Johnson, a spus: "... trebuie să încheiem cu unghiul drept dacă nu vrem să murim de 

plictiseală ...", "... Arhitecții se pot concentra acum pe misiunea de a face formele clădirilor ca să îi 

facă mai buni pe oameni ... ".Construcția a trecut printr-o serie de dificultăți financiare care au 

provocat o întrerupere a lucrărilor de mai mulți ani, astfel încât construcția a durat între anii 1989 și 

1996. 

 

Pentru a face față acestei provocări arhitecturale, a fost proiectată o structură constând dintr-

un miez vertical din beton armat capabil să susțină 35.000 tone. Pe de altă parte, sunt folosite 

elemente perimetrice triunghiulare care conferă rigiditate structurii și evită deformările; de aici 

încrucișările pe fațadele laterale și evidențierea verticală care împarte principalele fațade.  

Greutatea finală tinde să răstoarne clădirea către Paseo de la Castellana. Pentru a contracara 

forțele cu care se acționează pe latura înclinată, un sistem de cabluri conectează partea superioară a 

clădirii cu o contragreutate subterană pe partea opusă. Contragreutate este un bloc de beton de 60 x 

10 x 10 metri și 14 400 de tone.  

Ascensoarele sunt împărțite în două grupe, un prim grup de 4 ascensoare care deservește de 

la etajele 1 până la 13 și un alt grup de 4 ascensoare care deservește de la etajele 13 până la26. 
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Deoarece poziția nucleului vertical se modifică în raport cu dreptunghiul de bază toate etajele sunt 

diferite.  

Turnurile au o înălțime de 115 m și își repartizează suprafața pe 27 de etaje personalizate de 

câte un designer diferit. Fiecare dintre etaje are o suprafață de 1170 m², rezultând mai mult de 63 

000 m² de birouri în totalitate deasupra solului. Suprafața totală construită a ambelor turnuri este de 

125.000 m². Ultimul etaj este destinat uzinelor tehnice și găzduiește o bună parte din echipamentele 

principale ale clădirilor. 

Designul structural aparține lui F. Leslie Robertson Associates, cunoscută ca fiind 

responsabilă de efectuarea calculelor structurale necesare pentru World Trade Center din New 

York, Turnul Băncii Chinei din Hong Kong și Torre Picasso din Madrid . Turnurile KIO sunt două 

turnuri de sticlă, granit și metal, plasate simetric în raport cu axa Castellana.  

               

Bibliografie: 

https://www.infotour.ro/ghid-turistic/cladiri-si-turnuri/turnurile-kio-din-madrid-6046 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/torres-kio/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_Europa 

 

Statuia lui Zeus din Olympia 

 

 Elev: Cioran Cristian 

Coordonator: Prof. Ioana Maxim 

 

Statuia lui Zeus este una dintre cele șapte 

minuni ale lumii antice, sculptată după tehnica 

criselefantină, în fildeș ornată cu aur și având o 

https://www.infotour.ro/ghid-turistic/cladiri-si-turnuri/turnurile-kio-din-madrid-6046
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/torres-kio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_Europa
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structură internă din lemn. Statuia, cu o înălțime estimată la aproximativ 13 m, a fost realizată de 

către sculptorul Phidias în preajma anului 435 î.Hr. în orașul Olympia din Grecia. Pentru 

adăpostirea statuii a fost construit un templu. 

Se crede că în anul 394 d.Hr. statuia a fost transportată la Constantinopol, unde avea să fie 

distrusă de un incendiu în anul 475. 

În 1958 a fost descoperit la Olympia și atelierul lui Phidias unde s-a lucrat la realizarea 

statuii și au putut fi identificate câteva din tehnicile de lucru (ulterior atelierul a fost transformat 

într-o bazilică creștină, în prezent ruinată). 

Din măreața statuie ridicată lui Zeus la Olympia nu a rămas decât soclul. Aspectul ei ar fi 

rămas necunoscut, dacă Pausanias nu ne-ar fi lăsat bogata și amănunțita sa descriere. 

Autorul acestei opere, Phidias, era atenian, prieten și sfătuitor al lui Pericle. Era deja cunoscut, după 

ce realizase cu puțin timp înainte statuia reprezentând pe Athen Parthenos din templul Parthenon de 

pe colina Acropolis din Atena. În mod asemănător, statuia lui Zeus a fost executată în 

tehnica chryselephantină, din lemn îmbrăcat în foi de aur și cu plăci de fildeș. 

După cum spune Pausanias, sculptorul a lucrat la opera sa într-o clădire care se afla la vest 

de Altis și care era cunoscută și șase secole mai târziu sub numele de "atelierul lui Phidias". El a 

avut drept colaboratori, un pictor - fratele său, Panaenos - și un gravor, Colotes, originar din 

insula Paros. După ce statuia a fost complet gata în atelier, ea a fost demontată și transportată piesă 

cu piesă în templu, unde a fost remontată pe soclul de marmoră dinainte pregătit. 

Statuia avea înălțimea de aprox. 12 m, iar soclul nu depășea 14 m, înfățișându-l pe Zeus 

așezat pe un tron cu un spătar înalt, bogat decorat. În mâna dreaptă ținea o Victorie, lucrată în fildeș 

și aur, capul era încununat cu ramuri de măslin. În mâna stângă, Zeus ținea un sceptru pe care stătea 

un vultur de aur. O mantie îi cădea de pe umeri peste torsul gol și-i acoperea picioarele. Părțile 

corpului neacoperite erau de fildeș, picioarele erau rezemate pe un taburet, susținut în cele patru 

colțuri de sfincși de aur. Tronul era bogat decorat, policrom, cu abanos, bronz, fildeș, aur, pietre 

prețioase și picturi. Pausanias descrie în amănunt toate picturile care împodobeau tronul și care 

reprezentau lupte legendare, figuri de zei și chiar scene din jocurile olimpice. Astfel, sub sfincșii 

care susțineau brațele tronului erau basoreliefuri care-i înfățișau pe Apollo și pe Artemis omorând 

copiii Niobei, pe traverse erau reprezentate lupte ale lui Heracles și ale lui Tezeu cu amazoanele, pe 

soclu,  Afrodita ieșea din spuma mării. Expresia feței lui Zeus imprima privitorului o profundă 

emoție. Forța și în același timp seninătatea au impresionat pe toți cei care au privit statuia și a căror 

părere s-a păstrat ca mărturie scrisă. În fața statuii exista un bazin care conținea uleiul necesar 

întreținerii, având în același timp și rolul unei enorme oglinzi în care se reflecta statuia. 
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Publicul nu se putea apropia de statuie, nici nu o putea vedea în în fiecare zi. Antioh al IV-

lea Epifanul (175 - 164 î.Ch.), regele Siriei elenistice, a oferit templului o draperie de purpură, care 

a fost montată în fața statuii și nu era îndepărtată decât la solemnități. Lumina care pătrundea în 

templu și cea dată de flacăra parfumurilor care ardeau pe trepiede de bronz, era suficientă pentru a 

îmbrățișa toată măreția statuii. Umbre și lumini jucau pe sandalele de aur, prin cutele mantiei bogat 

drapate, pe torsul palid de fildeș, pierzându-se pe fața calmă și fruntea senină, în ochii care 

concentrau toată viața statuii. 

 

CASTELUL CORVINILOR 

   Elev: Kiss Andreea 

 

  Castelul Hunedoarei, numit și Castelul Corvinilor sau  Huniazilor,  este  cetatea 

medievală a Hunedoarei, unul din cele mai importante monumente de arhitectură 

gotică din România. Este considerat unul dintre cele mai frumoase castele din lume, fiind situat în 

„top 10 destinații de basm din Europa”. 

Castelul Hunedoarei este cea mai mare construcție medievală cu dublă funcționalitate (civilă 

și militară) din România aflată încă "în picioare" fiind situat în centrul județului Hunedoara, în 

partea sud-vestică a Municipiului Hunedoara, pe ultimele ramificații estice ale munților Poiana 

Ruscă. 

In secolul XIV, Cneazul Voicu a primit o 

fortificatie pe care fiul sau, Iancu de Hunedoara, a 

transformat-o, incepând cu anul 1441, în castel. 

Construcțiile au fost continuate de Matei Corvin până 

la 1480. A doua „transformare” a fost realizată între 

1613 și 1629 de Principele Transilvaniei Gabriel 

Bethlen. Între 1868 și 1873, turnurile au fost înălțate, 

iar acoperișurile au primit o noua formă, atunci fiind 

definitivată în forma celebră  de astăzi. Impresionant ca dimensiuni, intrigant si spectaculos, 

edificiul a dominat sute de ani plaiurile Hunedoarei, fara rival în peisaj.  Este o construcție 

impunătoare, prevăzută cu turnuri, bastioane și un donjon. Acoperișurile sunt înalte și acoperite cu 

țiglă policromă. Castelul a fost restaurat și transformat în muzeu.Cetatea a fost una dintre cele mai 

mari și vestite proprietăți ale lui Ioan de Hunedoara. Construcția a cunoscut în timpul acestuia 

însemnate transformări, servind atât drept punct strategic întărit, cât și drept reședință feudală. Cu 

trecerea anilor, diverșii stăpâni ai castelului i-au modificat înfățișarea, îmbogățindu-l cu turnuri, săli 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Turn
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bastion
https://ro.wikipedia.org/wiki/Donjon
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și camere de onoare. Galeria și donjonul - ultimul turn de apărare, rămase neschimbate de pe timpul 

lui Ioan de Hunedoara, precum și Turnul Capistrano reprezintă câteva dintre cele mai semnificative 

părți ale construcției. Mai pot fi amintite Sala Cavalerilor, Turnul buzduganelor, Bastionul alb care 

servea drept depozit de bucate și Sala Dietei, având medalioane pictate pe pereți. În aripa castelului 

numită Matia se mai deslușește destul de vag, o pictură referitoare la legenda cu corbul de la care se 

zice că își trag numele urmașii lui Ioan de Hunedoara (Corvini). În curtea castelului, alături de 

capela zidită tot în timpul lui Ioan de Hunedoara, se află o fântână adâncă de 30 de metri.  

LEGENDA CORBULUI 

Pe blazonul familiei Corvinilor este inscripționat un corb care ține în cioc un inel de aur.  

Atribuirea acestui simbol al familiei are o legendă. Se spune că Ioan de Hunedoara era fiu nelegitim 

al lui Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei, cu o frumoasă femeie din Țara Hațegului, pe 

nume Elisabeta.Pentru a o feri de necinste, regele îi dă de soț pe unul din vitejii săi, Voicu, 

dăruindu-i totodată și un inel ca și dar pentru copilul nenăscut, cu scopul de a fi recunoscut atunci 

când va crește și va merge la curtea regală. In timpul unei călătorii făcută de familia lui Voicu, 

poposind pentru a prânzi, inelul este uitat pe o margine a ștergarului pe care erau puse merindele. 

Un corb, atras de strălucirea inelului îl fură încercând să plece cu el. Copilul Ioan de Hunedoara ia 

un arc și săgetează corbul, recuperând astfel inelul. Atunci când crește și ajunge la curtea regală, 

povestește această pățanie, iar regele, impresionat de această istorie, decide că simbolul familiei 

hunedorenilor să fie corbul cu inel de aur în cioc. De altfel, și numele familiei provine din latinescul 

„Corvus”, care inseamna „Corb”, o pasăre care simboliza cu totul altceva în evul mediu, și anume 

înțelepciunea și longevitatea. 

LEGENDA FÂNTÂNII 

Se povestește despre această fântană că a fost săpată de către trei prizonieri turci pe care 

Ioan de Hunedoara îi ținea în castel. Ioan le promite celor trei că îi va elibera dacă vor săpa o 

fântână cu apa bună. Prizonierii, animați de speranța eliberării, sapă în stâncă timp de 15 ani și la 28 

de metri adâncime reușesc să găsească prețioasa apă.Numai că între timp Ioan murise iar soția sa, 

Elisabeta Szilagyi, a decis să nu respecte cuvântul dat de soșul său și nu îi elibereaă pe cei trei turci, 

hotărând să fie uciși. Prizonierii, ca ultima dorință, cer permisiunea să scrie pe cheile fântânii o 

inscripție: „Apă ai, inimă nu”, ca un reproș pentru promisiune făcută și nerespectată. 

De fapt, inscripția descifrată de Mihail Guboglu glăsuiește astfel: „Cel ce-a scris-o este 

Hassan, prizonier la ghiauri în cetatea de lângă biserică”. Caracterele vechi arabe conținute de 

inscripție o datează la mijlocul secolului al XV-lea. Poziția actuală a inscripției este pe unul dintre 

contraforții capelei. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_de_Hunedoara
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PALATUL CULTURII DIN IASI 

                                                     Elev: Iriciuc Daniel 

 

Palatul Culturii din Iași este o clădire emblematică, construită, în perioada 1906 - 1925, în 

perimetrul fostei Curți Domnești medievale moldovenești, pe locul fostului Palat Domnesc. 

Clădirea este înscrisă în Lista monumentelor istorice. Edificiul a servit inițial drept Palat 

Administrativ și de Justiție. În anul 1955, destinația clădirii este schimbată într-una culturală, 

devenind gazda unor importante instituții culturale din Iași. 

Astăzi, Palatul Culturii este sediul Complexului Muzeal Național „Moldova”, ce 

cuprinde Muzeul de Istorie a Moldovei (1916), Muzeul Etnografic al Moldovei  (1943), Muzeul de 

Artă (1860), Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” (1955), precum și Centrul de 

Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural (1975). Până la începerea lucrărilor de renovare, în 

aripa de nord-est a palatului se afla sediul Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi” (1920). 

De-a lungul timpului, în zona respectivă a orașului, s-a dezvoltat ansamblul Curții Domnești 

(atestată documentar începând cu 1434). In 1806 - 1812, prințul Alexandru Moruzi construiește un 

impunător palat în stil neoclasic. Afectat de incendii, Palatul Domnesc va fi refăcut de 

prințul Mihail Sturdza în 1841 - 1843. Dupa Unirea de la 1859 și mutarea capitalei la București, 

Palatul Domnesc devine Palat Administrativ. Mai multe incendii de la sfârșitul sec. al XIX-lea 

continuă sa afecteze clădirea, luându-se, la începutul secolului al XX-lea, decizia demantelării 

(1904) și reconstrucției, în locul refacerii vechiului palat. Noul edificiu a fost realizat în stilul 

neogotic, după planurile arhitectului Ion D. Berindey, ajutat de arhitecții Filip Xenopol și Grigore 

Cerchez. Întreruptă în timpul Primului Război Mondial, construcția palatului s-a prelungit pe durata 

a două decenii. Edificiul, finalizat pe 11 octombrie 1925, a fost inaugurat în anul 1926 de către 

regele Ferdinand al României. 

Stilul palatului e neogotic, cu detalii ornamentale, 

cu elemente heraldice în exterior. Aripile cu ieșindurile 

semicirculare au fost retrase și împodobite la fronton cu 

statui de arcași ce stau de strajă, iar pe laterale s-au 

construit două intrări sub forma unor turnuri boltite. 

Intrarea în palat se face printr-un turn donjon mare, cu 

creneluri și firide dominate de o acvilă cu aripile desfăcute. 

Elemente de interes turistic sunt: „Sala gotică”, unde se poate admira mozaicul ce reprezintă un 

„bestiarum” medieval (grifoni, acvile bicefale și lei). „Sala Voievozilor” se află la etaj și conține, în 

medalioane, portretele domnilor Moldovei și ale regilor României. Tot la etajul I se află „Sala Henri 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Donjon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Henri_Coand%C4%83
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Coandă”. La faima Palatului Culturii a contribuit si ceasul cu trei cadrane din turnul cladirii. Avand 

diametrul de 3,25 m, acestea erau decorate cu mici vitralii, reprezentand cele 12 zodii. Cate doi 

plaiesi, in costume nationale, zugraviti pe zidul turnului, stau de straja, incadrand ceasornicul, dupa 

modelul ostenilor pictati la castelul Peles. Atat vitraliile, cat si crenelurile, in forma de cruce ale 

turnului, erau luminate electric in cursul noptii. Carillonul ceasului este un sistem de clopote 

acordate, o replica moderna a mecanismelor similare din Evul Mediu Occidental. Cele 8 clopote din 

turnul palatului reproduc, la fiecare ora exacta, "Hora Unirii", amintind acum nu doar "Unirea cea 

mica" din 1859, ci si "Unirea cea mare" din 1918. Melodia este inregistrata pe un tambur cu 69 

stifturi. 

Legenda spune că în proiectul inițial erau prevăzute 365 de camere, dar construcția are 298 

încăperi cu o suprafață de aproximativ 36.000 m
2
. La fațadă sunt 92 ferestre, iar la mansardă alte 36 

în ogivă și două rânduri de baghete. La etajul I, la fațada centrală, se află „Sala Voievozilor”, cu 

picturi în stilul frescelor medievale din ctitoriile Moldovei, așezate în chenare de epocă. Picturile au 

fost executate de Ștefan Dimitrescu și de elevii săi. Tot la etajul I se află sala „Henri Coandă”, ale 

cărei lambriuri au fost executate după un proiect al marelui savant. În amintirea anilor petrecuți la 

Iași ca elev al Liceului Militar, Coandă a dăruit orașului proiectul „Monumentului Eroilor Români” 

din cartierul Galata și rețeta unui ciment special, care imită perfect culoarea și sunetul lemnului de 

stejar. 

Până în 1955, aici a fost sediul Tribunalului Județean, dotat cu mobilier confecționat la 

„Casa Maple” din Londra. Afectat de cutremurul din 1940, Palatul a slujit în timpul celui de-al 

doilea război mondial drept cazarmă a trupelor germane și ulterior, sovietice. Începând din 

anul 1975, planșeul de lemn al ultimului etaj a fost înlocuit cu unul de ciment, turnat în plase de 

oțel, lucrare parțial terminată în martie 1977, când a avut loc cutremurul cel mare. Ca o cheie de 

boltă, noul planșeu a susținut monumentul, fiind afectate în schimb, planșeele de la etajul I, zidăria, 

ornamentele și stucaturile. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_Dimitrescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monumentul_Eroilor_din_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/1955
https://ro.wikipedia.org/wiki/Londra
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cutremurul_din_1940
https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_doilea_r%C4%83zboi_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_doilea_r%C4%83zboi_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/1975
https://ro.wikipedia.org/wiki/1977
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cutremurul_din_1977
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Tehnologia viitorului 

 

Elev : Ianoş George Marian 

Coordonator : ing. Bandi Andrea Monica 

 

Apple susține că noul telefon  scos pe piață este un telefon al viitorului ”Viziunea noastră a 

fost dintotdeauna crearea unui iPhone cu ecran pe toată suprafața. Unul atât de captivant, încât 

dispozitivul în sine să se piardă cu totul în experiența utilizării. Și atât de inteligent încât să 

răspundă la o atingere, la vocea ta și chiar la o privire. Cu iPhone X, acea viziune este acum 

realitate. Privește direct în viitor.” 

La iPhone X, dispozitivul este ecranul. Un ecran Super Retina de 5,8 inchi complet nou, 

care încape perfect în mână și îți încântă ochii. 

Ecranul e construit folosind tehnici și 

tehnologii noi, ce permit afișajului să 

urmărească perfect curbele telefonului 

până la marginile elegant rotunjite. 

     Primul ecran OLED care se ridică la 

standardele iPhone, prezintă culori clare 

și uimitoare, negru autentic, luminozitate 

spectaculoasă și o rată  

de contrast de 1.000.000:1. 

 

CAMERA 

Cea mai rezistentă sticlă văzută vreodată la un smartphone, atât pe partea din față, cât și pe 

spate.  Oțel inoxidabil chirurgical. Încărcare wireless.  Rezistență la apă și praf.  

Gesturile familiare fac din navigare o experiență naturală și intuitivă. În loc să apeși pe un 

buton, o singură glisare pe care o faci oriunde, te duce la ecranul principal.  
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FACE ID 

     Fața ta e acum parola ta. Face ID este o nouă 

modalitate,  

sigură și privată, de a debloca și a te autentifica. 

     Face ID utilizează tehnologia camerei 

TrueDepth și este ușor de configurat.  

    Aceasta proiectează și procesează peste 30.000 de puncte 

invizibile pentru a crea în profunzime o hartă precisă a feței 

tale. 

  ZOOM OPTIC 

Unghiul larg și camerele telefoto de pe iPhone X permit zoom optic, precum și zoom digital 

de până la 10x pentru poze și 6x pentru videoclipuri. 

 
 

 

Calculatorul în elaborarea 

materialelor didactice 

 

 

prof. ing. BANDI ANDREA MONICA 

Instruirea asistată de calculator- IAC 

Este o modalitate de instruire individuală a elevilor prin intermediul programelor pe 

calculator (soft educaţional) - care dirijează pas cu pas drumul elevului de la necunoaştere la 

cunoaştere prin efort propriu şi în ritmul său de învăţare. 

Obiective : 

 să utilizeze calculatorul şi tehnologiile multimedia, ca o modalitate de comunicare în 

diferite situaţii. 

 să înţelegă cum textul şi imaginile sunt folosite pentru informarea şi influenţarea 

oamenilor. 

 să înţelegă că mijloacele multimedia pot influenţa limbajul nostru şi că pot schimba 

condiţiile de comunicare dintre oameni. 
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 să selecteze cele mai optime programe software pentru predarea / evaluarea 

diverselor tipuri de informaţii. 

 

Potenţial pedagogic : 

 Sporeşte încrederea în forţe proprii. 

 Dezvoltă capacităţile individuale de planificare şi organizare. 

 Prestaţiile individuale şi de grup ale elvilor pot fi stocate şi prelucrate statistic pentru a fi 

examinate de profesor. 

 Programul poate să ofere suport de instruire diferenţiat , asigurând ritmul propriu de 

învăţare. 

 Instruirea  poate fi prezentată în formă  

- nonverbală (imagini,diagrame, scheme) 

- auditivă (muzică, fragmente în limbi străine), 

- audio-video (secvenţe filmate ) 

 Realizează conexiunea inversă la cel mai înalt nivel. 

 

În procesul de instruire calculatorul poate fi asociat  cu o serie de echipamente cum ar fi: tabla 

electronica, video-proiector, scanner, camera video, televizor , aparat foto digital, instrumente 

audio, DVD player, Web cam etc. Utilizate nu toate de-odată. 

 

Putem utiliza tehnologia informaţiei în educaţie : 

 Ca mediu de comunicare, 

 Ca mediu de colaborare, 

 Ca mijloc de regăsire a  informaţiilor, 

 Ca unealtă de procesare şi producţie, 

 Ca simulator pentru experimente, 

 Drept cadru de lucru pentru controlarea procesului de învăţământ, 

 Poate oferi feedback la experiment, 

 Ca forum de comunicare pentru schimbul de idei şi experienţe, 

 Ca mijloc de a pune în comun  materiale didactice. 

 

Avantajele utilizării noilor metode de învăţământ  în educaţia elevilor ar fi: 

 reducerea consumului de timp, 

 posibilitatea adaptării programelor personale de educaţie,  
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 posibilitatea acomodării rapide cu schimbările şi noile cunoştinţe din diverse domenii,  

 posibilităţi extinse de educaţie interdisciplinară 

 

Concluzii: 

 Schimbările tehnologice rapide şi răspândirea Internetului nu reprezintă o ameninţare 

pentru educaţie.     

 Calculatorul, acest mijloc modern şi inteligent, reprezintă o necesitate a prezentului şi cu 

atât mai mult a viitorului. 

 Utilizarea calculatorului în şcoală nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu, 

de exemplu informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor 

discipline, într-un mod raţional şi bine gândit! 

 

Softul educaţional 

 

prof. ing. BANDI ANDREA MONICA 

 

 
Softul educaţional 

 ansamblul tehnologiilor de comunicare electronică,care permit crearea, stocarea, transmisia 

şi exploatarea datelor numerice,texturale,sonore şi vizuale , a imaginilor statice sau dinamice 

, utilizând simultan mai multe medii de comunicare.  

 cuprinde fişiere care conţin descrierea vizuală sau în formă de program a scenariului de 

prezentare (fişiere cu sunete, imagini,baze de date, biblioteci cu legare dinamica) 

 sprijină studiul unei discipline şcolare,fiind un aliat al profesorului căruia îi fac servicii dar îi 

crează obligaţia de a se perfecţiona permanent determinând-ul să-şi revizuiască spiritul care 

îi animă relaţia cu cei pe care îi educă. 

 prezintă şi o formă de predare-învaţare-evaluare distribuită, sprijinând invaţământul la 

distanţă. 
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Criterii de selecţie a softurilor educaţionale : 

 conţinutul programului, 

 design-ul programului, 

 aspecte tehnice, 

 portabilitatea programului, 

 materiale suport oferite   de către program, 

 evaluarea elevilor, 

 dificultatea programului corespunzător cu grupa de vârstă, 

 flexibilitatea programului 

1.Conţinutul programului este foarte bun dacă: 

 informaţia este corectă,completă, actualizată la zi, 

 informaţiile provin din surse de încredere, identifi-cabile, 

 conţinutul şi contextul este consecvent cu tema, 

 conţinutul furnizează şi activităţi pentru elevii foarte bine pregătiţi, 

 elevii sunt deseori chestionaţi din informaţia prezentată. 

2.Design-ul programului este foarte bun dacă : 

 design-un este bine proiectat,optim pentru învăţat, 

 fundalul şi textul compatibil şi uşor de citit, 

 navigarea prin informaţie este logică,previzibilă şi consecventă, 

 animaţie corespunzătoare, 

 multimedia accentuează şi pune în evidenţă informaţia prezentată. 

3.Aspectul tehnic este foarte bun dacă : 

 toate link-urile funcţionează in mod corespunzător, 

 pagini se pot vizualiza cu ajutorul mai multor browsere(Netscape şi Internet Explorer) 

 resursele multimedia funcţioneaza tot timpul în parametrii corespunzători, 

 utilizatorii au acces la site-ul de pe Internet iar instalarea softului se face foarte uşor, 

 după instalare sunt oferite toate informaţiile necesare pentru rularea programului. 

4.Portabilitatea programului este foarte bun dacă : 

 Hiperlink-urile şi iconiţele au tag-uri, scurtături (ALT+litera), 

 toate paragrafele au antete informative exacte şi clare, 

 Produsul găzduieşte o unică metodă didactică şi nivele de abilitate diversificate 

5.Materialele suport oferite de către program este foarte bun dacă : 

 programul oferă ajutorul în orice stadiu, 
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 programul furnizează elevilor,informaţii adiţionale (exp. Site-uri de pe Internet, 

bibliografii,etc), 

 profesorii şi elevii pot cu uşurinţă să urmarească progresul elevilor 

6.Evaluarea este eficientă dacă : 

Evaluarea este relevantă  

    –angajează elevii în această activitate 

 profesorii pot cu uşurinţă să evaleze elevul folosind opţiunile de progres. 

7.Dificultatea programului corespunzătoare cu grupa de vârstâ este foarte bun dacă : 

 pentru o grupa de vârstă , informaţiile sunt corespunzătoare nivelului de dificultate, 

 Caracteristicile sunt corespunzătoare pentru grupa de vârstă respectivă 

 instrucţiunile sunt clare şi complete. 

8.Flexibilitatea programului este foarte bun dacă : 

 incepătorii pot să salveze informaţiile dorite în orice moment al programului şi pot revenii la 

informaţii anterioare, 

 toate aspectele softului poate fi integrat cu uşurinţă în activitatea didactică, 

 programul prezintă activităţile pentru folosirea softului pentru toate formele de organizare a 

clasei de elevi. 

 

MINUNI MECANICE 

prof. Maxim Ioana  

 

 Am început în revista nr. 6 și 7 să vă prezint un top al minunilor din domeniul mecanic. În 

acest număr al revistei vă prezint minunea numărul 2 și 1 din lume. 

Experientul Large Hadron 

Collider, pe scurt LHC este 

un accelerator de particule, construit la 

Centrul European de Cercetări 

Nucleare CERN. Construcția a fost 

finalizată în mai 2008 și a costat peste 

trei miliarde de lire sterline și este cel 

mai mare din istoria de până acum a 



COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” BAIA MARE 

Revistă anuală de tehnică şi ... nu numai, Nr. 8,  
An școlar 2017 – 2018 

28 

omenirii. Peste 10000 de personae au lucrat timp 

de 14 ani pentru a putea pune în funcțiune uriașul 

mecanism, aflat la aproape 100 de metri adâncime 

și care se întinde pe aproximativ 29 de kilometri, 

pe sub granița dintre Franța și Elveția. 

Giganticul accelerator de particule este 

format din circa 5000 de magneți superconductori 

care vor accelera protoni în ambele sensuri ale 

tunelului cu o viteză egală cu 99,9999991% din 

viteza luminii. 

Energia dezvoltată în timpul acestui experiment va fi de 100000 de ori mai mare decăt cea 

existentă în centrul Soarelui, motiv pentru care superconductorii LHC vor fi răciți până la 

temperatura de -273,15˚C, temperatura minimă admisă de natură. 

Knock Nevi- cea mai mare ambarcațiune construită vreodată. 

 Knock Nevi este un vas uriaș, 

folosit în present ca unitate plutitoare de 

stocare și descărcare. Deținută de 

compania norvegiană Fred Olsen 

Production, platforma a fost inițial o 

barjă petrolieră uriașă și deține încă 

recordul pentru cel mai mere vas 

construit vreodată. Ca supertanker, 

Knock Nevi era cunoscut drept Seawise 

Giant, Happy Giant  și Jahre Viking. Are o greutate de 564.763 tone, o lungime de 458.45 metri, 

este lat de 69 metri și înalt de 30. Ca supertanker, Knocl Nevi avea 46 de rezervoare, 31.541 metri 

pătrați de punte și necesita prea multă apă pentru a putea traversa Canalul Englez, pe cel Suez sau 

Canalul Panama. Este mai lung decat turnurile Petronas, de 452 metri, ocupând, dacă - ipotetic - ar 

fi o clădire, locul patru la înălțime în lume.  

Bibliografie: 

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

http://vladimirrosulescu.blogspot.com/2011/08/tehnica-gigantica-knock-nevi-cea-mai.html 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
http://vladimirrosulescu.blogspot.com/2011/08/tehnica-gigantica-knock-nevi-cea-mai.html
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Istoria trenului 

Elev: Zete Sorin   

                

    În acest material voi prezenta evoluția trenului în funcție de tipurile de tracțiuni folosite. 

Prima a fost tracțiunea cu abur. 

   Unul din primele succese comerciale îl înregistrează locomotiva The Salamanca a lui 

Matthew Murray în 1812. Aderența acesteia era asigurată de o roata dințată și de una din șine 

profilate corespunzător (cremalieră). Locomotiva Puffing Billy, construită de Christopher Blackett 

și William Hedley în 1813 este prima care obține același succes dar având aderența asigurată prin 

propria greutate (deci fără a folosi soluția roată dințată - cremalieră). Aceasta este și cea mai veche 

locomotivă care încă mai există, fiind acum expusă la Science Museum din Londra. 

   Primele locomotive utilizate aveau patru roți și erau similare cu The Rocket. Acestea aveau 

unele neajunsuri, cum ar fi trepidațiile care apăreau în timpul mersului și care împiedicau atingerea 

unor viteze prea mari. Edward Bury and Company proiectează, în 1830 un nou model având roțile 

cuplate prin biele iar cazanul de aburi fixat pe un șasiu din bare de oțel.  

   În 1840, Stephenson, condus de aceeași idee, realizează o locomotivă având 6 roți cuplate, 

toate devenind roți motoare, rezultatul fiind o aderență mai ridicată și posibilitatea de a atinge viteze 

și forțe de tracțiune mai mari. Ulterior, diverse inovații au îmbunătățit calitățile și eficacitatea 

locomotivelor cu abur.  

 Locomotivele articulate 

americane de tip "Mallet" au fost 

adevărați monștri sacri ai tracțiunii cu 

abur, având dimensiuni și greutăți 

uriașe. Astfel, celebra Big-Boy avea, 

împreună cu tenderul, 40 m lungime, 

greutate de 540 tone-forță, diametrul 

roților motoare de 1,73 m și viteza maximă 128 km/h. Puterea acesteia, în regim experimental 

depășea 6.000 CP, dar în realitate producea cam 4.000 CP. 

   La 3 iulie 1938, locomotiva cu abur engleză "Pacific-Gresley-A-4" nr. 4468 - Mallard a 

stabilit recordul mondial de viteză al tracțiunii cu abur: 202,7 km/h. 

 

Al doilea tip de tracțiune a fost tracțiunea Diesel. 

  Primele încercări de realizare a unor vehicule feroviare cu propulsie prin motoare cu ardere 

internă datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 
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   Avantajele tracțiunii Diesel: 

-posibilitatea obținerii unor puteri mai mari (la același preț); 

-exploatare mai simplă și mai sigură; 

-randament  ridicat. Dacă la locomotivele cu aburi abia se depășește 5 % (putând fi chiar mai 

scăzut, mai ales în cazul cărbunilor cu putere calorică mai scăzută), în cazul tracțiunii Diesel se 

depășește 20 % 

   În 1897, Rudolf Diesel realizează motorul cu ardere internă, la care producerea aprinderii 

amestecului cu aer și combustibil nu se mai face prin scânteie, ci prin compresie. Motorul Diesel 

avea să revoluționeze tracțiunea feroviară, fiind și 

astăzi cel mai utilizat motor în acest domeniu. 

   Prima locomotivă Diesel din lume a fost 

construită în 1912 de firma elvețiană Sulzer - 

Winterthur. Aceasta a fost utilizata până în 

preajma Primului Război Mondial. 

    Printre giganții locomotivelor Diesel 

amintim: 

-1934: locomotiva construită la Kolomenski (Rusia) avea o putere totală de 2.100 CP, 14 osii (din 

care 8 erau cuplate la cele două motoare), viteza maximă de 72 km/h. 

-1936: locomotiva franceză de 4.400 CP, viteza maximă: 120 km/h.  

-1953: locomotiva rusească de 4.000 CP, a cărei lungime atingea aproape 34 m. 

   Al treilea tip de tracțiune este tracțiunea electrică. 

   Americanul Thomas Davenport este primul care are ideea utilizării motorului electric la 

tracțiune feroviară. 

   Scoțianul Robert Davidson realizează o locomotivă cu acționare electrică care, în 1842, pe 

linia Edinburgh - Glasgow, atinge o viteză de 6,5 km/h. 

   Alte încercări au fost întreprinse, 

independent, de americanii Mose Farmer (1847) și 

Charles Grafton Page (1851). Și aceștia au utilizat 

motoare electrice de curent continuu alimentate de 

la baterii aflate la bord. 

   Pentru obținerea unei puteri mai mari 

devenea necesară utilizarea unei surse exterioare, 

alimentarea de la o rețea electrică. 
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   Ziua de naștere a tracțiunii electrice feroviare poate fi considerată 31 mai 1879 când, în 

cadrul Expoziției industriale de la Berlin, a fost inaugurată prima linie electrificată. 

 

Tinichigeria! - O adevărată pasiune... 

Elev: Tocaciu Sergiu 

 

In general, putem identifica 2 cazuri în care lucrările de tinichigerie sunt necesare și anume 

atunci când apar deteriorări datorate ruginei ce a afectat 

elementele de caroserie și accidente din care a rezultat 

avarierea elementelor de caroserie și/sau rezistența 

mașinii.  

1. Ai auzit vorba „a se da pe brazdă”, nu? Cu toții 

avem momente în care viața nu e așa cum ne 

dorim și neașteptatul se întâmplă. Și cum fiecare 

om ajunge pe cărări greșite uneori și are nevoie să se dea pe brazdă așa și mașina are 

nevoie să fie îndreptată 

de către un atotștiutor, 

numit tinichigiu.  

2. Că-i vorba despre 

redresare șasiu, 

caroserie (uși, capote, 

aripi etc.), reparații în 

plastic (bări față/spate, spoiler etc.), înlocuiri prabrize, 

sudură în argon și câte și mai câte, ai noștri meticuloși 

de la tinichigerie le repară fără probleme. Ca și cum ar 

rezolva un puzzle complex, măsoară mașina cu 

atenție, lucrează cu spor și fac tot posibilul să o 

readucă în cotele din fabricație, pentru ca tu să fii 

mulțumit, mașina să fie întreagă din nou, iar 

plimbările să fie fără sfârșit. 

3. Ca să n-o mai lungim, tinichigeria e o meserie de 

milioane – pe cât de grea, pe atât de frumoasă, cu 

rezultatele binemeritate după o muncă de zile mari. De 

aceea, tinichigii noștri se străduiesc să o facă să arate ca nouă. Nu de alta, dar știm că vorba 
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se răspândește celmai bine prin viu grai, așa că vrem s-auzim de bine, ca să ne treacă și 

vecinul tău pragul, când i se îmbolnăvește mașina!  

După câte v-am spus despre tinichigerie, sper că v-am convins de ce îmi place atât de mult 

această meserie și de ce o practic cu atâta drag. 

 

Slujirea învățătorească a lui Iisus Hristos 

Prof. Pop Mihaela 

 

Mântuitorul S-a întrupat pentru a reface chipul omului căzut, dar iconomia întrupării nu se 

epuizează în răscumpărare, ci în unirea cu Dumnezeu, prin care-i dă omului adevărata existenţă, 

înălţându-l la rangul de făptură nouă. Mântuirea coincide cu îndumnezeirea sau cu o hristificare 

reală, echivalentul asemănării sau “viaţa în Hristos”. Aceasta îl eliberează pe om de rău şi de păcat. 

Obârşia sa deiformă şi ţelul teocentric îl fac mai mare decât răul şi păcatul. 

Iisus și-a împlinit slujba învățătorească sau profetică, însușindu-și cu smerenie mijloacele 

omenești de comunicare a lucrurilor dumnezeiești. El se prezenta oamenilor în chip de om smerit, 

El a făcut pentru ei slujba de profet. Pentru un om slujba de profet al lui Dumnezeu este o înălțare, 

pentru Fiul lui Dumnezeu este o coborâre, e o funcție chenotică. Fiul lui Dumnezeu a coborât însuși 

să vorbească oamenilor în felul priceput de ei, a venit în apropiere maximă. El a venit să vorbească 

direct, astfel comunicarea prin cuvânt direct, din iubire este apropierea supremă în ordinea vieții 

omenești. 

Fiul lui Dumnezeu prin misiunea Sa profetică, S-a făcut tălmaciul Său pe un plan inferior, a 

coborât pe o treaptă ontologică inferioară și a transpus cele dumnezeiești în forme modeste 

omenești, făcându-se precum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, ”înaintemergătorul Său”. Mai 

mult s-a pogorât ca un pedagog la înțelegerea omului ca să-l ridice la cele dumnezeiești. El însuși ca 

subiect unic al celor două firi, este astfel conștient că nu e numai Dumnezeu, ci și mijlocitor al lui 

Dumnezeu, întrucât nu descoperă dumnezeirea așa cum este în sine oamenilor, ci o manifestă prin 

intermediul naturii omenești. Cel ce vorbește oamenilor e Dumnezeu, dar e Dumnezeu în rol de 

profet, de interpret al Dumnezeirii Sale și al Sfintei Treimi. El este Dumnezeu și profet și, în același 

timp, descoperitor și acoperitor al dumnezeirii, Dumnezeu ce se îndeletnicește singur cu 

descoperirea Sa. Prin tot ce spune și arată oamenilor, le îndreaptă atenția la ceea ce este dincolo de 

cuvânt, de arătarea văzută. Dumnezeirea Lui este dincolo de cuvânt și cuvântul Său e mijlocire. Prin 

Hristos, omul accede la starea de theosis, trecând de la chip la asemănare. 

Vorbind despre îndumnezeirea omului sau despre trecerea de la chip spre asemănare, Sfântul 

Grigore de Nyssa spune că aşa cum corpurile care tind în jos, dacă pornesc la vale, chiar dacă nu le 
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mai împinge nimeni se avântă prin ele însele într-o mişcare şi mai repezită în jos, tot aşa, dar 

dimpotrivă, sufletul eliberat de împătimire, se avântă uşor şi repede în mişcarea către cele de sus, 

ridicându-se de la cele de jos, la înălţime. “Şi nefiind nimic care să-i oprească de sus pornirea 

(pentru că firea binelui este atrăgătoare...), sufletul se ridică mereu mai sus, de la sine... Căci, dorind 

ca prin cele ajunse să nu piardă înălţimea văzută mai sus, e purtat neîncetat de pornirea spre cele de 

sus, reînnoind mereu prin cele dobândite tăria zborului. Fiindcă lucrarea prin virtute îşi hrăneşte 

puterea prin osteneală, neslăbindu-şi tăria prin lucrare, ci întărind-o
1
. 

Asemănarea îl eliberează pe om de concepţia ciclică a istoriei cât şi de cea care vede istoria 

ca pe o evoluţie biologică sau dialectică. De vreme ce principiul ontologic al omului nu se află în 

biologie, ci în existenţa în Hristos şi aceasta constituie un mers de la “după chip” la Chip sau de la 

existenţa iconică la cea reală, istoria poate fi înţeleasă tocmai ca realizarea acestui mers între 

început şi sfârşit sau între devenirea chipului în asemănare nu există vreo ruptură ontologică: 

"Pentru că înnoindu-ne pe noi..., ne-a dat alt chip, ca să avem suflet de copil, ca si cum ne-ar fi 

făcut din nou... ; că a făcut în vremurile din urmă a doua creaţie. Domnul zice: "Iată, Eu fac pe cele 

din urmă, ca pe cele dintâi” 
"2

. 

Există o coincidenţă finală a lui la început, a proiectului iniţial cu sfârşitul sau cu împlinirea 

sa. La origine, termenului iniţial de "fii ai Celui Preaînalt" îi corespunde termenul final: "Voi 

sunteţi toţi dumnezei" (Ps. 82: 6). Chipul, fundament obiectiv, prin însăşi structura sa dinamică cere 

asemănarea subiectivă personală
3
. 

 

O perspectivă a TIC asupra comediei lui I.L. Caragiale 

 

Prof. Pop Paul Petrică 

 

In momentele cele mai creative din punct de vedere științific ne folosim de legi și 

instrumente precis delimitate cărora le atribuim ca sursă de documentare, matematica. Greu de 

definit. Acest complex de legi structurate logic si precis ni se pare mai cu seamă o regină a științelor 

decât o știință de sine stătătoare. Stăpânind aceste legi ai impresia că poți explica aproape totul. Te 

simți înconjurat de lucruri si evenimente care ți se par normale fiindcă ai posibilitatea de a le găsi o 

explicație. În acel moment esti capabil să emiți teorii realiste despre lumea care te înconjoară. Adică 

ești posesorul unei culturi matematice explicate în cel mai logic și pur limbaj bazat pe silogisme. 

                                                             
1
 Sfântul Grigorie de Nyssa, Viaţa lui Moise, în PSB , vol. 29 EIBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 90-91. 

2 Scrierile părinţilor apostolici în PSB, vol. I, EIBMBOR, Bucureşti, 1982,.., p. 121 
3  Paul Evdokimov, Ortodoxia, EIBMBOR, Bucureşti, 1996., p. 92 
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Am spus cultură matematică? Dar este oare matematica o cultură? Ei bine, oricât de afirmativ ni s-

ar părea răspunsul, el este totuși, nu! 

Matematica  este o sumă de legi și silogisme înlănțuite capabilă să explice printr-un limbaj 

specific, manifestări și fenomene cu care omul a interferat sau care vor fi descoperite ulterior. 

Fenomenele lumii care ne înconjoară s-au desfășurat şi înainte de a ale descoperi explicația 

științifică: gravitația, timpul, spațiu-timp, regresivitatea, recursivitatea, etc.  A fost doar suficient să 

plecăm de la simplu spre complex pentru a dezvolta legi și principii care negăsindu-și loc printre 

științele bine definite le-am numit matematică. Acestea au fost din fericire cele mai abstracte dar și 

cele mai general valabile. 

Și totuși ele nu constituie o cultură ci doar raționamente care dacă sunt bine așezate într-o 

perspectivă norocoasă pot genera cultură. Matematica nu este o cultură aparte dacă o privim așa 

cum ni se prezintă la școală sau în tratatele cele mai cuprinzătoare. Ea însă poate genera o cultură 

printr-un grup precis si bine integrat în orice domeniu al cunoașterii. 

Matematicianul devine om de cultură numai atunci când transpune cunoștiințele sale în 

limbajul natural specific fiecărui fenomen capabil de a fi generat de însăși legile care îl structurează. 

Abia atunci putem spune că matematica a generat o cultură.  

„O bătaie din aripi a unui fluture executată pe o parte a Pământului poate genera pe cealaltă 

parte un uragan” -teoria haosului. Iată cum fractalii, și legile ce guvernează mișcările brauniene au 

stat la baza teoriei haosului. Teorie care a generat o cultură a universului și a anticipării 

fenomenelor. Este de prisos să amintim nenumăratele creații literar-artistice care s-au inspirat din 

această teorie sau imboldul dat descoperirilor atât la nivel de microcosmos cât și la nivel de 

macrocosmos. 

Matematica trebuie adaptată tuturor formelor de comunicare și expresivitate pentru a deveni 

cultură. Însușită doar prin propriul limbaj ea devine o simplă înșiruire de axiome, legi sau teoreme. 

Problemele pe care le rezolvăm în școală ne ajută doar să dobândim artificii sau algoritmi de 

rezolvare care întăresc numai dependența dintre noțiuni și silogisme fără a avea nici măcar dreptul 

de a greși. Greșala genereaza creativitate și în matematică. 

În concluzie matematica este regina științelor numai dacă generează o cultură în cadru 

fiecăreia dintre aceste științe. Matematica privită altfel poate genera descoperiri interesante acolo 

unde ar părea că nu are ce să caute. 

Matematica unei scrisori pierdute 

Lucrarea de față își propune să abordeze mai încrezător legile matematice pentru a explica 

un fenomen literar. Pentru acest lucru am studiat piesa de teatru caragieliană ”O scrisoare pierdută” 

cu scopul de a stabili unele legături între personaje dar si pentru a evidenția anumite aspecte ascunse 
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de către autor sub personalitatea personajelor. Ne-am folosit astfel de statistică și probabilități 

pentru cercetarea operei din punct de vedere matematic. Dezideratul cel mai important îl constituie 

descoperirea acelor personaje preferate sau nu de către autor. Se știe că orice scriitor fie el chiar și 

dramaturg investește mai multă încredere și implicit preferință pentru anumite personaje în 

detrimental celorlalte.  

Rationamentul e simplu. Dacă un personaj prezintă o frecvență de apariție ridicătă în 

comparație cu probabilitatea matematică de apariție atunci acesta a fost preferat de Caragiale altfel a 

fost mai puțin preferat (în cazul unei frecvențe de apariție mai scăzută decât probabilitatea 

matematică). 

Pentru acest lucru definim următoarele noțiuni implementate în programul Microsoft Office 

Excel pe baza tehnologiilor informației și a comunicațiilor. 

 

Funcția POISSON 

 

POISSON returnează distribuția Poisson 

=poisson (x, medie, cumulativ) 

Distribuția de probabilitate Poisson este aplicată experimentelor cu apariții aleatorii și 

independente, considerate într-un interval de timp, spațiu sau volum. Folosind un număr mediu de 

apariții pentru acel interval, funcția Poisson calculează probabilitatea unui anumit număr de apariții 

în intervalul x. 

Argumentele funcției au următoarele semnificații: 

 x  număr de apariții din  cadrul intervalului 

 medie media numărului de apariții (numărul așteptat de apariții) 

 cumulativ o valoare logică ce determină forma în care va fi returnată distribuția de 

probabilitate Poisson. Dacă are valoarea TRUE, este returnată probabilitatea 

cumulativă (probabilitatea ca numărul de apariții să fie între 0 și valoarea x). Dacă 

are valoarea FALSE, este returnată funcția de probabilitate de masă (probabilitatea să 

apară exact x evenimente). 
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