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EDUCAȚIA PENTRU MEDIU 

  

Eleva Boca Carmen-Ioana, clasa a XI-a C2, Eco-șef 

Coordonator Eco-școala C.T. “Gheorghe Asachi” Onești, prof. Ana-Mirela Băncilă 

            

   Lumea în care trăim este o lume globală, iar educația ecologică răspunde cerinței de a fi 

prioritate a lumii contemporane, investind în dezvoltarea gradului de conștiință și a simțului 

responsabilității tuturor oamenilor față de mediu și problemele sale; vizează în egală măsură 

asimilarea de cunoștințe, formarea de atitudini și comportamente dezirabile, clarificarea 

valorilor, precum și un demers practic eficient. 

  Implicarea elevilor Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi” Onești în activitățile de cunoaștere, 

înțelegere a unor fapte și fenomene din universul apropiat, în identificarea și rezolvarea unor 

probleme de poluare și degradare a mediului, are ca rezultat formarea unor convingeri și 

deprinderi de apărare a mediului înconjurător și formarea unui comportament ecologic sănătos. 

  Activitățile la care au participat elevii eco-școlii noastre în acest an școlar au avut ca scop 

îmbunătățirea participării comunității școlare la acțiuni de cunoaștere a importanței resurselor 

energetice, a resurselor de materii prime și alimentare din orizontul local și la acțiuni practice de 

reducere a risipei prin utilizarea eficientă a tipurilor de energie în casă și în școală, prin 

participarea la menținerea unui mediu forestier și ambiental sănătos, prin creșterea numărului de 

participanți la activitățile de informare și educare a tinerilor pentru un comportament alimentar 

sănătos. Acțiunile au fost diverse, pliindu-se pe temele pe care Eco-școala Colegiul Tehnic 

,,Gheorghe Asachi” le pune în practică: 

1. colectare și predare deșeuri de hârtie și carton, plastic, 

2. procurarea bateriilor pentru colectare selectivă a deșeurilor, 

3. recuperarea creativă a deșeurilor de carton şi textile, 

4. participare la campaniile Luna Plantării Arborilor și Luna Curățeniei în colaborare cu  

Primăria Municipiului Onești, acțiuni de reamenajare a spațiului verde din curtea eco-școlii 

noastre și de pe domeniul public, 

5. Ziua Internațională a Protecției Stratului de Ozon, 
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6. Ziua Mondială a Alimentației – conceperea fluturașilor și împărțirea fructelor românești în 

colegiu și în comunitatea locală, 

7. Ziua Mondială a Apei 

8. Ziua Mediului înconjurător 

9. Participare la programul  Leaf 

10. Săptămâna europeană a mobilității  

11. Organizarea de activități în colaborare cu APM Bacău, Compartimentul de Mediu din 

Primăria Onești, diverse ONG-uri, alte instituții școlare. 

  Dezvoltarea  creativității, spiritul critic, capacitatea  de a  lucra în echipă și de a lua decizii 

pentru atingerea scopului propus, dezvoltarea de competențe comportamentale de nivel superior,  

vor fi și pe viitor puncte principale în derularea Programului mondial de educație pentru 

mediu Eco-schools. 
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SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI VIITORUL 

 

Elev Pînzaru Ionuţ-Bogdan, clasa a XII-a A3 

Coordonator, prof. Loreta  Moisă  

 

 

 

 

  Schimbările climatice reprezintă pentru toată lumea un factor de risc din ce în ce mai mare, în 

primul rând pentru sănătatea oamenilor și apoi pentru toată economia. Schimbarea climatică 

reprezintă de fapt o schimbare în a modelului meteorologic  într-o perioadă mai mică sau mai 

mare de timp. Acest fenomen este cauzat de factori cum ar fi variațiile radiației solare primite de 

Pământ, tectonica plăcilor și erupțiile vulcanice precum şi anumite activităţi ale oamenilor. 

  Din cauza încălzirii globale creşte nivelul mărilor, creşte riscul de a se petrece fenomene 

meteorologice extreme, cum ar fi tornadele din România ultimilor ani, fapt nemaiîntâlnit până 

acum la noi. De asemenea alternanţa valurilor de căldură cu inundații sau perioade de secetă și 

furtuni mai frecvente și mai intense reprezintă o mare problemă pentru economie.  

  Este îngrijorător nivelul redus al stratului de gheață din Oceanul Arctic. Gheţarii din Europa au 

pierdut 2/3 din masă din 1850 şi până în prezent, tendinţa fiind în creştere. Gheaţa polară se 

topeşte şi în consecinţă nivelurile apelor mărilor cresc cu o viteză dublă faţă de acum 50 de ani. 
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Consecinţa majoră este că milioane de oameni de pe glob sunt ameninţaţi de sărăcie, foamete şi 

lipsa apei. 

  Principalele efecte ale schimbărilor climatice asupra sănătății sunt legate de evenimentele 

meteorologice extreme, de modificări în bolile influențate de climă, precum și de modificări în 

condițiile de mediu și sociale. În ultimul deceniu, inundațiile cauzate de râuri și din zonele de 

coastă au afectat milioane de oameni. Efectele asupra sănătății includ răniri, infecții, expunere la 

pericole chimice și consecințe asupra sănătății mintale. Valurile de căldură au devenit mai 

frecvente și mai intense, provocând zeci de mii de cazuri de deces înainte de vreme. Se prevede 

ca această tendință să crească și să se intensifice şi dacă nu se vor lua măsuri de adaptare 

corespunzătoare vor fi multe probleme foarte grave. Răspândirea căpușelor, a țânțarilor și a altor 

purtători de boli crește riscul de apariție a unor boli precum boala Lyme, encefalita transmisă de 

căpușe, febra West Nile, febra denga, Chikungunya și leishmanioza, boli care nu au afectat 

populaţia de la noi până acum decât într-o foarte mică măsură. 

  De asemenea economia este afectată de schimbările climatice. Costurile economice ale acestor 

schimbări pot fi foarte ridicate. Prevenirea și combaterea schimbărilor climatice care urmărește 

reducerea emisiilor de carbon este foarte costisitoare. 

  Încălzirea globală ridică probleme majore pentru oameni. Este necesară reducerea drastică a 

emisiilor de gaze cu efect de seră (atmosfera acţionează ca pereţii de sticlă ai unei sere, 

permiţând accesul luminii vizibile şi absorbind energia infraroşie înainte de a ieşi, menţinând 

căldura în interior) în vederea stabilizării nivelului concentraţiei acestor gaze în atmosferă care să 

împiedice influenţa asupra sistemului. Lipsa ,,efectului de seră”, ar face ca temperatura medie 

globală a planetei să fie de -18°C, faţă de +15°C în momentul de faţă. Cu toate eforturile, 

temperatura medie globală va continua să crească în perioada următoare, fiind necesare măsuri 

cât mai urgente. Chiar dacă luăm măsuri astăzi, vor trece ani până când acumularea gazelor de 

seră va scădea, fiind absorbite de păduri și oceane. Este foarte posibil ca efectele negative ale 

schimbării climei să crească înainte ca situația să se îndrepte. Ţărilor industrializate li se cere să-

și reducă emisiile a șase tipuri de gaze cu efect de seră (CO2, metan, protoxid de azot, 

hidrofluorocarburi, perfluorocarburi şi hexafluorură de sulf) cu aproximativ 5% sub nivelul din 

1990 într-o anumită perioadă de timp stabilită.  

  Principala cauză a producerii în exces a gazelor cu efect de seră în atmosferă este procesul de 

industrializare iniţiat în urmă cu un secol şi jumătate şi în special, combustia petrolului, 



 

                           REVISTA “ANOTIMPUL ADOLESCENȚEI”, NUMĂRUL 11, IUNIE 2022 Page 7 
 

carbonului şi gazului pentru a produce energie, despăduririle şi unele metode de exploatare 

agricolă. Aceste activităţi au determinat creşteri impresionante şi rapide ale volumului gazelor cu 

efect de seră în atmosferă, mai ales ale dioxidului de carbon, metanului şi oxidului azotos. 

  Oamenii eliberează în atmosferă mai multe gaze cu efect de seră, din care cel mai important 

este CO2, care fac ca în interiorul ,,serei” să se păstreze mai multa căldură. Emisiile de gaze cu 

efect de seră provocate de om au crescut cu 70% din 1970. Cele mai mari cantităţi de emisii 

datorate activităţilor umane sunt cele generate de combustibilii fosili utilizaţi la producerea de 

energie şi în transport. In Europa combustibilii fosili asigura 80% din consumul energetic. 

Jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră provin de la sistemele de încălzire a locuinţelor şi 

din transportul privat. 

  La nivel mondial, solul are o contribuție majoră la bilanțul de carbon și poate fi semnificativ 

afectat de anumite procese: eroziunea solului, epuizarea fertilității, arderea resturilor vegetale. 

Din cauza cantității mari de carbon organic sechestrat în sol se presupune că modificări ale 

acestei valori, chiar și minore, ar avea efecte dramatice în sistemul climatic global. Mineralizarea 

carbonului organic din sol depinde puternic de temperatură, prin urmare, încălzirea globală poate 

crește emisiile de CO2 în atmosferă.  

  Pe de altă parte, degradarea solului este cauzată în principal de utilizarea nepotrivită a 

terenurilor și de practicile neadecvate de management al terenurilor. Două din consecințele 

majore ale degradării solului sunt pierderile de carbon organic din sol, care determină creșterea 

emisiilor de CO2 în atmosferă, și reducerea producției primare nete, definită ca rata de absorbție 

de carbon de către plante din atmosferă (sub formă de CO2). Practicile agricole care determină 

creșterea emisiilor de CO2 din sol sunt variate: lucrări de arătură, despădurire, drenajul solurilor 

organice/turbăriilor, agricultura de subzistență care determină epuizarea fertilității, pășunatul 

excesiv. 

  Având în vedere aceste fapte, se poate spune că managementul apei este foarte important pentru 

a obține recolte mărite și de calitate. Impactul managementului apei asupra schimbărilor 

climatice este mai puțin evident decât consecințele acestor schimbări asupra necesității 

modificării tehnicilor de irigare. Scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră datorate gospodăririi 

apei se bazează în principal pe reducerea cantității de energie și de apă utilizate, în timp ce 

efectele schimbărilor climatice asupra gospodăririi apei sunt mai evidente și mai complexe. 

Pentru a realiza proiecte bune de irigație, se poate porni de la presupunerea că temperaturile 
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medii vor continua să crească cu cel puțin 1,5°C în următoarele decenii, în același timp fiind 

așteptate schimbări ale frecvenței și intensității precipitațiilor. 

 

Bibliografie 

Cristian Mureşanu , Apocalipsa Ecoclimatică ,  Editura Press, Bucureşti, 2019 

 

 

DEZVOLTAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN DOMENIUL 

TRATĂRII DEȘEURILOR 

 

Eleva Michea Andreea-Valentina, clasa a XI-a C1 

Coordonator, prof. Delia Pantelimon  

 

  Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația în ceea 

ce privește colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor, referindu-ne aici 

la materialele rezultate din activități umane și la reducerea efectului lor asupra sănătății 

oamenilor, a mediului sau aspectului unui habitat. 

  În România, activitatea de gestionare a deșeurilor este reglementată prin Legea nr. 211/2011, 

care implementează o serie de directive ale Consiliului Europei. Coordonarea acestei activități 

cade în seama Ministerului Mediului și a Agenției Naționale pentru protecția mediului. 

Depozitele de deșeuri pot contamina solul și pot polua apa și aerul. Eliminarea necontrolată a 

deșeurilor poate duce la eliberarea unor substanțe chimice periculoase, care pot avea efecte 

nocive asupra mediului și asupra sănătății noastre. 

  Chiar dacă  deșeurile sunt considerate o sursă majoră de poluare, acestea, bine gestionate, pot 

deveni o sursă importantă de materiale, mai ales în condițiile în care multe dintre materialele de 

care avem nevoie sunt din ce în ce mai rare. 

  Mai mult decât atât, o gestionare corectă a deșeurilor poate contribui în mod decisiv la creșterea 

economică și la crearea de noi locuri de muncă. 

  Colectarea propriu-zisă a deșeurilor din aceste containere este efectuată de către servicii 

specializate. Aceste servicii dispun de utilaje speciale pentru colectări. Odată colectate, urmează 

etapa de tratare a deșeurilor.  
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  Metodele de tratare ale deșeurilor sunt variate, la fel ca deșeurile în sine și locul lor de 

proveniență. În principiu, deșeurile pot fi scoase din circuitul economic (eliminate) sau 

reintroduse în circuit (recuperate). 

   Eliminarea deșeurilor trebuie făcută prin metode care nu periclitează sănătatea oamenilor și 

fără utilizarea unor procese sau metode care pot fi dăunătoare pentru mediu.  

  Prin incinerare se reduce cantitatea de deșeuri organice din deșeurile municipale și se 

sterilizează componentele periculoase ,generând în același timp, energie termică ce poate fi 

recuperată  sub formă de căldură (apă caldă/abur),de electricitate sau de o combinație  a acestora. 

  Procesul de incinerare conduce, de asemenea ,la generarea de produse reziduale ,la fel ca și la 

generarea de reziduuri din procesul de curățare a gazelor de ardere, care trebuie depozitate la un 

depozit conform sau într-o mină. În unele cazuri se generează și ape uzate. Nu sunt recuperate 

elementele nutritive și substanțele organice.  

 

  Piroliza   este procedeul de descompunere chimică în condiții controlate ,în reactoare 

corespunzătoare materialelor organice ,respectiv a deșeurilor organice ,pe baza căldurii  ,în 

mediul sărăcit  în oxigen, sau fără oxigen- eventual cu adiție de gaz inert (exemplu nitrogen). 

Pe baza procedurii produselor finite generate din deșeuri sunt de natură gazoasă  ,lichidă 
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(ulei,gudron,apă de descompunere cu conținut de acizi organici) și solide. Aceste din urmă pot fi 

reutilizați  în primul rând ca și combustibil (gaz pentru încălzire ,ulei pentru încălzire, cocs) ,mai 

rar ca și materie primă secundă în industria chimică, respectiv în alte scopuri (ameliorarea 

solului, tratarea apelor uzate).  

  Piroliza poate fi o metoda de tratare propriu-zisă, dar ,de cele mai multe ori ,este urmată de o 

treaptă de combustie și ,în unele cazuri, de extracție de ulei  pirolitic.  

  Piroliza, spre deosebire de incinerare, este endotermică.  

  Gazeificarea reprezintă procesul de transformare a compușilor cu potențial caloric în gaze 

combustibile (monoxid de carbon, metan ,hidrogen)care conține în mod ideal, toată energia 

prezentă în produșii naturali neprocesați.  În practică, eficiența  transformării  energiei este de 

70% până  la 90%. Gazeificarea este o metodă de tratare termică, aplicabilă  pentru 

transformarea  deșeurilor  organice într-un  gaz  mediu caloric, produse reciclabile și reziduuri. 

Gazeificarea se realizează  prin degradarea termică a materialelor organice ,într-un  mediu lipsit 

de aer, pentru a favoriza combustia totală. Prin acest proces se urmărește  producerea unui gaz 

curat și a unei zguri inerte care nu poluează mediul. Procesul este, în mod normal,  urmat de 

combustia gazelor produse, într-un furnal și  în motoare cu ardere internă  sau în turbine simple 

de gaz, după o purificare corespunzătoare  a gazului produs.  

  Deșeurile mărunțite  grosier (câteodată  deșeuri de la piroliză)intră  într-un   gazeificator, unde 

materialele care conțin  carbon reacționează  cu un agent de gazeificare, care poate fi aer, O2, 

H2O  sub formă  de abur sau CO2. 

   Prelucrarea biologică. Deșeurile organice, cum ar fi resturile  vegetale, resturile alimentare și 

hârtia, pot fi valorificate prin compostare, care implică un proces de descompunere a materiei 

organice. Rezultatul este compostul, un excelent îngrășământ agricol, în timpul compostării se 

produce biogaz cu un mare conținut de metan, care poate fi folosit ca atare, de exemplu 

în termocentrale la producerea curentului electric. Prin compostare în instalații amenajate 

procesul natural de descompunere a materiilor organice este accelerat.  Compostarea poate fi 

efectuată atât în mici instalații individuale din gospodării, cât și în mari instalații industriale (ex. 

stații de epurare). Ea poate avea loc atât prin fermentare aerobă, cât și anaerobă.  

  Metodele avansate (gazeificare cu arc de plasmă) pot produce un gaz de sinteză  cu o 

compoziție și mai bună, format din monoxid de carbon și hidrogen. 
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  Eliminarea deșeurilor este o activitate complicată și costisitoare. Concepția actuală privind 

deșeurile nu pornește de la ideea creșterii și perfecționării capacităților de eliminare, ci de la 

adoptarea de noi tehnologii, care să producă deșeuri în cantitate cât mai redusă, într-o formă cât 

mai ușor de tratat. În plus, rezolvarea problemelor de mediu ridicate de deșeuri nu se poate face 

decât dacă măsurile care sunt luate sunt coordonate. 

 

Bibliografie 

 I. Păunescu, A. Atudorei; „Gestiunea deşeurilor urbane”; Bucureşti; 2002. 

 C. Pumnea; G. Grigoriu -   „Protecţia mediului  ambiant”  ,   Editura  Didactică  şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1994 

 Legea   nr.   426   din   18   iulie   2001   pentru   aprobarea   Ordonanței   de   urgență   a 

Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor 

 

 

DESPRE RADIOACTIVITATE 

                                      Elev Ioniță Ștefan, clasa a XI-a A1  

                                                                                                    Coordonator, prof. Daniela Fechet 

 

  Radioactivitatea este un fenomen fizic prin care nucleul unui atom instabil, numit 

și radioizotop, se transformă spontan (se dezintegrează), degajând energie sub formă 

de radiații diverse (alfa, beta sau gama), într-un atom mai stabil. Prin dezintegrare atomul pierde 

și o parte din masă. Pentru a se înțelege fenomenul de radioactivitate trebuie pornit de la 

structura atomului, care are în centru un nucleu în jurul căruia orbitează electronii. Nucleul este 

format din particule încărcate pozitiv (protoni) și particule neutre (neutroni), denumite 

generic nucleoni. Toți atomii unui element chimic au același număr de protoni (număr atomic), 

dar pot avea numere diferite de neutroni. În funcție de numărul de nucleoni, elementul chimic are 

mai multe specii numite izotopi. În interiorul nucleului acționează două tipuri de forțe: forța de 

respingere dintre protoni (de natură electrică) și forța de atracție dintre nucleoni (de natură 

nucleară). Când cele două forțe sunt în echilibru izotopul este stabil. Pentru nucleele care conțin 
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neutroni în exces cele două forțe nu mai sunt în echilibru, iar izotopul este instabil și se 

dezintegrează spontan prin emisie de radiații. 

  Radioactivitatea naturală a fost descoperită în 1896 de Henri Becquerel, pe când 

studia luminescența unor săruri ale uraniului. Henri Becquerel a împachetat un fragment de rocă 

ce conținea uraniu (o sare de uraniu), într-o hârtie neagră și a închis-o într-un dulap în care se 

aflau și câteva plăci fotografice. După un timp, developând plăcile, a observat că pe acestea se 

imprimase foarte exact conturul pietrei respective. După mai multe experimente, a tras concluzia 

că este vorba de un fenomen nou, care a primit numele de radioactivitate naturală și care constă  

în proprietatea unor substanțe, ca uraniu, radiu, poloniu, de a emite, fără vreo cauză exterioară, 

radiații. În 1898, soții Marie și Pierre Curie au descoperit poloniul și radiul, două elemente cu 

radioactivitate mult mai puternică decât a uraniului. 

Radioactivitatea artificială a fost descoperită de soții Irène și Frédéric Joliot-Curie în 1934. 

Legile generale ale radioactivității au fost elaborate de către Ernest Rutherford și Frederick 

Soddy în 1903. 

 

 

 

                                   

                                     Fig.  Dezintegrarea radioactivă a unui atom 

 

  Dezintegrarea radioactivă este fenomenul spontan prin care nucleul unui izotop radioactiv 

instabil emite radiații nucleare. În funcție de radiația emisă putem avea dezintegrare alfa, beta 
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sau gama. Transformarea unui element radioactiv în alt element prin dezintegrare se mai numește 

și transmutație nucleară naturală. Procesul nu depinde de temperatură, presiune sau de 

combinația chimică în care apare atomul al cărui nucleu suferă dezintegrarea. Pe de altă parte, 

dezintegrarea este un fenomen aleator : nu se poate determina când se va dezintegra un anumit 

nucleu atomic, deși pentru o populație mare de nuclee de un anumit tip se poate estima câte 

nuclee vor suferi dezintegrarea într-un anumit interval de timp. 

Cantitatea de substanță variază după o lege exponențială: 

N = N0 * 2 
−t/T

      unde: 

  N0      este cantitatea inițială de substanță (dată ca masă sau ca număr de atomi), 

  N       este cantitatea rămasă (dată sub aceeași formă), 

   t        este timpul scurs de la începutul experimentului, 

  T       este o mărime numită perioada de înjumătățire ( este durata de timp necesară pentru ca 

mărimea valorii unei cantități să scadă la jumătate față de valoarea ei, măsurată la începutul 

perioadei.), specifică speciei de atomi, și reprezintă timpul după care dintr-o cantitate dată de 

substanță radioactivă rămâne jumătate din cantitatea inițială. 

 

Tipuri de dezintegrare 

 Dezintegrarea spontană este un fenomen de transformare a atomilor grei prin procese 

radioactive. Nucleul atomic se va despica în două sau mai multe fragmente, respectând 

regula prin care două fragmente rezultate vor avea totdeauna dimensiuni egale. Suma 

masei fragmentelor rezultate fiind egală cu masa nucleului inițial. 

 Dezintegrarea de tip cluster este un fenomen în care nu are loc emitere de protoni sau 

neutroni, are loc o emitere de nuclei mari atomici. 

 Dezintegrare prin 2 protoni este un fenomen în care are loc o emitere intensă de 

protoni. 

 Dezintegrarea tip β
-
 are loc in cazul în care, în nucleul atomic se produce o transformare 

a unui neutron într-un proton însoțită de emisiunea unui electron cu energie mare, 

numărul atomic crescând cu o unitate. 

 Dezintegrare de tip β
+
 are loc in cazul în care, în nucleul atomic se produce o 

transformare a unui neutron într-un proton însoțită de emisiunea unui electron cu energie 

mare, numărul atomic micșorându-se cu o unitate. 
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 Dezintegrare de tip gamma se produce când nucleii atomici, după o dezintegrare, sunt 

încărcați cu energie mare, radiațiile γ fiind unde electromagnetice de înaltă frecvență. 

 Mai există o posibilitate de transformare a unui proton în neutron prin captare de 

electroni. 

 

Bibliografie 

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

https://ro.wikipedia.org/wiki/Perioad%C4%83_de_%C3%AEnjum%C4%83t%C4%83%C8%9Bi

re 

https://www.scientia.ro/fizica/58-fizica-nucleara/285-cum-functioneaza-descompunerea-

radioactiva.html 

 

 
 

NOȚIUNI INTRODUCTIVE DESPRE IMPRIMAREA 3D 

Informatician Maria-Roxana Badea 

 

  O imprimantă 3D nu seamănă deloc cu o imprimantă normală, ca cele pe care le vezi în comerț 

în momentul de față. Din contră, acestea sunt foarte diferite. Forma lor este mai mult de 

paralelipiped, iar interiorul este de fapt, locul în care se petrece magia. 

  Sunt mai multe feluri de imprimante 3D, însă în principiu, toate fac același lucru. Acestea 

construiesc obiecte tridimensionale dintr-o varietate de materiale. Imprimarea 3D este un proces 

de fabricație în care materialul este așezat, strat cu strat, pentru a forma un obiect tridimensional. 

Acesta este considerat un proces aditiv deoarece obiectul este construit de la zero, spre deosebire 

de procesele substractive în care materialul este tăiat, găurit, frezat sau prelucrat. Imprimantele 

3D utilizează o varietate de materiale, precum plasticul sau metalul, și tehnici care au capacitatea 

de a transforma fișiere digitale care conțin date tridimensionale, indiferent dacă sunt create pe un 

design asistat de computer, pe un program de fabricație sau provin de la un scaner 3D. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Radioactivitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Perioad%C4%83_de_%C3%AEnjum%C4%83t%C4%83%C8%9Bire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Perioad%C4%83_de_%C3%AEnjum%C4%83t%C4%83%C8%9Bire
https://www.scientia.ro/fizica/58-fizica-nucleara/285-cum-functioneaza-descompunerea-radioactiva.html
https://www.scientia.ro/fizica/58-fizica-nucleara/285-cum-functioneaza-descompunerea-radioactiva.html
https://hobbymarket.ro/imprimante-3d-c-85
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  Te-ai întrebat vreodată dacă printarea 3D este cu adevărat printare? Practic, chiar dacă nu este o 

tipărire în mod tradițional, aceasta poate fi considerată una. Definițiile relevante de tipărire se 

concentrează pe producția de materiale tipărite, publicații sau fotografii și producerea lor 

folosind presa. Niciuna dintre definiții nu se potrivește cu adevărat cu imprimarea 3D, dar într-o 

perspectivă tehnologică, imprimarea 3D este o îmbunătățire a printării tradiționale, în care se  

aplică un strat de material, de obicei fiind vorba despre cerneală. În mod normal, este atât de 

subțire încât nu există o înălțime vizibilă. Ceea ce face practic imprimanta 3D este să extindă  

foarte mult acea înalțime prin aplicarea mai multor straturi. 

 

 

  La fel ca imprimantele tradiționale, imprimantele 3D utilizează o varietate de tehnologii. Cea 

mai frecvent cunoscută este modelarea prin depunere fuzionată (FDM), cunoscută și sub 

denumirea de fabricarea filamentului fuzionat (FFF). In acest proces, un filament - compus din 

acrilonitril butadien stiren (ABS), acid polilactic (PLA) sau alt termoplastic - este topit și depus 

printr-o duză de extrudare încalzită în straturi. Primele imprimante 3D care au venit pe piață, 

realizate la mijlocul anilor 1990, au folosit FDM la fel ca majoritatea imprimantelor 3D destinate 

consumatorilor, pasionaților și școlilor. 

  O altă tehnologie utilizată în imprimarea 3D este stereolitografia. În această tehnologie, un laser 

UV luminează într-o cuvă de fotopolimer sensibil la ultraviolete, urmărind obiectul care va fi 

creat pe suprafața sa. Polimerul se solidifică oriunde îl atinge fasciculul, iar fasciculul imprimă 

obiectul strat cu strat conform instrucțiunilor din fisierul CAD sau CAM din care lucrează. 
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  Într-o variantă a acestui fapt, ai și imprimare 3D cu proiector digital de lumină (DLP). Această 

metodă expune un polimer lichid la lumina de la un proiector de procesare digitală a luminii.  

Acest lucru întărește polimerul strat cu strat până când obiectul este construit, iar polimerul 

lichid rămas este drenat. Modelarea cu jet multiplu este un sistem de imprimare 3D asemănător 

cu jet de cerneală care pulverizează un liant colorat, adeziv, pe straturi succesive de pulbere unde 

urmează să fie format obiectul. Aceasta este una dintre cele mai rapide metode și una dintre 

puținele care acceptă imprimarea multicoloră. Sinterizarea laser selectivă (SLS) utilizează un 

laser de mare putere pentru a fuziona particule de plastic, metal, ceramică sau sticlă. La finalul 

lucrării, materialul rămas este reciclat. Topirea cu fascicul de electroni (EBM) folosește un 

fascicul de electroni pentru a topi pulberea de metal, strat cu strat. Titanul este adesea utilizat cu 

EBM pentru a sintetiza implanturi medicale, precum și piese de aeronave.  

  În funcție de tehnică, imprimantele 3D pot utiliza o varietate de materiale, fără a se limita la 

metale (oțel inoxidabil, aluminiu și titan), materiale plastice și polimeri (inclusiv compozite care  

combină materialele plastice cu metale, lemn și alte materiale), ceramică, tencuială, sticlă, și 

chiar alimente precum brânza, glazura și ciocolata! 

  Astfel, imprimarea 3D poate fi folosită în industria aviatică, prin crearea unor părți componente 

mai ieftine și mai ușoare din cadrul unor ansambluri, în medicină, prin imprimarea protezelor sau 

a diferitelor organe,  în medicina dentară prin printarea unor mulaje,  
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în arhitectură, prin imprimarea unor machete, 

 

 

 

în sculptură,  în industria bijuteriilor  și chiar în industria alimentară, folosind ca material de 

lucru, ciocolata. 
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  Există o mulțime de lucruri pe care probabil nu le-ai știut despre o imprimanta 3D, însă 

niciodată nu este prea târziu. Dacă ești pasionat de robotică și nu numai, atunci cu siguranță ai 

nevoie de o imprimanta 3D în viața ta. Poți face o mulțime de lucruri cu aceasta și îți poți explora 

creativitatea. La început poate părea o investiție mare, însă pe parcurs, vei observa că a meritat. 

În funcție de ce îți dorești să faci cu o imprimantă 3D, poți chiar să câștigi mai mulți bani decât 

ai investit. Multe persoane aleg să deschidă afaceri, iar punctul de plecare este chiar 

achiziționarea unui astfel de echipament. 

 

Bibliografie: 

https://hobbymarket.ro/blog/post/imprimarea-3d-descopera-cele-mai-interesante-lucruri-

despre-printarea-3d 

 

 

 

CUTIA DE VITEZE, COMPONENTĂ A MAȘINII 

 

Elev Ciudor Ovidiu Damian, clasa a IX-a D 

                                                                                                 Coordonator,  prof.  Rodica Neneciu  

 

  Cutia de viteze este un ansamblu de roți dințate care servește la transformarea forței și 

transmiterea mișcării de rotație la diferite agregate sau vehicule. 

  Cutia de viteze manuală 

https://hobbymarket.ro/robotica-c-81
https://hobbymarket.ro/blog/post/imprimarea-3d-descopera-cele-mai-interesante-lucruri-despre-printarea-3d
https://hobbymarket.ro/blog/post/imprimarea-3d-descopera-cele-mai-interesante-lucruri-despre-printarea-3d
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  La cutiile de viteze manuale, schimbarea treptelor de viteză se face folosind schimbătorul de 

viteze. Acesta acționează inelele sincronizatoare din interiorul cutiei prin intermediul timoneriei, 

cuplând astfel pinioanele vitezei respective.  

 Pentru a schimba vitezele sunt necesare următoarele operațiuni: 

 decuplarea cutiei de viteze de motor, prin intermediul ambreiajului, apăsând complet 

pedala de ambreiaj; 

 selectarea vitezei dorite, prin mișcarea laterala a manetei de viteze; 

 cuplarea vitezei, prin deplasarea longitudinala a manetei de viteze, indirecția vitezei 

dorite. Aceasta fiind indicata in general pe schimbător; 

 cuplarea cutiei de viteze de motor prin eliberarea progresiva a ambreiajului. 

                 

 

             

 

  Cutia de viteze automată 

  Cutia de viteze automată este un tip de cutie de viteze care, la autovehicule selectează în mod 

autonom raportul de transmisie adecvat și, prin urmare, nu necesită intervenția operatorului 

vehiculului. Singurul tip de interacțiune pe care transmisia automată îl solicită conducătorului auto este 

cel referitor la selectarea modului de funcționare. 

 P - Parcare: arborele de antrenare și roțile sunt blocate, lăsând arborele de antrenare liber. 

Acest lucru împiedică mișcarea mașinii, de exemplu atunci când este parcată pe o pantă. 
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 R - Treapta de mers înapoi: la fel ca în cutia de viteze manuală, activează treptele de viteză 

datorită cărora roțile se rotesc în direcția opusă și în același timp aprind luminile de mers înapoi. 

 N - Neutru: la fel ca în neutrul cutiilor de viteze mecanice, în această poziție nu se transmite 

nicio putere către arborele de transmisie, prin urmare motorul și roțile se rotesc independent. 

 D - Conducere: poziția normală de conducere, în care cutia de viteze intervine prin variația 

automată a raporturilor. 

 

          

         

Cutia de viteze în Formula 1 

  Pentru a transmite cuplu prin cutie, o schimbare de treapta necesita zero secunde. Timpul pentru 

ca mecanismul de schimbare sa fie complet este de mai puțin de 0,05 secunde, adică o treime din 

timpul necesar unui om să clipească. La 250 km/h, o mașină de Formula 1 parcurge o distanță de 

aproape 3,5 metri. 

 

 

 



 

                           REVISTA “ANOTIMPUL ADOLESCENȚEI”, NUMĂRUL 11, IUNIE 2022 Page 21 
 

 

 

 

Bibliografie 

www.livelyf1.blogsport.com  

www.lutiedeviteze.ro 

 www.wikipedia.ro  

www.volvocars.com  

 www.autovit.ro  

 

 

 

 

URSUL CARPATIN - SPECIE PROTEJATĂ 

 

 

Eleva Ursu Celine, clasa a XI-a C1 

Coordonator, prof. Delia Pantelimon  

 

  Deși este răspândit în toate regiunile lanțului muntos carpatic, românii considera ursul carpatin 

un animal pur romanesc, deoarece cea mai mare concentrație de urs carpatin din întregul lanț se 

înregistrează pe teritoriul românesc, fiind o specie protejată în Romania. Până la jumatatea 

secolului al XIX-lea, ursul brun se întâlnea în majoritatea regiunilor, chiar și in Delta Dunării, 

http://www.livelyf1.blogsport.com/
http://www.lutiedeviteze.ro/
http://www.wikipedia.ro/
http://www.volvocars.com/
http://www.autovit.ro/
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însă a fost exterminat din aceste zone pentru a nu influența într-un mod negativ agricultura, 

acesta fiind motivul principal al retragerii sale în lanțul muntos. 

  Ursul carpatin aparține familiei Ursidae, fiind un animal deosebit de puternic, atingând o 

lungime de până la 2,5 metri și o înălțime de până la 1,5 metri, iar greutatea sa poate atinge 600 

kg, fiind foarte masiv, cu o musculatura dezvoltată. În ciuda aspectului său, ursul carpatin este 

foarte agil și rezistent. Poate trăi între 30 si 50 de ani, în funcție de condițiile de mediu. Aceste 

caracteristici îl diferențiază de celelalte tipuri de urși, și pot fi influențate de vârsta sau sexul 

ursului, sau de anotimp. 

 

 

  Ursul carpatin are un cap masiv, fruntea este bombată iar nasul și urechile sunt scurte. Culoarea 

ochilor este asemănătoare cu cea a blănii. Gâtul, spatele și membrele ursului sunt foarte 

musculoase, și puternice. În ceea ce privește blana ursului carpatin, aceasta este deasă, cu peri 

moi, a căror desime este influențată de anotimp. Culoare diferă în funcție de vârsta ursului, cei 

tineri prezentând un guler alb care, cu trecerea timpului, se închide la culoare. Simțurile ursului 

carpatin sunt foarte dezvoltate, în special auzul și mirosul, văzul fiind oarecum deficitar, motiv 

pentru care preferă să pornească în căutarea hranei pe timp de noapte. 

 

  În timpul hibernării, ursul se retrage în zone stâncoase, de obicei peșteri, locuri dintre stânci, 

gropi săpate adânc, greu accesibile oamenilor. De obicei poziția pe care o au în barlog este 

orientată cu capul spre ieșire, pentru a putea părăsi locul rapid în caz de primejdie. Hibernarea 

reprezintă un moment deosebit de important din viața acestor mamifere, iar aceasta este 

influențată cu desăvârșire de temperaturile scăzute, hibernarea reprezentând, de fapt, metoda prin 
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care ursul (și alte animale) luptă împotriva frigului. Hibernarea este un fenomen ce se 

caracterizează prin ciclicitate. Înainte de hibernare, ursul carpatin consumă mult mai multă 

hrană, pentru ca aceasta ajută la formarea rezervelor de grăsime care îl vor fi necesare pe timpul 

iernii. Astfel, la începutul hibernării, ursul va fi acumulat suficient țesut adipos, care îi va fi 

folositor o perioada de 3-4 luni, cat durează hibernarea. 

 

 În ceea ce privește hrana, ursul carpatin este un animal omnivor care preferă carnea. Alimentația 

ursului constă în plante (jir, castanet, fructe de pădure), rădăcini, scoarța de copac, melci, pește. 

Însă aceasta depinde foarte mult și de vârsta mamiferului. Există situații, destul de frecvente pe 

teritoriul românesc, când ursul, negăsind hrana în padure, a coborât în apropierea orașelor în 

căutare de mâncare.  

  De regulă, urșii se împerechează cu mai mulți parteneri. Puii rămân timp de 2 ½ până la 4 ani 

alături de mamă, iar o nouă împerechere are loc abia după plecarea acestora. Puii se nasc în 

perioada de hibernare și sunt foarte mici la naștere (200-700 g). Beau laptele foarte nutritiv de la 

mamă și cresc foarte repede. 

  Urșii bruni trăiesc solitari. Ei tolerează însă pe teritoriul lor alte animale congenere de ambele 

sexe. Spre deosebire de râși și lupi, nu sunt teritoriali. Arealul în care se deplasează ajunge de la 

circa 50 până la 1500 km², masculii acoperind în mod evident un teritoriu mai mare.  

  Cei mai mulți urși trăiesc în Carpați (număr estimat: 7000 de animale), însă există controverse 

cu privire la exactitatea metodelor locale de monitorizare. Obiectivul monitorizării este 

furnizarea unor date actuale și de încredere despre starea populațiilor de urși și despre conflictele 

cu oamenii.  
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  Metodele de monitorizare cuprind: analize genetice, telemetria, trapping cu camera foto, 

observarea ursoaicelor cu pui, colectarea unor elemente ale prezenței (excremente, urme de 

gheare, urme), autopsia animalelor moarte.    

  Se spune că prezența urșilor într-un ecosistem forestier indică o stare de sănătate a pădurii și 

este un indicator pentru mărimea și bogăția de ierburi, fructe de pădure și ciuperci a pădurii. 

Ursul brun joacă un rol important în împrăștierea semințelor de fructe și a hifelor de ciuperci, iar 

cercetătorii studiază aportul acestei specii la crearea resurselor și habitatelor pentru alte specii. 

Prezența sa ar putea, drept urmare, ameliora condițiile pentru diversitatea de specii. 
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SĂ ÎNVĂȚĂM DE LA ANIMALE 

 

 Eleva Cristian Georgiana Elena, clasa a XI-a C2 

                                                                                                      Coordonator, prof. Mihaela Bucă 

 

 

 

 

 

DESPRE PRIETENI ŞI PRIETENIE 

  Nu întotdeauna e uşor să împaci animalele între ele: unele specii se obişnuiesc uşor cu altele şi 

se nasc prietenii strânse, iar altele niciodată nu se liniştesc în prezenţa altor animale. La fel se 

întâmplă şi cu oamenii.   

  Suntem animale sociale, iar relaţiile de prietenie au efecte sănătoase asupra organismului 

nostru. Oamenii discută în general pentru a afla noi informaţii, pentru a-şi diversifica punctele de 

vedere, pentru a împărtăşi sentimente, pentru a-şi expune propriile concepţii, sau pur şi simplu 

pentru a depăşi momentele de singurătate. 

MĂNÂNCĂ PEŞTE! 

  Majoritatea pisicuţelor ar renunţa la bobiţe şi perniţe de mâncare uscată în schimbul peştelui şi 

a tonului, în mod special. Din fericire tu poţi alege să faci din carnea de peşte un aliment  
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nelipsit din dieta ta zilnică. Somonul, tonul, păstrăvul şi alte soiuri de peşte sunt bogate în acizi 

graşi cu Omega 3 ce reduc tensiunea sangvină şi riscul bolilor cardiace şi artritei. 

IA O PAUZĂ DE SOMN! 

  Nu vei avea nicio zi în care să nu îţi vezi animalul de companie dormind pe timpul zilei. Există 

o multitudine de studii care indică faptul că o scurtă repriză de somn de-a lungul unei zile îți 

îmbunătăţeşte nivelul de concentrare şi atenţie.  De altfel, persoanele care dorm după amiaza se 

pare că au şanse cu până la 37% mai mici să facă un atac de cord. 

PLIMBĂ-TE ZI DE ZI! 

  Plimbarea zilnică este una dintre cele mai sănătoase, sigure şi simple metode prin care poţi arde 

calorii şi să ai grijă de inima ta. Ajută la scăderea în greutate, scade riscul apariţiei diabetului de 

grad 2, a cancerului de colon şi a celui de sân, păstrează oasele puternice şi mintea ageră. 

„Plimbarea este cel mai bun medicament” afirma Hipocrate, iar studiile din zilele noastre îi 

confirmă spusele. Te ajută de asemenea în zilele mai puţin bune: fă o plimbare alături de un 

prieten bun, într-o atmosferă plăcută şi în locuri liniştite, vei reduce astfel depresia şi stările de 

anxietate. 

FOCUSEAZĂ-TE ŞI TRĂIEŞTE MOMENTUL! 

  Să trăieşti ziua şi momentul este una dintre cele mai importante lecţii pe care ne-o pot da 

prietenii noştrii, animalele. Într-un studiu denumit „O minte îngrijorată este un minte nefericită”, 

psihologii de la Harvard au ajuns la concluzia că persoanele devin mai fericite dacă au activităţi 

ce le focusează concentrarea (exerciţiile de inteligenţă, cititul). Planificarea, rememorarea, 

purtatul gândurilor în alte locuri şi situaţii în timpul activităţii curente poate determina starea de 

nefericire. 

ÎNTINDE-TE DES! 

  Să te întinzi des îţi face corpul mai elastic şi mai flexibil, dar beneficiile nu se opresc aici. Într-

un studiu făcut pe parcursul a 10 săptămâni, un grup de persoane ce nu au făcut alte activităţi 

fizice decât cele prin care să se întindă au dat dovadă de nişte schimbări surprinzătoare: în afara 

flexibilităţii îmbunătăţite, muşchii au prezentat o putere şi rezistenţă crescută. 

UITĂ MICILE ŞICANE! – NU PURTA PICĂ! 
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 Fă trecute lucrurile trecute. Renunţă la vechile ranchiuni şi vei respira mai uşurat cu siguranţă! 

Furia şi supărarea cronică sunt strâns legate de funcţiile plămânilor, în timp ce iertarea ajută la 

scăderea presiunii sângelui şi reduce stările de anxietate. Persoanele care iartă dau dovadă şi de 

un mai mare respect faţă de persoanele lor.  

  Nu îţi petrece viaţa cu ranchiună în suflet. Vei ajunge astfel să te răneşti singur mai mult decât 

pe persoanele pe care le urăşti. A ierta nu înseamnă să spui „Este OK ce mi-ai făcut”, ci “Nu voi 

lăsa ca ceea ce mi-ai făcut să îmi strice fericirea pentru totdeauna”. Iertarea este răspunsul, lasă 

să treacă, caută pacea, vei fi astfel eliberat  de sentimente negative. Şi nu uita, iertarea nu este 

doar pentru ceilalţi este şi pentru tine. Dacă trebuie, iartă-te, mergi mai departe şi fă mai bine 

data viitoare. 

FII CURIOS! 

  Există o vorbă din bătrâni potrivit căreia curiozitatea a omorât pisica. Ei bine, în cazul 

oamenilor, specialiştii au găsit legătura între curiozitate, pe de o parte, şi capacitatea de a înţelege 

şi găsi sensul, scopul şi rolul în viaţă şi societate a celor curioşi. Vei putea căpăta astfel noi 

informaţii, abilităţi ce la rândul lor îţi vor deschide şi mai mult lumea şi oportunităţile acesteia. 

BEA APĂ CÂND ŢI-E SETE! 

  Căţeii nu dau înapoi când vine vorba de a bea apă după o rundă de joacă şi alergătură prin parc 

– de altfel nici majoritatea oamenilor. În timpul unei şedinţe de fitness sau jogging să bei apă este 

cea mai bună modalitate de a te hidrata. Apa dă muşchilor şi ţesuturilor tale lichidele necesare 

fără a adăuga nicio calorie în corp. Ai grijă să bei apă mai multă în zilele caniculare sau când ai 

activitate fizică mai intensă. 

DACĂ IUBEŞTI PE CINEVA, ARATĂ-I! 

  Căţeii nu fac fiţe când este vorba de a-şi arăta ataşamentul şi dragostea. Când ţin la tine, îţi arată 

asta şi este imposibil să îi ignori. Putem învăţa din asta, este modalitatea ideală.  Micile semne şi 

gesturi cu înţeles pe care le arătăm celorlalţi au un impact major asupra relaţiilor pe care le avem 

sau le putem dezvolta. 

BUCURĂ-TE DE AER LIBER! 

  O ieşire prin pădure este considerată o adevărată aventură plăcută pentru căţelul tău, însă există 

o grămadă de beneficii pe care corpul şi mintea ta le poate avea. Să îţi petreci timpul liber în aer 

proaspăt şi curat îmbunătăţeşte starea de sănătate, nivelul vitaminei D şi reduce stresul. La copii, 

http://www.supermamici.ro/sfaturi-despre-cum-sa-redevii-fericita/
http://www.supermamici.ro/independenta-si-interdependenta-ce-de-ce-cum-si-cand/
http://www.supermamici.ro/independenta-si-interdependenta-ce-de-ce-cum-si-cand/
http://www.supermamici.ro/independenta-si-interdependenta-ce-de-ce-cum-si-cand/
http://www.supermamici.ro/independenta-si-interdependenta-ce-de-ce-cum-si-cand/
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joaca în mediul natural aduce după sine vedere îmbunătăţită la distanţă, mai puţine simptome de 

ADHD şi o performanţă crescută la şcoală. 

CAUTĂ UMBRA! 

  Atunci când eşti în parc şi căţeluşul tău are nevoie de o scurtă pauză mai mult ca sigur va căuta 

un loc umbros unde să se odihnească. Dermatologii recomandă să faci şi tu acelaşi lucru, să te 

păzeşti de soare mai ales între orele 10 şi 16. Aceasta este perioada în care trebuie să te fereşti de 

razele ultraviolete, mai ales începând cu sfârşitul primăverii. Chiar şi atunci când eşti la umbră 

este o idee bună să foloseşti o cremă protectoare cu spectru larg pentru părţile expuse ale 

corpului. 

 

Bibliografie 

https://ro.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

DESPRE EMOȚII 

 

Elev  Tiron Gabriel, clasa a XII-a A2 

                                                                                                          Coordonator, prof. Irina Boicu 

  

  Conceptul de „emoţie" este asemănător celui de „timp", dacă nu ne întreabă nimeni, ştim ce este 

emoţia, dacă suntem însă întrebaţi, nu ne găsim cuvintele pentru a formula un răspuns. Problema 

este atât de obscură, încât încă nu există definiţii şi clasificări definitive pentru „emoţie", deşi 

atât filozofii (ca Aristotel, de pildă), cât şi psihologii s-au aplecat asupra acestui subiect 

dintotdeauna. 

Probabil că principala dificultate a definirii şi înţelegerii emoţiilor ţine de faptul că acest 

concept nu este la origine un termen ştiinţific, cu o definiţie precisă, ci un construct popular. 

Cercetătorii au sarcina dificilă de a descoperi ce vor să spună oamenii atunci când fac apel la 

aceste experienţe subiective numite emoţii şi care sunt mecanismele de funcţionare ale acestora. 

https://ro.wikipedia.org/
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Noi, oamenii de toate vârstele, suntem niște ființe incredibil de complexe. Suntem de-a dreptul 

fascinanți, aș putea spune. Ne naștem un ghemotoc de senzații (auditive, vizuale, olfactive etc.), 

apoi cunoaștem lumea interioară și exterioară pe baza acestora. Fără ele, dezvoltarea psihicului 

uman ar fi imposibilă, pentru că ele reprezintă baza, fundamentul pe care se vor construi toate 

celelalte: percepții, reprezentări, procesele cognitive superioare (așa cum sunt gândirea, 

memoria, imaginația), alături de alte mecanisme psihice (atenție, limbaj, voință).  

Motorul și combustibilul uman sunt motivația și trăirile afective (emoțiile, sentimentele, 

pasiunile). Mereu am spus că dacă avem aceste ingrediente magice, motivație și afectivitate, 

putem cuceri Everestul. Desigur, am exagerat, însă doar de dragul sublinierii importanței acestor 

elemente în viața noastră psihică. Toate componentele menționate anterior se află sub influența 

personalității umane, care este unică pentru fiecare în parte și cuprinde laturile bine cunoscute în 

psihologia contemporană: temperament, aptitudini, caracter, creativitate și inteligență.  

  Iată cât de uimitori suntem: dintr-un stadiu de completă vulnerabilitate în care ne naștem, 

ajungem să fim conducătorii tuturor speciilor de pe planetă. În teorie sună simplu, nu-i așa?  

Doar că oamenii mici ajung oameni mari după ce traversează niște etape cu obiective specifice 

de dezvoltare .Oare eu cum îmi gestionez propriile emoții? 
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Psihologul american Robert Plutchik a creat în 1980 „cercul emoţiilor", care constă din 8 

emoţii fundamentale şi 8 emoţii complexe, formate din câte două emoţii fundamentale. 

Emoţiile fundamentale pot fi observate pe cercul al doilea din imagine şi incluse în tabelul de 

mai jos. 

  

Emoţii fundamentale Emoţiile opuse 

Bucurie Tristeţe 

Încredere Dezgust 

Frică Mânie 

Surpriză Anticipaţie 

Tristeţe Bucurie 

Dezgust Încredere 

Mânie Frică 

Anticipaţie Surpriză 

 

Frica, furia, tristețea, uimirea, bucuria și dezgustul sunt emoții cu care ne naștem, emoții primare 

(potrivit cercetătorului Paul Ekman). Ele fac parte din noi, la fel cum ajung să facă parte din noi 

și emoțiile secundare (dobândite empiric): rușinea, vinovăția, mândria etc. Asta înseamnă că 

prima lecție pe care o învățăm în managementul emoțional ne spune că nu putem „să scăpăm“ de 

emoții dificile și nici nu le putem bloca efectele. Ceea ce putem face, însă, este să învățăm să le 

punem în cuvinte și comportamente astfel încât să ducem o viață echilibrată și plină de sens.  

Toate emoțiile sunt importante, chiar și cele, aparent, mai puțin prietenoase. Unele emoții sunt 

experimentate cu dificultate, se simt ca o povară, doar că ele ne transmit (întotdeauna) un mesaj 

care ne ajută enorm, dacă suntem dispuși să îl ascultăm. De exemplu, frica detectează pericolul, 

furia ne ajută să ne mobilizăm dacă suntem prea speriați sau să ne apărăm când ni se face o 

nedreptate, tristețea marchează o reacție normală în fața pierderilor, iar bucuria apare atunci când 

viața noastră se desfășoară în acord cu nevoile pe care le avem. Fiecare emoție are o funcție și o 

importanță care merită toată atenția noastră. 

 

 

https://www.paginadepsihologie.ro/paul-ekman/
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ZI DE SĂRBĂTOARE 

 
Eleva Ardeleanu Petra Cătălina, clasa a X-a B2 

Coordonator,  prof. Gabriela Kelemen-Pal  

  

 

 
Ziua Eroilor  e zi de Sărbătoare 

Când gândurile noastre se-avântă către Cer, 

Purtând recunoștința și amintirea-ntreagă 

Celor plecați din lume și care-n veci nu pier. 

 

Erau așa de tineri când au plecat în luptă 

Și dorul de iubite, de mame și de frați 

În inimi l-au păstrat fierbinte 

Și scut  l-au făcut, în toți munții Carpați. 

 

        Iar noi, cei de pe urmă, un legământ să facem 

Cu cei ce-n glie tâmpla și-au pus-o spre nesomn: 

Vom fi uniți ca unul și  vom putea să ducem 

Prin  muncă și credință,  urmașilor, izbânda lor. 

 

Lumină deci s-aprindem în candela iubirii, 

Sfințitele morminte să le-mbrăcăm cu flori, 

Cu gândul să-i petrecem la poarta Nemuririi 

Cinstind cu vrednicie pe-ai noștri bravi Eroi. 
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THE BIRDS OF LONDON 

 

Eleva  Regula Ana,  clasa a XI-a B3 

Coordonator, prof. Luminița Stupu 

 

 

 

 

 

  There are more than two hundred different species and sub-species of birds in the London area, 

ranging from the magpie to the greenfinch, but perhaps the most ubiquitous is the pigeon. It has 

been suggested that the swarms of feral pigeons are all descended from birds which escaped 

from dovecotes in the early medieval period. They nest in small colonies usually high up and 

inaccessible above the streets of London as if the streets were indeed a sea. A man fell from the 

belfry of St Stephen′s Walbrook in 1277 while in quest of a pigeon′s nest, while the Bishop of 

London complained in 1385 of ”malignant persons” who threw stones at the pigeons resting in 

the city churches. So pigeons were already a familiar presence, even if they were not treated with 

the same indulgence as their more recent successors. A modicum of kindness to these creatures 
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seems to have been first shown in the late nineteenth century, when they were fed oats rather 

than the customary stale bread. 

  From the end of the nineteenth century, woodpigeons also migrated into the city; they were 

quickly urbanised, increasing both in numbers and in tameness. Those who look up today may 

notice their ”fly-lines” in the sky, from Lincoln′s Inn Fields over Kingsway and Trafalgar Square 

to Battersea, with other lines to Victoria Park and to Kenwood. The air of London is filled with 

such ”fly-lines”, and to trace the paths of the birds would be to envisage the city in an entirely 

different form; then it would seem linked and unified by thousands of thoroughfares and small 

paths of energy, each with its own history of use. 

  The sparrows move quickly in public places, and they are now so much part of London that 

they have been adopted by the native population as the ”sparrer”. They are small birds which can 

lose body heat very quickly, so they are perfectly adapted to the ”heat island” of London. They 

will live in any small cranny or cavity, behind drainpipes or ventilation shafts, or in public 

statues, or holes in buildings; in that sense they are perfectly suited to a London topography. 

Remarkably attached to their surroundings, they rarely create ”fly-lines” across the city; where 

they are born, like other Londoners, they stay. 

  There are some birds, such as the robin and the chaffinch, which are less approachable and 

trustful in the city than in the country. Other species, such as the mallard, grow increasingly 

shyer as they leave London. There has been a severe diminution of the number of sparrows, 

while blackbirds are more plentiful. Swans and ducks have also increased in number. Some 

species, however, have all but vanished. The rooks of London are, perhaps, the most notable of 

the disappeared, their rookeries destroyed by building work or by tree-felling.  

 

 

SUS, MAI SUS, TOT MAI SUS! 

 

Elevele Verreck  Iuliana-Valentina și Miclăuș Livia, clasa a X-a A 2 

Coordonator, prof. Raluca-Cătălina Gâdioi-Călinescu  

 

   ,,Un nou pas înainte! Sus, mai sus, tot mai sus!”. Acesta a fost obiectivul nostru, al alevilor 

asachieni care au spus prezent unei noi provocări inițiate de Asociația Culturală ,,Pleadis” din 
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Iași. Colegele noastre de clasa a IX-a și a X-a, îndrumate de doamna profesoară  Raluca-Cătălina 

Gâdioi-Călinescu, au încântat  juriul Concursului Internațional ,,Diversitate culturală în spațiul 

geografic european.”, ocupând locurile II și III.  

  Nimic nu este mai încântător decât lumea mirifică a poeziei, o lume în care își găsesc locul cei 

inițiați și neinițiați doar dacă spun un DA hotărât visării, o lume în care totul este posibil doar 

dacă știi ce înseamnă emoția. Aceasta e lecția pe care vă invităm să o descoperiți alături de noi, 

într-o mică excursie printre creațiile câștigătoarelor. 

 

SAMAEL A IUBIT-O PE EVA 

Eleva Bamboi Maria, clasa a IX-a C2, Premiul III  

 

 

 Căzut într-un genunchi în fața Evei 

 Samael simțea cum nodul din inima lui 

 avea să se dezlege, 

 căci el pentru ea iubire  simțea 

 dar vai, ea, iubire pentru el, n-avea de oferit. 

 

 Samael a iubit-o pe Eva… 

 De iubirea ei a fost dependent 

 Dar față de el, al ei comportament 

 Rămânea indiferent. 

 

 Dragoste cu forța nu se poate 

 Știm și noi asta prea bine 

 Dar ea venea și-l întorcea. 

 Dintr-o privire-i părea că-l iubea. 

 

 Și iar îl renega 

 Apoi iar îi spunea cuvinte ce-l înnebuneau,  

 Inima  lui i se strângea și plângea…. 
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 Atunci când o vedeau, 

 Îngerii care-l vegheau, o compătimeau 

 Atunci când ea-l striga, 

Îl implora s-aibă milă de ea. 

 

 

 Pe Samael nu-l  mai interesa 

 Durerea prin care ea trecea 

 Căci falsă era 

  Dar parcă totul ca la început era 

 Când el doar pe Eva o voia.  

 

 Ce era în mintea ei,  

 Samael nu era capabil a înțelege 

 Ce voia de fapt 

 Lui nici prin gând nu-i putea trece. 

 

 Căci ea inimă n-avea 

 iar să-i crească una, nu voia și nici nu se putea 

 căci singurul lucru pe care Eva îl urmărea 

 era să-și hrănească orgoliul  

 cu care se mândrea.  

 

IMUN LA IUBIREA BEATĂ 

Eleva Ilie Andreea-Iuliana, clasa a X-a C2, Premiul III 

 

 Tu, suflet drag, 

 Ce în minte îmi ești tablou, 

 Mă îmbăt în privirile tale 

 Și când încerc să te uit 
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 Tu îmi ești iar ecou. 

 

 Mă-înec în dor 

 Și amară-mi e strigarea, 

 Căci nu mă-mbăt în ale tale sărutări 

 Cum tu te-mbeți în vin 

 Căci grea îți e povara.  

 

 Și nu am somn, 

 Căci mintea îmi trează 

 Doar inima mi-e beată 

 De-a tale dulci cuvinte. 

 

 Și-aș vrea să adorm 

 În cântece și stihuri, 

 Și aș vrea să adorm 

 Îmbătată de – ale tale sărutări,  

 Și-aș vrea să dorm… 

 

 

ȚI-AȘ SPUNE… 

Eleva Verreck Iulia-Valentina, clasa a X-a A2, Premiul II  

 

Ți-aș spune că-i bine și-așa 

Cât timp mi-ești aproape 

Ei nu mai au rost  

Cât timp ești aici  

Într-o formă sau alta 

Sunt gata s’achit orice cost. 

 

Ți-aș spune că-s bine  
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Și gândul nu-mi zboară 

Și lipsa-ți nu-mi bântuie golul, 

Că muzele’s toate  

Pierdute pe holuri 

Și inima mea nu-i a ta 

Ți-aș spune, ți-aș spune si iar ți-aș spune… 

 

Dar nu pot si nu vreau 

Când stelele’s sus 

Să-ncep sa te mint cu ceva 

S’ascund orizonturi 

S’ascut voci în ecouri 

Ca așchii înfipte in inima ta. 

 

Și nu vreau să sting, 

Ce-am creat în milenii. 

Dă-mi pacea ce-o vreau neîncetat. 

 

Ți-aș spune…dar mai bine lasă… 

Dă-mi pagini, cerneală, 

Și-o cameră goală 

La fel cum e inima mea. 

 

 

…………Și de ar fi ca poezia să locuiască la palat…credem noi că acesta este locul ei:  

 



 

                           REVISTA “ANOTIMPUL ADOLESCENȚEI”, NUMĂRUL 11, IUNIE 2022 Page 40 
 

 

 

Poză realizată de Miclăuș Livia, clasa a X-a A2, Premiul II, 

 

 

  Sperăm că v-am convins. Și dacă și voi știți să visați și puteți să scrieți poezie, atunci vă 

așteptam să vă alăturați  Clubului nostru de lectură ,,Vocea cărților”.  

Și nu uitați: doar cu cărțile deschise, puteți ajunge ,, Sus, mai sus, tot mai sus!” 

 

 

 

 

RUGĂ… 

                                                       Eleva Chiru Clara, clasa a  X-a  B3 

                                                      Coordonator, prof. Ionela Agafiței 

 

Azi mă cobor la pasul Tău Părinte 

Şi cer sudori şi lacrimi de iertare 

Căci sunt un om, un ins ca fiecare 

Să imi dai Tu, ce eu putere n-am...! 
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Tot azi iţi cer, de poţi, pe fiecare 

Să faci mai bun şi omul  de alt neam 

Să fim cuminţi şi iubitori, Părinte 

Să fie umăr lângă umăr, nu în van... 

 

Mă plec cu-alean şi iar îţi cer Preabune 

Să fie pace-n lume cât ocean 

Să risipim ponosul de ranchiune 

Să fie frate lângă frate ca la hram! 

 

Plecându-mi ochii şi piosul glas 

Nu vreau să supăr bunătatea Ta 

Dar, îndrăznesc, că-i tot ce mi-a rămas 

Să nu ne laşi, să nu ne laşi, de poţi ierta!!! 
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AVEM NEVOIE DE DUMNEZEU 

 

Elev Vacaru Robert, clasa a XII-a A2 

                                                                                                Coordonator, prof. Irina Boicu 

 

 

  Dacă Dumnezeu n-ar exista, ar fi necesar să fie inventat”, spunea Voltaire. Și nu era un 

oarecare... Astăzi, mai mult decât atunci, devine un imperativ. Este foarte bine să fim întotdeauna  

optimişti, să avem credinţă de nezdruncinat în Dumnezeu, atât în faţa unui viitor care se anunţă 

plăcut, cât şi în faţa unui viitor care se anunţă neliniştitor. 

 

 

 

  Nu există morală impusă de o instanță superioară. Morala ești tu, tu o definești. Propria 

rațiune definește morala personală. Este un construct personal. Refuză orice norme impuse din 

exteriorul propriei conștiințe!”Căci altfel se ajunge  la lipsa oricărui reper la care să raportezi 

principiile și comportamentele morale, fie la nivel de ființă umană, fie la nivel de stat. Prin 

urmare, este nevoie de Dumnezeu. Indiferent de cum este imaginat de unii: autoritate supremă 

care iubește umanitatea, indiferent de apartenența rasială, națională, etnică, omul fiind entitatea 

de bază, ale cărui drepturi nu pot fi încălcate. 

  Fără Dumnezeu, lumea va pieri.  Omul care-și devine sieși autoritate supremă îi va distruge pe 

cei care nu sunt de acord cu el. Fiindcă este infailibil și n-are în fața cărei autorități superioare să 

mai răspundă. Acum răspunde în fața statului, în baza contractului social. Dar îl va denunța și pe 

acela. 
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  Oare Dumnezeu ne asculta rugile? Oare El există? 

Dr. Mark este un oncolog celebru. Într-o zi zbura către o conferință importantă într-un alt oraș, 

unde urma să primească un premiu în medicină. Cu toate acestea, la o oră după decolare, avionul 

a fost necesar să aterizeze de urgență pe un aeroport din apropiere. Doctorul a închiriat o mașină 

pentru a-și continua drumul către conferință. La scurt timp după plecare, însă, vremea s-a 

înrăutățit și a început o furtună violentă. Din cauza ploii abundente, semnalul gps a dispărut, iar 

doctorul a rătăcit direcția și s-a pierdut. Abia după două ore de condus și-a dat seama ce se 

petrecuse. I s-a făcut foame și era îngrozitor de obosit, așa că a decis să-și găsească un loc unde 

să poposească. În cele din urmă, a dat peste o casă mică. Disperat, a coborât din mașină și a bătut 

la ușă. O femeie a deschis ușa. 

 

 

 

 

I-a explicat situația în care se afla și a rugat-o să-l lase să folosească telefonul. Femeia i-a spus, 

însă, că nu are telefon, dar că poate intra înăuntru și aștepta să se îmbunătățească vremea. 

Flămând, ud și obosit, doctorul i-a acceptat oferta și a intrat înăuntru. Femeia i-a oferit un ceai 

fierbinte și i-a spus că va merge să se roage. Dr. Mark a zâmbit și a spus că el crede doar în 

muncă grea și sacrificiu pentru a obține orice realizare. 

Așezat la masă sorbindu-și ceaiul, doctorul o privea pe femeie rugându-se lângă pat la lumina 

slabă a lumânărilor. Doctorul și-a dat seama că femeia are nevoie de ajutor, așa că, atunci când 

ea a terminat rugăciunea, a întrebat-o: 

– Ce anume vrei de la Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu îți va auzi vreodată rugăciunile? 
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Femeia a zâmbit trist și a spus: 

– Bebelușul din pătuț este fiul meu, care are un tip rar de cancer, și există un singur medic, se 

numește Mark, care îl poate vindeca, dar nu am bani, iar doctorul Mark locuiește în alt oraș. 

Dumnezeu nu mi-a răspuns încă rugăciunii, dar știu că mă va ajuta… și nimic nu-mi va zdrobi 

credința. 

Uimit și fără cuvinte, dr. Mark a izbucnit pur și simplu în plâns. Șoptea: 

– Dumnezeu este minunat… 

Și-a amintit tot ce i s-a petrecut în ziua respectivă: aterizarea forțată, ploaia torenţială care l-a 

făcut să se rătăcească; și toate acestea s-au petrecut pentru că Dumnezeu nu numai că a răspuns 

rugăciunii acelei femei, ci i-a dat și lui posibilitatea de a ieși din îngustimea gândirii materialiste, 

având astfel ocazia să-i ajute pe bieții nefericiți care nu au alte posibilități decât rugăciunea.   

  Devenim, fără să ne dăm seama, înțeleniți într-o „gândire unică”, inoculată treptat, prin metode 

subtile, și absorbiți într-o uniformizare totalitară, în care căutăm cu orice preț „scăparea” din fața 

atâtor pericole cu privire la care suntem avertizați prin acest bombardament informațional 

neîncetat. Inconștient, este perceput drept un pericol însuși curajul de a gândi cu propria 

conștiință, de a-ți pune întrebări, de a avea o altă opinie față de viziunea unică acceptată și 

promovată autoritar prin canalele media principale, fiind interzise și excluse din dezbatere orice 

analiză sau argument în dezacord cu singura realitate care se vrea să existe, cea [re]definită de 

discursul unic. 

  La această autocenzură se ajunge, însă, prin menținerea noastră permanentă într-o stare de frică 

paralizantă. Pentru a ne recăpăta puterea gândirii, pentru a ne dezrobi inima de sub jugul 

emoțiilor răvășitoare și al urii dintre noi, cultivate mediatic, e necesar să-L lăsăm pe Dumnezeu 

să lucreze înlăuntrul nostru. 
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PERICOLUL MANIFESTĂRILOR VIOLENTE ÎN ŞCOALĂ 

 

                                                                             Eleva Brînduș Carmen Vasilica, clasa a XII-a A3 

Coordonator, prof. Loreta Moisă  

 

 

 

 

 

  Violenţa, sub toate manifestările ei, nu este un fenomen nou. A existat şi va exista mereu. 

Problema este atenuarea ei, lupta pentru înțelegerea că sunt urmări psihologice, sociale, culturale 

şi economice. Violenţa şcolară este doar una dintre manifestări. Chiar dacă reprezintă o problemă 

spinoasă, punerea sub control a fenomenului violenţei în şcoală trebuie să devină o prioritate 

pentru toţi. 

  Conform unui specialist în problematica violenţei în mediul şcolar, „violenţa este 

dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal, colectiv sau social şi care se traduce 

printr-o pierdere a integrităţii, ce poate fi fizică, materială sau psihică”. 

  Manifestările de violenţă în şcoală pot fi agresiuni fizice (lovirea unui coleg, lovirea unui 

coleg care este prieten cu cel vizat de fapt, refuzul de a duce la îndeplinire o sarcină, refuzul de a 

vorbi), sau agresiuni verbale (înjurături, ameninţări, calomnieri, împiedicarea efectuării unor 

acţiunu sau activităţi),  
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  Cauzele violenţei şcolare sunt multiple şi complexe, regăsindu-se în diferite medii care 

interelaţionează: individual, familial, social, şcolar, extraşcolar. Analizând din aceste 

puncte de vedere observăm că se disting cauzele binecunoscute dar care nu au putut fi 

înlăturate.    Analizând mediul individual, cauzele principale date de toate studiile de 

specialitate sunt trăsăturile de personalitate ale fiecărui individ, impulsivitatea care rareori poate 

fi controlată, teribilismul vârstei,  căutarea de senzaţii specifice fiecărei vârste, imaginea de sine 

scăzută (din cauza părinţilor neadaptaţi şi care înţeleg greşit noţiunea de severitate, profesorilor 

prea aglomeraţi şi care nu găsesc timp suficient şi pentru cunoaşterea şi înţelegerea elevilor, 

„prietenilor” care umilesc), instabilitatea emoţională, probleme nenumărate specifice diferitelor 

etape de vârstă. 

   Un mediu de influenţă delicat este cel familial. Dacă acasă este un mediu conflictual (de cele 

mai multe ori din cauza lipsei de comunicare sau neştiinţei de a comunica dar şi din cauza 

abuzului de alcool, ambele atrăgând după sine lipsa de afecţiune), sau copilul face parte dintr-o 

familie dezorganizată, acel copil are toate „şansele” să se manifeste violent în relaţiile cu ceilalţi. 

Şi asta pentru că nu ştie altfel, nu are alt model. La fel se întâmplă şi cu copiii care simt lipsa 

unei minime exigenţe parentale, cu toate că nu vor recunoaşte acest lucru niciodată. Ei înţeleg că 

nu sunt iubiţi de către părinţi. 

  Mediul social vine şi se întrepătrunde cu cel familial, amplificând cauzele. Inegalitatea socială 

(care a luat amploare în ultimul timp) şi situaţia economică precară creează manifestări de 

violenţă nebănuite datorate neputinţei de a răzbate. 

  Alături de familie şi societate, şcoala poate veni şi ea cu cauzele ei: conducerea defectuoasă 

a clasei de elevi, al situaţiilor de criză ivite, ignorarea sau tratarea preferenţială a elevilor, abuzul 

de măsuri disciplinare, nemaivorbind de programa şcolară prea încărcată. 

  Toate aceste cauze se completează cu ceea ce se întâmplă în relaţiile cu ceilalţi oameni din 

jur: gaşca de prieteni, schimbarea mediului. Conform psihologilor actuali se pare că violenţa 

exercitată asupra celor mai slabi sau a fetelor oferă adolescenţilor o senzaţie de putere 

asemănătoare beţiei, care dă, în timp, dependenţă. În acelaşi timp, cruzimea asigură un statut 

superior în cadrul găştii de care aparţin bătăuşii. Ei perseverează pentru că deseori scapă fără 

prea mari probleme, societatea nestrăduindu-se să-i pedepsească pe măsura faptelor lor. Dacă 

nimeni nu îi trage la răspundere pentru faptele lor, cred în sinea lor că totul este OK, că aşa este 

normal să decurgă lucrurile. De asemenea, lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a 
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cazurilor de violenţă şi indisciplină, multitudinea clipurilor, filmelor, reclamelor care 

promovează violenţa influenţează comportamentul elevului, acesta putând fi tentat să imite 

acţiunile văzute la televizor, dorind să se evidenţieze prin impulsivitate. Cei lipsiţi de o 

socializare adecvată, incapabili de a-şi potoli pornirea de a provoca pe alţii pot constitui o 

problemă dificilă atât pentru profesori şi elevi, cât şi pentru întreaga societate. 

  Întotdeauna este mai bine să previi decât să ajungi te confrunţi cu situaţiile în sine. De aceea 

este foarte binevenită organizarea unei comisii în fiecare şcoală care este adaptată realităţii 

sociale a şcolii. Este bine să fie implicaţi şi elevi în activităţile comisiei pentru că altfel se văd de 

la nivelul lor toate acţiunile domnilor profesori şi nu mai percep măsurile ca fiind nedrepte şi 

extreme.  

  Ca măsuri care pot fi luate de şcoală pentru prevenirea violenţei putem vorbi despre  

comunicare profesori – elevi – părinţi, pregătirea unor elevi pentru medierea conflictelor dintre 

colegii lor (aducerea împreună a celor două părţi opuse pentru a discuta problema de faţă cu o 

persoană neutră dă rezultate foarte bune), realizarea unui circuit de televiziune închis în şcoală, 

promovarea unei culturi a non-violenţei prin organizarea de diferite activităţi tematice sau 

implicarea în diferite proiecte, încurajarea rezultatelor bune şi a comportamentului exemplar al 

elevilor. 
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AUTOVEHICULUL   INTERACTIV 

 

                                                                                            Elev Jipa George Vlad, clasa a X-a E 

                                             Coordonator, prof. Elvira Antohi 

 

 

 

 

  Producatorul de vehicule de lux, Mercedes-Benz, consideră că empatia și încrederea reprezintă 

factori cheie în acceptarea autovehiculelor autonome. Oamenii trebuie să aibă încredere în 

mașini, să poată intui imediat următoarele miscări ale autovehiculului autonom. Mercedes-Benz 

cercetează conceptul de „încredere informată” cu ajutorul „autovehiculului interactiv”. 

  La baza autovehiculului interactiv se află un autoturism Clasa S, cu semnalizări luminoase  

360°. Luminile turcoaz de pe plafon indică modul de conducere autonom și oferă informații cu 

privire la următoarele acțiuni. 

 Lumina permanentă indică faptul că autovehiculul se află în modul de conducere 

autonom, indiferent dacă se află în mișcare sau staționează. 

 Semnalul luminos intermitent indică faptul că autovehiculul frânează. 

 Semnalul luminos rapid semnalizează faptul că, în scurt timp, autovehiculul se va pune în 

mișcare. 
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  Benzile luminoase de culoare turcoaz pe parbriz, grila radiatorului, farurile, oglinzile exterioare 

și în partea inferioară a geamurilor le indică pietonilor și celorlalți participanți la trafic faptul că 

autovehiculul se află în modul de conducere autonom. Deasemenea rândurile scurte de puncte 

iluminate pe plafon le semnalizează celorlalți participanți la trafic faptul că au fost recunoscuți. 

În acest mod, autovehiculul interactiv recreează contactul vizual dintre un șofer și un pieton. 

  Benzile de lumini din jurul autovehiculului emit un semnal luminos conex. Oglinzile laterale se 

pliază în exterior, iar partea din spate a autovehiculului, apoi cea frontală se ridică. Aceste 

mișcări sunt similare unei fiinţe vii care se trezește și se întinde. Oamenii pot recunoaște această 

comunicare în mod intuitiv. 

  Studiile au arătat că pietonii preferă comunicarea 360° şi culoarea turcoazSemnalizarea 

luminoasă 360° este foarte importantă pentru informarea pietonilor. Cercetările au analizat 

reacțiile pietonilor la autovehiculele autonome semnalizate diferit, în diverse condiții de trafic. 

demostrand faptul că semnalizarea luminoasă are un efect major asupra pietonilor în a accepta 

autovehiculele autonome și în a se simţi în siguranță în apropierea acestora. 

  Dacă semnalul luminos indică faptul că un autovehicul se află în modul de conducere autonom, 

pietonii se simt în siguranță chiar dacă pasagerii autovehiculului nu sunt atenți la trafic. 

Viziunea viitorului: caroseria autovehiculului ca metodă de comunicare 

  De exemplu, umbra unui pieton va fi conturată pe caroserie, dacă senzorii 360° au detectat-o în 

imediata apropiere. În funcție de această interacțiune, pietonul poate avea siguranța că a fost 

detectat de autovehicul și poate acționa în consecință. 

  Mercedes-Benz lucrează acum la noi soluții care oferă pasagerilor și pietonilor aceleași 

informații cu privire la percepțiile autovehiculului și acțiunile sale ulterioare. 
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LUMEA ROBOȚILOR 
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 Coordonator, prof. Mihaela Voicu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lumea roboticii avansează cu o repeziciune uimitoare. Oamenii de știință experimentează 

înconntinuu în acest nou univers, dând la iveală mașinării uimitoare. Unul dintre cei mai ciudați 

roboți a fost lansat la Universitatea Ausburg, din SUA. Mașinăria își dă ochii peste cap și este 

capabilă să facă remarci ironice. 

  Dacă la început lumea s-a întrebat la ce poate fi de folos un robot care „să facă pe deșteptul”, 

numit Irony Man, persoanele care au interacționat cu mașinăria care este în stare să transforme 

„traficul este îngrozitor” în „ador să stau înghesuit în trafic” ca având efect benefic asupra stării 

lor de spirit. 

  Unul dintre roboții cei mai avansați din lume a fost creat în Rusia. Se numește Skybot F-850 și 

este destinat activității de pe Stația Spațială Internațională. 
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  Construit să poată rezista în condițiile din afara atmosferei terestre, cosmonautul mecanizat are, 

în același timp, și o funcție de companion, fiind menit să „le țină de urât” astronauților aflați în 

misiune – le răspunde întrebărilor și chiar poate face glume. Unele de-a dreptul ciudate… 

Unul dintre cei mai interesanți roboți a fost creat pentru a transmite semnale între specii diferite. 

Mai precis, mașinăria funcționează ca „translator” între pești și un roi de albine, animale aflate în 

țări diferite. 

  Peștii din Elveția au transmis semnale către albinele din Austria, semnalând schimbări de 

temperatură care au îndemnat insectele să se mute în altă zonă. 

  După o jumătate de oră de confuzie, animalele incluse în teste au început să reacționeze, iar asta 

ar putea fi o veste bună pentru cei care se străduiesc să îndepărteze păsările de pistele pe care se 

deplasează avioanele sau albinele de spațiile cu pesticide, care le-ar putea ucide. 

Robocop a început să fie transferat în realitate. Departe de conceptul artistic, dar cu aceeași 

funcțiune, robotul destinat păstrării ordinii și liniștii publice se află de ceva vreme în teste pe 

străzile din Handan, China și se rezumă momentan la traficul rutier. 

  În funcție de model, acești roboți documentează abaterile de la regulile de circulație, 

informează participanții la trafic despre existența unei acțiuni a poliției sau dă sfaturi și 

informații despre drumurile publice. 

  Roboticienii au fost ghidaţi de definiţia operaţională "simte-acţionează-gândeşte" a unui robot 

timp de peste 30 de ani.Această definiţie afirma că un robot este o maşină care poate "simţi" în 

mod activ starea lumii, se poate "gândi" la sarcina sa, în lumina informaţiilor simţite, pentru a 

forma un plan de acţiune, şi poate "acţiona" în conformitate cu planul. 

  Dacă vrem să ştim cu adevărat unde ne situăm în domeniul roboticii, atunci trebuie să ne 

schimbăm aşteptările în legătură cu ce este un robot. 
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TĂIEREA CU JET DE PLASMĂ 

 

Elev Ardeleanu George, clasa a XI-a D 

Coordonator,  prof . Rodica Neneciu  

 

  Se numește plasmă o stare a gazului ionizat la temperaturi ridicate, conducătoare de electricita- 

te care conține particule pozitive și negative, totodată atomi și molecule saturate. Pentru a 

produce plasmă, adică de a aduce gazul în stare ionizata, este nevoie de încalzirea ei la o 

temperatura foarte înalta, ori de prezența unui câmp electromagnetic puternic. 

  La tăierea cu jet de plasmă, datorită concentrației mari de energie într-un spațiu restrâns, se pot 

 atinge temperaturi foarte înalte sub un puternic efect de suflu. Materialul piesei este încalzit 

până la topirea unui strat, dupa care se suflă din tăietură cu jetul de plasmă. La grosimi ale 

pieselor mai mari de 10 mm, jetul de plasma este înlocuit de un arc de plasmă (caldura degajată 

în secțiunea tăieturii este mai mare). 

  Jetul de plasmă este utilizat din ce în ce mai mult la tăierea oțelurilor bogat aliate, a metalelor 

neferoase și chiar a materialelor nemetalice. Se pot utiliza drept gaze plasmogene: argon, azot, 

hidrogen, heliu.  

 

 

Principiul procedeului: 

  Schema de principiu a unei instalații pentru tăiere cu jet de plasmă este prezentată în figura ur- 

mătoare. Generatorul de plasmă (plasmatron) este alimentat cu energie electrică de la sursa 2, al 

cărui pol negativ este legat la electrodul de wolfram 3, care este izolat electric de corpul 1. Gazul 

utilizat pentru strangularea arcului electric 4 se reglează cu ajutorul unui robinet 5 și se măsoară 
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cu aparatul 6. Duza de ieșire a jetului de plasma, confecționată dintr-un material special, este 

răcită permanent. În cazul funcționării în regim cu jet de plasmă, polul pozitiv al sursei de 

energie electrica se leagă de corpul generatorului, acționând contactul kx, iar pentru funcționarea 

în regim cu arc de plasma polul pozitiv se leagă la semifabricatul ce urmează a fi tăiat, acționând 

contactul kz. Pentru aprinderea arcului se folosește oscilatorul de ionizare 7. Ampermetrul și 

voltmetrul din schemă servesc la supravegherea parametrilor electrici ai procesului de tăiere.  

 

                              

Generatoare de plasmă 

Tipul generatorului de plasmă - aceste generatoare de plasmă pot fi de trei tipuri: 

 a.  Generatoare de plasmă cu aer comprimat:  

-  sunt cele mai simple generatoare de plasmă; 

- debitează folosind aerul comprimat  și nu folosesc gaz de protectie;  

- au costul cel mai mic de achizitie. 

 b. Generatoare de plasmă de mare productivitate: 

 - sunt create pentru a fi montate pe echipamente automate de tăiat, industriale; 

-  debiteaza folosing gaz plasmagen sau gaz de protecție. 

 c. Generatoare de plasmă de precizie ridicată: 

 - sunt create pentru a fi montate pe echipamente profesionale industriale de tăiat și sunt 

singurele care permit marcarea pieselor. 
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Imperfecțiuni la tăierea cu plasmă 

Printre defectele specifice tăierii cu jet de plasmă se menționează:  

- rotunjirea muchiilor datorită tăierii cu o putere prea mică a generatorului de plasmă;  

- rugozitatea mai mare pe una dintre suprafețele rezultate prin tăiere, ca urmare a efectului 

turbionar al jetului de plasmă;  

- apariția de bavuri pe partea opusă a zonei tăiate și împroșcări de material, sub formă de stropi, 

ca urmare a tăierii cu viteze prea mari;  

- formarea unor zone influențate termic în care, sub acțiunea tensiunilor termice și remanente pot 

apărea fisuri, crăpături. 

  Pentru prelucrarea pieselor din oțel carbon cu grosimi de până la 75 mm se pot utiliza, în locul 

gazului inert, aer sau oxigen. Calitatea tăieturii cu jet de plasmă este cel puțin tot atât de bună ca 

și cea realizată prin tăierea oxiflacară, însă cu o zonă influentăta termic mai mică, de cel mult 

1,5 mm. Precizia tăieturii este de 1,5 mm. 
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O SURSĂ DE ENERGIE NEPOLUANTĂ  - ENERGIA EOLIANĂ 

 

Prof.  Daniela Fechet,  C. T. “Gheorghe Asachi” Oneşti 

 

 

 

 

    În cadrul surselor de energie aşa-zise neconvenţionale, una din cele “redescoperite” este 

energia vântului, denumită şi energia  “cărbunelui albastru”. Energia eoliană a asigurat, începând 

cu trecutul foarte îndepărtat, o bună parte din energia necesară omenirii. 

Cercetările istorice atestă faptul că, primele utilizări au fost legate de navigaţie. Se ştie că nava 

cu vele apare în inscripţiile cretane, feniciene şi egiptene, dar multă vreme velele au jucat numai 

rolul de auxiliar al vâslelor., vântul fiind folosit numai când bătea în direcţia de deplasare. 

Navigatorii au învăţat mult mai târziu tehnica de deplasare a corăbiilor perpendicular pe direcţia 

vântului sau chiar în unghiuri destul de mici, împotriva vântului. Această descoperire a dus 
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treptat la înlăturarea vâslelor, la mărirea tonajului, la extinderea traseelor corăbiilor şi implicit la 

descoperirile geografice. 

  Documente istorice de acum 5000 de ani dovedesc, de pildă, că vela a fost folosită în navigaţie 

pe Nil. Atât de important era vântul pentru societatea antică încât mitologia greacă i-a asociat un 

zeu , Aiolos (Eol, zeul vânturilor). De aici şi denumirea de energie eoliană.      Primele turbine de 

vânt, folosind definiţia actuală a acestor maşini, erau probabil cu ax vertical, dată fiind 

simplitatea lor constructivă. Astfel de turbine s-au folosit pentru prima dată în Persia, cu 200 ani 

î.e.n., la pomparea apei sau la măcinatul grâului. Folosirea acestor mori de vânt cu ax vertical, a 

panemonelor, s-a răspândit în toată lumea islamică. Mai târziu, au fost inventate mori de vânt cu 

ax orizontal, constând din până la zece braţe de lemn, având fixate pânze ce-şi schimbau 

orientarea (trinca). Asemenea tipuri arhaice de mori de vânt pot fi întâlnite şi astăzi , în 

funcţiune, în zona mării Mediterane şi în special în insulele greceşti. 

   În secolele al-X-lea şi al-XI-lea , morile de vânt erau folosite pe scară largă în Orientul 

Apropiat. În Europa, se semnalează utilizarea morilor de vânt cu ax orizontal, prin secolele XI-

XIII . Perfecţionate continuu, morile cu patru pale, în cruce, construite cu miile în zonele costiere 

ale Europei de nord, creează imaginea familiară a „morilor olandeze”. 

 Pe teritoriul ţării noastre se pare că primele mori de vânt datează din secolul al-XIII-lea. Cert 

este că, la sfârşitul secolului trecut, în Dobrogea şi în Moldova funcţionau aproape o mie de mori 

de vânt. În număr mare asemenea mori existau şi în Muntenia, Transilvania şi Banat.        La 

sfârşitul secolului trecut, în SUA începe să se producă o instalaţie eoliană pentru pomparea 

locală a apei, devenită şi ea familiară. Este vorba de “roata fermierului”, cu rotor multipală, de 

mici dimensiuni, care spre sfârşitul secolului trecut începe să se utilizeze cuplat cu un generator, 

pentru producerea de energie electrică, puterea nedepăşind un Kilowatt.  

  Dezvoltarea industrială, extinderea reţelelor electrice de transport şi distribuţie , a dus la 

renunţarea la cele mai multe dintre instalaţiile eoliene existente, ele fiind înlocuite prin acţionări 

cu motoare electrice. Şi utilizarea combustibililor fosili a avut drept urmare desuetudinea şi, în 

mare parte, uitarea surselor energetice eoliene.  

   Criza energetică a ultimilor ani şi  creşterea poluării atmosferice  au readus însă în atenţie 

energia eoliană.  În multe dintre ţările industrializate ale lumii  s-au lansat programe vizând 

realizarea , pe baza celor mai moderne tehnologii, a unor aerogeneratoare de mare putere, 

competitive cu sursele clasice de energie. Cercetarea este îndreptată, în prezent, în direcţia 
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ridicării gradului de competitivitate al instalaţiilor de captare şi conversie a acestei energii în alte 

forme de energie utile omului. De asemenea, acţiunea de inventariere şi zonare a potenţialului 

energetic eolian se desfăşoară foarte alert. Cu toate acestea , specialiştii sunt încă departe de a 

îmbrăţişa un punct de vedere comun în legătură cu afirmarea energiei eoliene ca o alternativă 

viabilă în cadrul energeticii neconvenţionale. Unul din aspectele controversate constă în faptul că 

gradul de utilizare al energiei vântului, la nivelul realizării actuale în domeniul turbinelor 

eoliene, este redus.  

Într-adevăr, se ştie, de exemplu, că pentru o turbină eoliană cu ax orizontal tip elice, puterea la 

axul acesteia (în SI) este 

 

                                    P = ½ Sv
3
Cp                 (1) 

 

În care  este densitatea aerului, S – suprafaţa baleiată de pale, v – viteza vântului iar Cp– 

coeficientul de putere  (randamentul eolian) şi care reprezintă raportul dintre puterea mecanică 

culeasă de axul turbinei şi puterea vântului.  

Valoarea maximă a coeficientului de putere este 

Cpmax = 0,593  (limita lui Betz).  În mod practic, Cp =0,2 – 0,4. 

Luând în considerare S=D
2
/4,  în care D este diametrul ariei circulare baleiate de palele 

turbinei, relaţia (1) capătă forma: 

 

                                P = (/8)D
2
 v

3
Cp            (2)      

 

În sfârşit, dacă  = 1,27 Kg/m
3 

(densitatea aerului la temperatura de 15 grade Celsius şi 

presiunea de 760mm Hg), relaţia (2) devine 

 

                                P = 0,498 D
2
 v

3
Cp                 (3)      

 

Din relația (3)  rezultă că pentru a se obţine puteri mari sunt necesare turbine cu diametrul palelor 

mare şi că această putere variază cu cubul vitezei vântului. Variaţia vitezei vântului în limite 

largi are drept urmare variaţia puterii. Aşadar destule dezavantaje. Şi totuşi , energia eoliană are 

şi multiple avantaje . Astfel , această energie este practic inepuizabilă, nepoluantă, gratuită şi 
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disponibilă pretutindeni.  În legătură cu coeficientul de putere mic, e de subliniat că energia 

eoliană nefiind o energie primară în sensul strict al cuvântului (nu cere o extracţie primară), 

rezultă că nu randamentul eolian  este determinant în legătură cu valorificarea potenţialului  

energetic eolian al unei anumite zone geografice. Decisive rămân cheltuielile de investiţii ca şi 

cele de exploatare. Energia eoliană, ca şi în cazul altor surse energetice, nu este uniform 

repartizată. Ar mai fi de menţionat faptul că, deşi conversia energiei eoliene în energie mecanică 

sau electrică beneficiază – între sursele neconvenţionale – de tehnologia cea mai matură, bazată 

pe o îndelungată experienţă istorică, paradoxal, această conversie prezintă un pronunţat caracter 

de noutate. Aceasta deoarece pentru a fi competitivă se cer tehnologii de elită, accesibile cu un 

serios efort de cercetare - dezvoltare. 

        Referitor la ţara noastră, este de remarcat faptul că teritoriul naţional fiind situat într-o zonă 

de interferenţă a maselor de aer cu contraste termo-barice mari, dispune în ansamblu de un 

potenţial energetic eolian bun. Configuraţia reliefului, care compartimentează puternic teritoriul 

ţării, imprimă modificări evidente în mărimea acestuia de la o regiune la alta, determinând o 

repartiţie neuniformă a sa . Studiile elaborate conduc la concluzia că dintre sursele noi şi 

regenerabile de energie, vântul ar putea avea o pondere importantă în producerea energiei 

electrice în ţara noastră. Pe baza estimărilor actuale, potenţialul energetic eolian, tehnic şi 

economic minim amenajabil al ţării noastre, la nivelul tehnologiilor actuale, este de circa 15∙10
6 

MWh/an, ceea ce înseamnă o economisire a circa 5,5∙10
6 

tone combustibil convenţional pe an. 

Raportat la cantitatea de energie obţinută din surse regenerabile, energia eoliană ar asigura până 

în anul 2015, 12,3% din aceasta cantitate. 

        În concluzie, punerea în valoare a potenţialului energetic eolian al ţării poate aduce un aport 

considerabil în balanţa energetică naţională.  
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ELECTRONIC ART 

prof. Roxana Olteanu  

 

Motto: „Pentru mine arta este ca un câmp nemărginit, ca un continuu 

început. Arta nu are sfârşit. ” Marcel Duţu – artist plastic 

   

  Relaţiile între artă şi tehnică nu constituie o idee nouă în creaţia artistică-plastică. Electronic Art 

își găsește variate modalităţi de expresie plastică în avangardele artistice ale secolului al 

douăzecilea. 

  Din piese electronice uzate: rezistenţe, fire electrice de diferite grosimi şi lungimi, diode, 

bobine mici, plăci de bază din computere, procesoare, plăci video, plăci de sunet, bucăţi de hard 

disc, resturi de tastatură zdrobită adunate pe câmpul de lucru, elevii clasei a IX-a A1- Tehnician 

operator tehnică de calcul au realizat proiecte ce țin de domeniul artei. Electronic Art este o 

îmbinare între artă și electronică. Această artă de sorginte constructivistă conduce la dezvoltarea 

de noi posibilităţi de expresie vizuală şi la apariţia unor puncte de vedere originale, 

experimentale în artă, dar și în studiul electronicii.  

  Educația şi arta sunt în primul rând expresii ale cunoaşterii superioare, ale unei expresivităţi 

controlate intelectual şi mai puţin a instinctului. Astfel, am încercat să stârnesc interesul către 

electronică al elevilor  cu un nou mediu de creație artistică: componentele electronice. Curioși ca 

toți tinerii, elevii au pus întrebări despre forma, înscrisul de pe corpul componentelor, despre 

rolul lor în circuitele electronice, iar prin răspunsurile primite, consider că elevii și-au completat 

cunoștințele într-un mod atractiv, activ şi participativ. În acelaşi timp, această metodă practică 

educativ-artistică a pus accent pe creativitate, care nu este proprie numai artelor, ci este la fel de 

importantă  pentru progresele din științe, din matematică, tehnologie, afaceri și în toate domeniile 

vieții cotidiene.  

  Iată câteva dintre creațiile de artă electronică ale elevilor:  

 



 

                           REVISTA “ANOTIMPUL ADOLESCENȚEI”, NUMĂRUL 11, IUNIE 2022 Page 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           REVISTA “ANOTIMPUL ADOLESCENȚEI”, NUMĂRUL 11, IUNIE 2022 Page 61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           REVISTA “ANOTIMPUL ADOLESCENȚEI”, NUMĂRUL 11, IUNIE 2022 Page 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           REVISTA “ANOTIMPUL ADOLESCENȚEI”, NUMĂRUL 11, IUNIE 2022 Page 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA CREATIVĂ 

Prof. Violeta-Mirela Motea  

 

  Secolul al XXI lea este cu siguranţă secolul aurului cenuşiu, în care creativitatea are rolul de 

forţă motrice a progresului. Promovarea creativităţii individuale, dar mai ales a celei colective stă 

la baza procesului educativ-instructiv, care reprezintă un proces continuu de creaţie. Şcoala 

contemporană centrată pe formarea de competenţe, manifestă un rol bine gândit în dezvoltarea 

potenţialului intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care vor contribui la asigurarea 

productivităţii progresului şcolar.  Creativitatea se relevă ca o însuşire deosebit de complexă a 

întregii personalităţi. Este un fenomen complex, expresie a interacţiunii dintre factorii cognitivi 

şi cei noncognitivi.  

  Creativitatea este motorul inovării, nucleul realizării educaţiei viitoare şi factorul cheie al 

dezvoltării personale, ocupaţionale, antreprenoriale şi sociale şi al bunăstării tuturor indivizilor în 

societate. Cel mai important rol în depistarea, stimularea şi finalizarea creativităţii îl are şcoala, 

care trebuie să fie centrată pe elev şi să-I ofere posibilitatea de dezvoltare la maxim a 

capacităţilor şi aptitudinilor creatoare prin procesul învăţării. 

  Factorul esenţial în stimularea creativităţii la elevi este cadrul didactic, prin caracteristicile şi 

conduita sa profesională, prin atitudinea manifestată în clasă sau în afara orelor de curs, faţă de 
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personalitatea şi comportamentul elevilor. Profesorul creativ asigură climatul favorabil pentru 

stimularea ideilor şi încurajarea gândirii divergente la elevi. Anume el, îl stimulează pe acesta în 

procesul de învăţare, ajutându-l să formuleze ipoteze, concluzii, să analizeze procese şi 

fenomene ce au loc în lumea vie, prin expunerea propriilor păreri.  

  Dezvoltarea creativităţii elevilor în vederea obţinerii de performanţe presupune schimbare de 

viziune în practica pedagogică, bazată pe: învăţarea centrată pe elev; promovarea învăţării prin 

colaborare; utilizarea unor strategii didactice care să stimuleze creativitatea, să pună elevii în 

situaţii concrete de comunicare, de rezolvare de probleme, de realizare a unor produse originale. 

Factori care condiţionează manifestarea creativităţii sunt: capacitatea intelectuală (imaginaţia, 

inteligenţa, memoria, gândirea); efortul de pregătire şi investigare; mediul socio-cultural; 

aptitudinile; motivaţia; caracterul; ereditatea.  Printre metodele activ-participative, ce contribuie 

la stimularea creativităţii, sunt: brainstorming-ul, metoda ştiu - vreau să ştiu - am învăţat, 

problematizarea, vizualizarea creativă, starbursting (explozia stelară), interviul de grup, studiul 

de caz, phillips 6/6, portofoliul, metoda Pălăriilor gânditoare, pânza de păianjen prin intermediul 

cărora elevii sînt puşi în situaţii imprevizibile, de creare, modelare, investigare, deducere, 

elaborare, etc..  

  Un rol important în dezvoltarea creativităţii il reprezintă aplicarea metodei - modelarea. Aceasta 

permite descrierea riguroasă a fenomenelor, pentru o înţelegere clară a realităţii, totodată creând 

noi căi de cercetare care duc la elaborarea tehnicilor experimentale şi imaginare. Prin aplicarea 

modelării la lecţiile de biologie în clasa a X-a C2, elevii au dat dovadă de aptitudini creative prin 

realizarea unor modele a organelor şi sistemelor de organe studiate în cadrul orelor de biologie .   

  Având în vedere că disciplina pe care o învăţăm are o terminologie specifică, informaţiile fiind 

câteodată mai greu de reţinut, în cadrul Clubului „Biologia Aplicată” am constituit un grup de 

elevi care cu multă pasiune şi talent poetic crează poezii ştiinţifice care conţin concepte biologice 

ce sunt utilizate şi ele în cadrul orelor de curs ajutându-ne să descoperim organe, roluri, procese 

biologice vegetale sau animale.  

  În acest mod elevii sunt îndemnaţi la studiu individual aprofundat, având şi posibilitatea de a-şi 

descoperi prin aceste activităţi talentul poetic, iar prin utilizarea lor la orele de biologie 

informaţiile sunt mai uşor de înţeles şi de învăţat.  

  Pentru conceperea poeziilor, elevii de clasa a X-a A1, B1 şi C2 au la dispoziţie din octombrie 

de când îşi aleg lecţia pe care vor s-o transpună în versuri şi până în luna martie a anului umător 
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când sunt definitivate , iar în iunie cele mai bune poezii şi mulaje biologice sunt participante la 

concursul intitulat „Biologia e ca Poezia”. Urmează recunoaşterea şi aprecierea realizărilor 

noastre materializate cu note de 10 şi diplome şi publicarea lor în revista şcolii sau reviste de 

specialitate. Pe tot parcursul creării acestora, d-na profesoară de biologie , Motea Violeta-Mirela, 

ne îndrumă şi ne ajută în actul creativ, ducând la bun sfârşit misiunea .  

  În anul şcolar, 2018-2019, elevi din cele trei clase am participat la Concursul de creaţie 

“Biologia e ca poezia” care s-a desfăşurat în sala C1, în ziua de joi, 05.06.2019, între orele 14-

16. La concurs d-na profesoară a selectat cele mai frumoase poezii , 6 la număr, scrise de elevi 

din cele două clase. S-a creat un juriu care ne-a apreciat poeziile cu note şi diplome, format din 

doamna profesoară de biologie: Motea Mirela şi 4 elevi reprezentanţi ai claselor X B1 – Jitea 

Ştefania, XA1 – Constantinescu Alexandru şi X C2 –  Ciubotaru Ştefan şi Sandu Andreea. 

Fiecare elev am prezentat creaţiile noastre poetice, iar juriul ne-a apreciat corespunzător. Toţi cei 

6 elevi au primit premii şi diplome de participare. 

 În anul şcolar, 2019-2020, elevi din clasele X B1 şi X C1 au participat online la Concursul de 

creaţie “Biologia e ca poezia” care s-a desfăşurat în ziua de joi, 11.06.2020, între orele 14-16. La 

concurs am selectat cele mai frumoase poezii , scrise de elevi din cele două clase. Nu s-a mai 

format un juriu în acest an din cauza epidemiei de gripă, astfel că am apreciat singură poeziile 

trimise de elevi. . Toţi cei 8 elevi vor primi  premii şi diplome de participare, în toamnă, odată cu 

începerea şcolii şi prezenţa elevilor la cursuri. 

  În cadrul Clubului de Biologie Aplicată, în anul şcolar, 2020-2021, datorită învăţământului on-

line elevii care au realizat mulaje biologice au fost mult mai puţini, folosind din plin propria 

imaginaţie şi utilizând materiale diverse precum plastilina, cartonul, hârtia creponată, gipsul, 

lâna, polistiren şi altele. Scopul realizării mulajelor este de a dobândi deprinderi de lucru în 

confecţionarea şi utilizarea materialelor didactice, de a-şi însuşi informatii ştiinţifice utilizându-

le la orele de predare-învăţare-evaluare şi pentru a-şi descoperi fiecare talentul inovator, de 

creaţie originală. Astfel în fiecare an este îmbunătăţită baza materială la disciplina BIOLOGIE, 

făcându-i pe elevi mândri de realizările lor. Aceste materiale se găsesc expuse în sala de curs C1, 

A9 şi A20.  

  Începând cu annul 2017 până în present am participat cu poeziile realizate de elevii noştrii 

talentaţi la Expoziţia Internaţională-Concurs “Învingător prin artă “ unde am obţinut 

premiul I, iar in annul 2018 şi annul 2019 am obţinut PREMIUL ŞI TROFEUL DE 
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EXCELENŢĂ al concursului primind aprecieri din partea juraţilor concursului, încununând 

astfel munca noastră, iar elevii noştrii făcându-se remarcaţi şi bucurându-se de creaţiile lor, 

devenind astfel mici poeţi ai timpurilor noastre. 

  Ataşez câteva din creaţiile elevilor din aceşti ani descoperind astfel elevii talentaţi din şcoala 

noastră, iubitori şi pasionaţi de poezie şi dedicaţi creării de materiale biologice. 

 

 

 

FLOAREA LA ANGIOSPERME 

Eleva Balan Elena, clasa a XII-a C1 

 

Planta noastră din ogradă, 

Floricele multe poartă, 

Sunt frumoase colorate, 

Unele chiar parfumate. 

La angiosperme floarea are, 

La bază sepale și deasupra petale 

Sepalele sunt verzi la dicotiledonate 

Si formează tepale la monocotiledonate, 

Petalele corola formează 

Și pe calciu se așază 

Sunt prinse într-un receptacul bombat 

Ce de penducul  e conturat 

În mijloc e frumosul gineceu, 

Înconjurat mereu de androceu. 
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PLĂMÂNII 

Eleva Făcăoaru Roxana, clasa a XII-a C1 

 

Un sistem respirator 

Parcă e ventilator 

Cu mult spațiu în cavitate, 

Plămânii ocupă o mare parte. 

De plămâni ne ajutăm 

Atunci când respirăm. 

De căile respiratorii sunt legați, 

Și se comportă ca doi frați. 

Au bronhii ramificate 

Chiar și acini pe săturate 

Conțin alveole pulnonare pe fază, 

Ce schimbul de gaze realizează. 

 

 

SECȚIUNEA TRANVERSALĂ PRIN TULPINĂ 

Eleva  Mihalcea Cătălina, clasa a XII-a B1 

 

Că-i seară sau dimineață,   

Ori pe ploaie, ori pe ceață,                

Ea susține planta o viață 

În fiecare dimineață . 

 

Eu aș vrea să vă prezint  

Ceva mai diferit . 

O secțiune tranversală  

Prin tulpina cea aeriană .  
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Are multe componente,  

Împreună mereu prezente . 

Mai întâi are în “poală” 

O lacună medulară . 

 

Nici fasciculul libero-lemnos  

Nu-i acolo fără rost 

În circulație rol are: 

Transportă apa cu substanțe hrănitoare . 

 

Epiderma, chiar așa, 

Are importanța sa, 

Alături de scoarță, 

Protejează tulpina noastră . 

 

Tulpina este subterană, 

Dar și mai des aeriană  

Poate fi agățătoare, 

Dar sunt și multe târâtoare . 
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INIMA 

Eleva Voicu Olivia, clasa a XII-a B1 

 

         Din fericire pentru noi ,                                                    

         Avem un motoraș în noi , 

         Ce ține vrem nu vrem , 

         Viața în acest etern . 

 

        Inimă, ea se numește  

        Are funcții pe-ndelete, 

        Dar cea mai importantă, 

        Este pentru noi vitală. 

         

        În cavitatea toracică situată,  

        De plămâni e încadrată  

        Două circulații prezintă: 

        Una mare și alta mică. 

     

        Mușchiul inimii numit şi miocard 

        E protejat la exterior de epicard. 

        E format din 4 camăruțe căptușite,    

        De către-un endocard cuminte. 
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MULAJE BIOLOGICE REALIZATE DE ELEVI 

 

                
Cristian Georgiana - Sistemul excretor, XI C2    Cristea Mihaela - Circulaţia mare şi mică, XI C2 

   

Darie Daliana – Alcătuirea nefronului , XI C2        Ghinea Bianca - Alcătuirea gineceului, X C1 
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       Iacob Oana – Sistemul excretor, X C2               Bulilete Ramiona -  Lobulii pulmonari, X C2 

 

 

Belchim Maria – Inima, X C2 
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Dascălu Andreea – Sistemul excretor, X C2 
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     Pală Andreea – Măduva spinării, X C2                 Roşca Medeea – Sistemul excretor, X B3 

 

Pentru a educa viitori specialişti, potenţiali inventatori, oameni de artă, orice activitate 

didactică promovată de profesor trebuie să constituie un proces creativ. Elevul provocat să creeze 

va deveni omul capabil să găsească soluţii şi să se adapteze într-o societate aflată în permanentă 

schimbare.   

 

Bibliografie 

 

  Ana Avramescu, ”Creativitatea şi cultivarea ei în şcoală” 

  A. Cury, “Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi”, Ed. For You, Bucureşti, 2005 
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CLUBUL TINERILOR HoltIS, NR. 32 

 „ÎMPREUNĂ FACEM MINUNI!”  

 

Președinte  - Elev Manole Alexis,  clasa a XI-a A2 

Membru - Eleva Bratovianu Miruna,  clasa a X-a B2 

Membru – Eleva Frățilă - Ciubotaru Paula-Alexandra,  clasa a X-a C1 

Coordonator, prof. Adina Volmer 

 

 

 

 

 

  Clubul tinerilor din colegiul nostru a fost înființat de Asociatia HoltIS în parteneriat cu 

Reprezentanța UNICEF din România, în cadrul proiectului pilot intitulat „Îmbunătățirea 

competențelor parentale și a participării copiilor: facilitarea tranzitiei de la învățământul 

gimnazial la cel liceal”. A fost înființat oficial în data de 21.01.2020 și este format din elevi ai 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești. Au primit patenta sub numele de „Clubul nr.32”, 

numit de elevi „Împreună facem minuni!”. Acum sunt înscriși în platformă 29 de elevi din 

clasele a IX-a și a XI-a, 18 elevi se implică în desfășurarea activităților lunare și sunt coordonați 

de dna. prof. Volmer Adina-Mihaela. 

  Misiunea lui este să încurajeze participarea activă a tinerilor în comunitățile 

 din care fac parte prin desfășurarea de activități menite să dezvolte abilitățile sociale, spiritul 

civic, lucrul în echipă și să dezvolte sentimentul de apartenență.  

Redăm mai jos proiectele derulate și câteva fotografii: 
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  MAI 2022 – Proiectul „Familia HoltIS”. În ultimul an școlar, voluntarii Clubului HoltIS nr.32 

„Împreună facem minuni!” s-au implicat în diferite și numeroase proiecte în cadrul liceului dar și 

în comunitate. Am devenit încet, încet FAMILIA HoltIS! Mulțumim pentru oportunitatea oferită 

de a ne cunoaște și a deveni mai buni de la o lună la alta! 

  APRILIE 2022 – Proiectul „Pădurea este viață!” „Dacă mi-ar spune că mâine va veni sfârșitul 

lumii, azi aș planta un copac.” (Martin Luther King) 

În asentiment cu citatul de mai sus, elevii voluntari din cadrul clubului nostru au participat la o 

acţiune de plantare de puieţi de brad în Rezervația Naturală Buciaș-Mănăstirea Cașin. Având 

sprijinul Ocolului Silvic Oituz, reprezentat de domnul inginer silvic Petcu Marius și a 

coordonatorului Eco-Școala, doamna profesor Băncilă Ana Mirela, activitatea a devenit un bun 

prilej de colaborare în favoarea comunităţii oneștene. Scopul urmărit a fost acela de a insufla, 

elevilor noştri, iubirea pentru natură, grija pentru aceasta şi faptul că plantând ne asigurăm 

viitorul. Felicitări celor implicaţi! 

  MARTIE 2022 – Proiectul „Carieră de succes, absolvenți de succes!” Fiecare alegere pe care o 

facem în plan educațional sau profesional are efecte asupra evoluției noastre, iar în acest sens 

este important să luăm deciziile într-o manieră asumată, care să ne avantajeze pe termen lung. 

Alegerea corectă a unei cariere se poate face prin consiliere sau prin oferirea unor exemple de 

bună practică. Asta încercăm să obținem prin derularea proiectului aferent lunii martie. 

  FEBRUARIE 2022 – Proiectul „Iubirea schimbă tot!” Dragobete - Ziua Iubirii la români 

Considerat ca fiind patronul dragostei, al bunei dispoziții, deschizător al primăverii și fiu al 

Babei Dochia, Dragobetele este întâmpinat cu flori. Membrii clubului au împărțit trandafiri 

naturali și lucrați manual dar și scrisori adresate celor dragi din colegiu. 

  IANUARIE 2022 – Proiectul „Tinerii conștienți de sănătatea mintală” Pandemia a afectat 

bunăstarea și sănătatea mintală a tinerilor. Întreruperea rutinei, a educației, a activităților 

recreative, dar și grijile legate de veniturile și sănătatea familiei îi fac pe mulți tineri să încerce 

sentimente de teamă, furie și îngrijorare pentru viitorul lor. Sunt conștienți de asta și au propus să 

discute cu specialiști despre frici și anxietate, au realizat un filmuleț și afișe care au fost expuse 

în școală.; au organizat o aplicație de prim-ajutor cu participarea unui paramedic la SMURD-

Onești. 

  DECEMBRIE 2021 – Proiectul „Veniți să fim împreună mai buni!” (dezvoltarea sentimentelor 

de generozitate – un om generos  nu este cel care dă lucruri de care nu mai are nevoie, ci acela 
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care împarte puținul pe care îl are; strângere de fonduri pentru a face o donație la Masa Bucuriei 

– darul de hrană oferit  la geamul Protopopiatului Onești GRATUIT tuturor celor sărmani, 

părăsiți, bolnavi sau orfani; donație (200 lei – lopeți și motorină) pentru Asociația Help Animals 

From Onești, organizație non-profit care face sterilizări și contribuie la îmbunătățirea calității 

vieții câinilor din adăpostul public Onești; 

  NOIEMBRIE 2021 – Proiectul „ Împreună pentru toleranță”(1. Ce este toleranța? prima 

întâlnire în care am aflat ce este toleranța și ce înseamnă să fii cu adevărat tolerant și asertiv. 2. 

16 Noiembrie Ziua Internațională a Toleranței a doua activitate în care am realizat un poster 

colorat prin care am identificat comportamente asertive; 3. Bolul magic – Bilețele vesele, 

toleranță scrisă, a treia activitate în care membrii clubului au scris mesaje motivaționale care apoi 

au fost oferite colegilor și profesorilor); 

  OCTOMBRIE 2021 – Proiectul  „Comunitatea tinerilor asachieni” (Promovarea clubului în 

rândul elevilor și a profesorilor colegiului; Acțiuni de recrutare a noilor membri; Întâlniri de 

lucru în 6,13 și 20 octombrie când a fost prezentat ghidul membrului și s-a realizat logo-ul și 

deviza clubului nr. 32 „Împreună facem minuni!”. Realizarea unui material video cu  mesaje 

motivaționale); 

  IUNIE 2021, alegeri în Comitetul de conducere; 

  MARTIE-FEBRUARIE-IANUARIE 2021 – Proiectele „Pe urmele lui Dragobete la Asachi” ; 

„Iubește și dăruiește” ; „Ai grijă de sănătatea altora pentru a avea grijă de sănătatea ta” 
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ȘACALUL AURIU-UN RISC PENTRU ECOSISTEMELE DIN ROMÂNIA 

 

Eleva Giurgea Cosmina-Mihaela, clasa a XII-a C1  

                                                                           Coordonator,  prof. Mihaela Bucă  

 

  Şacalul auriu a evoluat dintr-un canid primitiv acum 1,9 milioane de ani. Şacalul auriu face 

parte din familia canidelor, precum vulpea şi lupul Este o specie de canid primitivă, mult mai 

veche decât lupul, de care îl despart cam 800 000 de ani de evoluție.  

  Şacalii au 38-50 cm înălţime până la umăr şi între 74-106 cm lungime, cântărind între 7 și 15 

kg, fiind mult mai mici decât lupul.   

  Șacalii sunt specii omnivore, vânează în principal animale mici (păsări, șoareci sau alte 

rozătoare) dar consumă și hoituri și multe vegetale, în funcție de sezon și habitatul pe care îl 

ocupă (stomacul unui exemplar împușcat în zona Teleac, Alba, în august 2011, conținea peste 

98% porumb). Când sunt în număr mare, pot ataca și mamifere mici, oi, miei, căprioare. Își 

construiesc bârloguri în locuri ascunse, singuratice, văgăuni cu mărăcinișuri, scobituri în pământ. 

 

 

   

Șacalii, specii monogame, se împerechează în perioada februarie-martie; gestația durează 9 

săptămâni, femela naște 4-8 pui, pe care îi hrănește cu lapte timp de 3 luni. Odată ce perioada de 

lactație se încheie, femela alungă puii, care pleacă fie singuri, fie în grupuri de doi - patru 

indivizi.  Trăiesc în haite, își marchează teritoriul și comunică prin sunete caracteristice perioadei 

de împerechere, de „salut”, apărare, avertizare a intrușilor, avertizare pentru ceilalți membri de 

prezența unor carnivore mari, cum ar fi lupii. 

https://www.descopera.ro/dnews/11922038-sfarsitul-unui-mit-cainii-nu-se-trag-din-lupi
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  Șacalul este răspândit în nordul Africii, în sud-estul şi centrul Europei, dar şi în Asia. 

  Pe teritoriul României, cele mai vechi resturi scheletice de şacal au fost semnalate în zonele 

Braşov şi Techirghiol, în depozitele de material neolitic amestecat cu material roman. 

  În Descriptio Moldoviae, Dimitrie Cantemir a oferit prima informaţie certă despre cical (şacal), 

considerându-l un animal al pământului venit din Sudul Dunării.  

  Se poate presupune că șacalul auriu, ruda șacalului african, a apărut în România după ce a 

dispărut lupul, iar dacă până acum 10-15 ani era prezent doar în Deta Dunării, acum este întâlnit 

în majoritatea județelor. 

  Șacalul auriu tinde să devină o problemă pentru fauna din România. Supranumit și 

„distrugătorul universal”, animalul sălbatic este foarte periculos atât pentru fondurile de 

vânătoare, cât și pentru gospodăriile oamenilor. Șacalul ucide aproape tot ce întâlnește în cale, 

animale sălbatice sau domestice.  

 

  Evoluția exemplarelor este spectaculoasă. Dacă în 2007 erau menționate ceva mai mult de 

1.600 de exemplare pe teritoriul României, în 2018 numărul acestora a ajuns la peste 12.000. 

Statistica Ministerului Mediului arată că în 2020 existau circa 16.000 de șacali. Județele cu 

efectivele de șacal cele mai mari sunt Tulcea, Dolj, Constanța, Vaslui, Călărași și Olt, unde 

exemplarele de lup sunt foarte reduse sau chiar lipsesc cu desăvârșire. În cazul județelor Tulcea 

și Constanța efectivele de șacal le depășesc pe cele de vulpe. 

  „Şacalul se răspândeşte deoarece am extirpat lupul, am lăsat o nişă ecologică liberă şi natura o 

umple cu ceva. Ca mărime e o vulpe mai mare. Dacă nu închizi găinile în coteţ le mănâncă, pot 
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ataca chiar şi o oaie”, a spus biologul ieșean Ştefan Aniţei citat de Mediafax. Singurul dușman 

natural al șacalului în țara noastră este lupul.  

  Oamenii nu trebuie să își facă probleme dacă se întâlnesc cu șacalul auriu, pentru că nu atacă 

omul. 

  Prezenţa şacalului la noi în ţară este pusă de unii specialişti pe seama schimbărilor climatice 

accentuate din ultimii ani. Cele mai multe exemplare trăiesc în zona de răsărit a câmpiei 

Bărăganului, unde au întâlnit condiţii prielnice pentru a înlocui populaţiile de lupi, dispărute din 

zona de câmpie. 

  „Este ca prezenţa ciorilor la oraş - par inofensive, dar în număr mare pot produce necazuri. Este 

o specie care provine din Orientul Apropiat, o specie sudică. Nu putem şti de ce s-a răspândit, 

dar supoziţiile există: are multă hrană, şoareci, păsări, reptile, vremea s-a încălzit foarte puternic, 

nu are un duşman natural pentru că lupul a fost exterminat, mai ales din pădurile din altitudinile 

joase“, afirmă biologul Ion Constantin din Iași. 

  Studiile din mai multe zone din Europa au arătat că în zonele în care coexistă lupul, șacalul și 

vulpea, lupii domină șacalul auriu, iar șacalul auriu domină vulpea. Astfel, șacalii nu vor ocupa 

zone cu densități mari de lupi, iar zonele cu un număr ridicat de șacali vor diminua populația de 

vulpi. 

 

 

Bibliografie 
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REBUS - CLASA A IX-A  

Elev Pogan Adrian Florin clasa a IX-a A1 

Coordonator, prof. Sorina Ioniță  

 

Rezolvând corect rebusul, pe verticala AB veți descoperi cuvântul ce desemnează animale cu 

schelet intern. 

     

A 
            

    

1                         
 

   

2                   
     3                           

    

    

4                         
 

   

5                 
      

    

6       
       

      

  

7                 
       8                       

      

    

9                           

    

10               
      

     

B 
             

1. La amfibieni, tegumentul este ............................. 

2. Cu excepția șerpilor, reptilele sunt animale .............................. 

3. Degetele sunt unite prin membrane ............................... 

4. Reptilele prezintă mecanisme de ................................... 

5. La pești, sexele sunt ................................ 

6. La mormoloci, respirația se realizează prin ...................... 

7. Reptilele sunt adaptate predominant la mediu ............................ 

8. Inima la amfibieni este .................................... 

9. La crocodili, inima este ................................ 

10. La pești și amfibieni, fecundația este ......................... 
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REBUS -  CLASA A XI-A 

Elev Vasilca Mihai, clasa a XI-a A1 

Coordonator, prof. Sorina Ioniță  

Rezolvați corect rebusul pentru a descoperi pe verticală, de la A la B , urarea de final de an 

școlar. 

        

A 

       1                   

      

      

2             

   

     

3                   

 

       

4             

  

  

5                 

     

     

6             

    

      

7             

   

    

8                 

   

     

9                 

  

       

10               

 

    

11                   

  

     

12                 

  

     

13                     

14                 

       

        

B 

        

1. Calea arcului reflex ce conduce informația;    2. Situată în canalul vertebral; 

3. Componentă a  SNC;          4. Vase de sânge care pleacă de la inimă; 

5. Organe ce asigură scimbul de gaze respiratorii ;    6. Conține fotoreceptori; 

7. Conține muguri gustativi;           8. Separă urechea externă de urechea medie; 

9. Substanțe care emană vapori;    10.Suprafața de schimb pentru gazele respiratorii ,din structura 

plămânilor; 

11. Elemente figurate cu rol în imunitate;      12. Celula nervoasă; 

13. Rezultă din alimente în urma digestiei ;  14. Procesul prin care sunt eliminate din organism 

toxinele. 
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                                    Elev Szigeti Alexandru,clasa a IX-a D 

                                                                                                 Coordonator, prof. Roxana Olteanu  

 L  

Floare 
numita 

gherghină 

 

 

 

 

 

A 
     

 
Instruiți, 
educați 

M 
  Sud-Est 

 
Colț de 
batic! 

  

 

U 
    

 

A lucra 
pământul 

 

În plic! 
 

 

L 
 

 
 

 

   

 

T 
  

 

 

 

 

I  

 

               

 

A 
  

 

În baie! 

  
 

Dumneata 
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Varietate 
de culoare 
 
Mărunți 

N 
     

 

I 
   

 

Umed 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

REZOLVARE REBUS - CLASA A IX-A 

     

A 

            

    

1 V A S C U L A R I Z A T 

 

   

2 T E T R A P O D E 

     3 I N T E R D I G I T A L A 

    

    

4 T E R M O R E G L A R E 

 

   

5 S E P A R A T E 

      

    

6 B R A N H I I 

      

  

7 T E R E S T R U 

       8 T R I C A M E R A L A 

      

    

9 T E T R A C A M E R A L A 

    

10 E X T E R N A 

      

     

B 
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REZOLVARE REBUS - CLASA A XI-A 

        

A 

       1 S E N Z I T I V A 

      

      

2 M A D U V A 

   

     

3 E N C E F A L U L 

 

       

4 A R T E R E 

  

  

5 P L A M A N I I 

     

     

6 R E T I N A 

    

      

7 P A P I L E 

   

    

8 T I M P A N U L 

   

     

9 V O L A T I L E 

  

       

10 A L V E O L E 

 

    

11 L E U C O C I T E 

  

     

12 N E U R O N U L 

  

     

13 N U T R I M E N T E 

14 E X C R E T I A 

       

        

B 
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 L  

Floare 

numita 

gherghină 

 

 

T 

 

 

 

U 

 

 
 

C A 
 
 

D 

 

O 

 

U 

 

R 

 
 

I 

 
Instruiți, 

educați 

M 
 

A 

 

R 

Sud-Est 

 

Colț de 

batic! 

 
 

S 

 

E 

 
 

C U 
 

L 

 

T 

 
 

I 

 

 

A lucra 

pământul 

 

Z 

În plic! 
 

 

L 
 
 

I  
 

 

 

 

C 

 

 

A 

 

 

I 

 
 

S T 
 

E 

 
 

A 

 

 

R 

 

 

I  

 

 

 

C 

            

 

R 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

S A 
 

 

C 

 

 

În baie! 

 

 

E 

 

 

Dumneata 

 

 

R 
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Varietate 

de culoare 

 

Mărunți 

N 
 

 

U 

 

 

A 

 

 

N 

 

 

T 

 

 

A 

 

 

M I 
 

 

C 

 

 

I 

 

 

Umed 

 

 

U 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           REVISTA “ANOTIMPUL ADOLESCENȚEI”, NUMĂRUL 11, IUNIE 2022 Page 93 
 

CUPRINS 

1. EDUCAȚIA PENTRU MEDIU – pag. 3 

2. SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI VIITORUL – pag. 5 

3. DEZVOLTAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN DOMENIUL 

TRATĂRII DEȘEURILOR -  pag.8 

4. DESPRE RADIOACTIVITATE – pag. 11 

5. NOȚIUNI INTRODUCTIVE DESPRE IMPRIMAREA 3D – pag. 

14 

6. CUTIA DE VITEZE, COMPONENTĂ A MAȘINII – pag. 18 

7. URSUL CARPATIN - SPECIE PROTEJATĂ – pag. 21 

8. SĂ ÎNVĂȚĂM DE LA ANIMALE – pag. 25 

9. DESPRE EMOȚII – pag. 28 

10. ZI DE SĂRBĂTOARE – pag. 32 

11. THE BIRDS OF LONDON – pag. 34 

12. SUS, MAI SUS, TOT MAI SUS! – pag. 35 

13. RUGĂ… - pag. 40 

14. AVEM NEVOIE DE DUMNEZEU – pag. 42 

15. PERICOLUL MANIFESTĂRILOR VIOLENTE ÎN ŞCOALĂ – 

pag. 45 

16. AUTOVEHICULUL   INTERACTIV – pag. 48 

17. LUMEA ROBOȚILOR – pag. 50 

18. TĂIEREA CU JET DE PLASMĂ – pag. 52 

19. O SURSĂ DE ENERGIE NEPOLUANTĂ  - ENERGIA 

EOLIANĂ –pag. 55 

20. ELECTRONIC ART – pag. 59 

21. BIOLOGIA CREATIVĂ – pag. 63 



 

                           REVISTA “ANOTIMPUL ADOLESCENȚEI”, NUMĂRUL 11, IUNIE 2022 Page 94 
 

22. CLUBUL TINERILOR HoltIS, NR. 32 „ÎMPREUNĂ FACEM 

MINUNI!” - pag. 73 

23. ȘACALUL AURIU-UN RISC PENTRU ECOSISTEMELE DIN 

ROMÂNIA – pag. 83 

24. REBUS - CLASA A IX-A – pag. 86 

25. REBUS - CLASA A XI-A – pag. 87 

26. REBUS DE IARNĂ - pag.88 

27. REZOLVAAREA REBUSURILOR – pag. 89 

 

 

Notă:    Această revistă  şcolară nu este editată în scop comercial.   

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorilor. 

Unele imagini din revistă sunt preluate de pe internet. 


