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COLEGIUL TEHNIC “GEORGE BARIȚIU” BAIA MARE, 

ȘCOALĂ EUROPEANĂ 
 

Director,  

prof. Vasile Pop Grațian 
 

  
 

 Școlile Europene au fost înființate în 1953, cu scopul asigurării educației în limba maternă a 

copiilor personalului angajat în instituțiile comunitare. Cadrul normativ al funcționării acestor instituții de în-

vățământ public, constituite ca sistem educațional, este asigurat de o legislație internațională, asumată de state-

le comunitare, fundamentată pe Convenția privind definirea Statutului Şcolii Europene, semnată la Luxemburg 

la 17 august 1994, și pe Regulamentul Școlilor Europene nr. 2014-03-D-14-fr-1. 

România  a adoptat, în 3 decembrie 2007, Legea nr. 356/2007  pentru aderarea la Convenția privind 

definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994. 

Colegiul Tehnic “George Barițiu” Baia Mare urmărește să implementeze pentru fiecare elev al 

său un traseu profesional european, compatibil cu cerințele societății actuale. Pentru aceasta, sunt asigu-

rate cultura tehnică obținută prin mijloacele formale, dar și dezvoltarea nonformală a elevilor prin parti-

ciparea acestora într-o multitudine de proiecte locale, naționale sau europene. 

Astfel, elevii noștri vor avea competențele necesare pentru a se adapta la o societate în continuă 

modernizare și vor fi capabili să răspundă cerințelor acesteia. 

Colegiul nostru este școală europeană încă din anul 2010 și deținem patru astfel de titulaturi con-

secutive prestigioase, care certifică faptul că școala noastră are continuitate în dezvoltarea proiectelor 

europene. Dintre acestea, menționăm participarea la proiectul  ”Erasmus + , șansa tinerilor pentru apro-

fundarea / extinderea rezultatelor învățării în vederea integrării pe piața muncii”, derulat în parteneriat cu 

școli din Portugalia,cu stagii de pregătire practică pentru elevii claselor a X-a; proiectul  Erasmus + 

„Better future in a better world!”, derulat în parteneriat cu şcoli din Portugalia și Polonia. 

 Colegiul Tehnic “George Barițiu” Baia Mare este și școală comunitară începând cu anul 2016, 

când a intrat într-o rețea națională de 30 de școli, fiind atunci singura școală din județul Maramureș prin 

programul ”Școli conectate la comunitate” prin care s-au derulat numeroase activități de succes, printre 

care amintim  ”Click pe … Tineri conectați la comunitate”, programul GreenImpact, care promovează 

patrimoniul și turismul local. 
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Ne-am remarcat și la nivel național prin simpozionul, care s-a transformat pe parcurs în Concursul Na-

țional ”Perspective moderne în învățământul tehnologic”, aflat la ediția a X-a și organizăm Concursul Național 

de Limbă engleză ”Quest” adresat liceelor tehnice, ambele derulate începând cu anul 2010. 

Elevii noștri devin tineri capabili să ofere un sprijin util societății, să reprezinte valorile europene, iar 

noi le oferim un cadru școlar de calitate.  

Mediul fizic școlar este modern și asigură: 

 un grad maxim de siguranță si numeroase facilități adaptate vârstei și preocupărilor elevilor;  

 elevii au la dispoziție biblioteca, CDI, cabinet de informatica, cabinet medical,  teren de sport, cabinet 

de consiliere școlară; 

 un climat educațional prietenos, relațiile între profesori și elevi fiind bazate pe respect, care se câștiga 

reciproc și nu se impune; 

 elevii sunt îndrumați cu grijă și răbdare și sunt sprijiniți să înțeleagă cunoștințele predate, sunt evaluați 

corect, evidențiați sau atenționați atunci când este nevoie; 

 pregătiri suplimentare pentru performanță si participare la concursuri școlare; 

 pregătiri suplimentare pentru aprofundarea cunoștințelor. 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI PERSONALĂ 

PENTRU ELEVII COLEGIULUI TEHNIC “GEORGE BARIȚIU”               

BAIA MARE PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ 
        

prof. Markovits Mihaela- responsabil de proiect 

prof. Pop Livia- responsabil cu formarea profesională 
 

 

  

 În perioada 01.04.2019-19.04.2019,16 elevi din clasele a X-a de la ColegiulTehnic “George Barițiu” 

Baia Mare s-au aflat în Lisabona, Portugalia, pentru a efectua stagiul de pregătire practică comasată ”Aplicații 

practice în domeniul Electronică automatizări” în cadrul proiectului ”Erasmus+, șansa tinerilor pentru aprofun-

darea/extinderea rezultatelor învățării în vederea integrării pe piața muncii”, contract nr. 2018-1-RO01-KA102

-048011,finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+.  
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 Este al doilea flux de mobilități din cadrul acestui 

proiect, care a permis participanților, elevi înscriși la diferite 

calificări din domeniul Electronica automatizări, să efectueze 

o formare profesională de calitate la Centro de Formação 

Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunica-

ções, e Tecnologias de Informação” (CINEL) din Lisabona. 

Programul de lucru din timpulstagiului international ainclus 90 

de ore de activități practice specific domeniului de pregătire 

profesională, în care elevii au realizat diferite circuite analogice și digitale, au verificat funcționarea aces-

tora, au depistat și au remediat defectele constatate. 

 Lucrând în echipă în laboratoare moderne, dotate cu aparatură performantă, sub supravegherea și 

îndrumarea competentă a tutorilor de stagiu, participanții au reușit să acumuleze cunoștințe și să-și dezvolte 

abilități și atitudini menite să le faciliteze dezvoltarea personală, inserția profesională și participarea lor cu 

succes, înviitor, pe piața europeană a muncii. 

 În ultima săptămână de mobilitate, dna prof. Pop 

Livia, membru în echipa de proiect, a monitorizat 

activitățile desfășurate de participanți la CINEL, apreciind 

condițiile deosebite de lucru oferite de acest prestigious 

centru de formare profesională din Lisabona, precum și 

strategia didactică aplicată de tutorii de stagiu, care i-a atras 

pe elevi în învățarea tainelor meseriei pe care și-au ales-o și 

a condus la succesul de excepție obținut de aceștia la proba 

practică de evaluare finală. 
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 În ultima zi a stagiului internațional de practică, dl. dr.ing. Raúl Cordeiro, director adjunct CINEL, le-a 

înmânat Certificat de participare și Documentul de Mobilitate Europass, ca recunoaștere a cunoștințelor, 

abilităților și atitudinilor dobândite în timpul programului internațional de formarecelor 16 elevi participanți: 

Bene Filip- calificarea Tehnician electronist; Bene Marius Vasile, Brăduț EmericVasile, Buciuta Petrișor, Ci-

utre Ramon Cristian, Kasza Lorand Damian, Miclăuș Antonio Alexandru, Oancea Mălina Daniela, Vayda Ioan 

Ștefan - calificarea Tehnician în automatizări; Cardoș George Daniel, Donca Marius Bogdan, Menteș Denis 

Tiberiu, Pușcaș David Daniel, Teodorescu Ovidiu Rafael - calificarea Tehnician de telecomunicații; Man 

Gheorghe Marius și Podină Răzvan Ionuț - calificarea Tehnician operator tehnică de calcul. Au mai primit 

Certificat de participare dna Markovits Mihaela, dna Păcurar Loredana - profesori însoțitori și dna Pop Livia- 

profesor monitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Timp de 3 săptămâni, pentru elevi, dar și pentru profesorii lor însoțitori, mobilitatea din Portugalia a 

fost un bun prilej de dezvoltare a competențelor de limbă engleză și de formare a competențelor de limbă por-

tugheză, la nivelul necesar pentru a se descurca în viața de zi cu zi.  

 Experiențe culturale de neuitat au fost oferite participanților la mobilitate de către Casa da Educação, 

Lisabona, organizație intermediară în cadrul proiectului. Programul cultural a inclus vizite în Lisabona la obi-

ective reprezentative pentru istoria capitalei Portugaliei, unele dintre ele aflate în patrimoniul UNESCO, pre-

cum și excursii la Sanctuarul Fátima, la Belém, Sintra, Cascais, Cabo da Roca, Boca do Inferno, Batalha, 

Óbidos, Nazaré ș.a. 
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 Rezultatele deosebite obținute de participanți au fost posibile printr-o muncă de echipă la nivelul 

școlii, coordonată de responsabilul proiectului, dna prof. Markovits Mihaela, în care au fost antrenați elevii, 

părinții acestora și cadre didactice, precum și prin colaborarea permanentă cu organizațiile externe partene-

re, CINEL și Casa da Educação. 

 După cum declară dl prof. Pop Vasile Grațian, director al ColegiuluiTehnic “George Barițiu” Baia 

Mare ”această mobilitate se înscrie în politica școlii care este axată pe promovarea mobilității și cooperării 

internaționale în vederea asigurăriiunui demers didactic calitativ, care să corespundă nevoilor de formare de 

pe piața europeană muncii”.  

 

 

O EXPERIENȚĂ INEDITĂ  
 

 

 

Elevii: Mociran Andrei, Iura Paul, clasa XI-a B  

      Coordonator: prof. Pop Anca 
 

   

 

 Sesiunea de referate și comunicări științifice a elevilor ,,Față în față cu adevărul” din 15           

decembrie 2018, a fost pentru noi o experiența unică din care am învățat lucruri noi cum ar fi, de        

exemplu, chiar proiectul nostru numit ,, Funcții polinomiale de tip determinant”.  

    Această lucrare ne-a dat multe bătăi de cap, deoarece noi nu am făcut această lecție la clasă, a 

trebuit să stăm să cercetăm și să sacrificăm multe ore din timpul nostrum liber. Așadar, îndrumați de 

doamna profesor-coordonator Pop Anca, profesoara noastră de matematică, am reușit să ducem proiectul 

la bun sfârșit, lucrând in plus față de colegii noștri în pauze și după ore.  

 În ziua concursului, am fost emoționați, pentru că am avut un juriu foarte exigent. În desfășurarea 

concursului, am învățat multe lucruri noi legate de matematica aplicată in diferite domenii de la ceilalți 

concurenți.  Deși nu am fost clasificați pe primele locuri, am fost mulțumiți pentru că am concurat cu unii 

dintre cei mai buni elevi din județ.  

 Noi încurajăm elevii sa participe la acest concurs, deoarece este o experiență unică din care vor 

avea multe de câștigat cum ar fi cunoștințe noi și aptitudini in domeniul matematicii. 
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O EXPERIENȚĂ DE NEUITAT OFERITĂ ELEVILOR DE LA 

COLEGIUL TEHNIC “GEORGE BARIȚIU”  PRIN PROGRAMUL 

ERASMUS+ 

 

Prof. Păcurar Loredana 

              

 

În perioada 01.04.2019-19.04.2019, am participat ca profesor însoțitor, alături de colega mea, prof. 

Markovits Mihaela, în cadrul proiectului ”Erasmus+, șansa tinerilor pentru aprofundarea/extinderea rezul-

tatelor învățării în vederea integrării pe piața muncii”, nr. 2018-1-RO01-KA102-048011 pentru 16 elevi din 

clasele a X-a de la Colegiul Tehnic “George Barițiu” Baia Mare în Lisabona, Portugalia. Participanții la 

această mobilitate în domeniul formării profesionale au efectuat stagiul de pregătire practică comasată 

”Aplicații practice în domeniul Electronică automatizări”, la Centro de Formação Profissional da Industria 

Eletronica, Energia, Telecomunicações, e Tecnologias de Informação” (CINEL) din Lisabona. Am apreciat 

în mod deosebit modul în care s-au desfășurat activitățile de învățare, sub îndrumarea competentă a tu-

torilor de practică, care au folosit metode moderne de predare, centrate pe elev,  în laboratoare dotate cu 

aparate și echipamente performante. Elevii au fost foarte încântați de tot ce au realizat în timpul practi-

cii, apreciind faptul că au devenit mai interesați de meseria pentru care se pregătesc și mai încrezători în 

obținerea unui loc de muncă într-o companie de profil, după absolvirea liceului. 

            În afara programului de lucru de la CINEL, am avut ocazia să cunoaștem o parte din istoria și cul-

tura poporului portughez vizitând locuri minunate, atât în Lisabona cât și în împrejurimi, în cadrul progra-

mului cultural organizat de Casa da Educação, organizație intermediară în cadrul proiectului. Amintesc 

aici doar câteva dintre obiectivele care ne-au impresionat în mod deosebit:  

- Castelul São Jorje, aflat pe colina cea mai înaltă a orașului.   

- Piața comercială (Praça do Comércio), care a fost construită la inițiativa prim-ministrului Marquês de 

Pombal, după ce un cutremur de pământ, urmat de un tsunami și de un incendiu, a distrus o mare parte a 

orașului în 1755.   

-Mănăstirea Jeronimos este o mănăstire impresionantă, construită în stil gotic, din dorința regelui Manuel 

iar în apropierea acesteia se află turnul Belem (construcție militară pentru supravegherea întrării în portul 

orașului) și Monumentul Descoperirilor, care a fost construit în 1960, pentru a comemora 500 de ani de la 

moartea Prințului Henry Navigatorul. 

-Sintra, care ne-a impresionat cu arhitectura Palatului regal înconjurat de o grădină feerică care surprinde 

prin bogăția decorațiunilor simbolice și întrucât este împânzită de lacuri, fântâni și grote prin care răzbat 

misterios alei șerpuitoare. 

-Obidos, un orășel medieval minunat care încântă prin decoruri și străduțele sale înguste. 
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- Mănăstirea Batalha, ridicată în anul 1385 în semn de recunoştinţă adus Feciorei Maria de către regele Joao I 

în urma înfrângerii castelinilor în bătălia de la Aljubarrota.   

- Fatima, loc de pelerinaj. 

- Cabo da Roca, punctul cel mai vestic al Europei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 După această mobilitate în Portugalia, am rămas puternic impresionați de locurile și oamenii minunați 

alături de care am trăit timp de 3 săptămâni o experiență de neuitat.   
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POSTCROSSING – CROSSING BORDERS 
 

 

Georgiana Lauran, Clasa a XI-a D 

Coordonator prof. Nicoleta Vinț 
 

 

Postcrossing is an online project that allows its members to send and receive postcards from all over 

the world. The project's tag line is "send a postcard and receive a postcard back from a random person 

somewhere in the world! Its members, also known as postcrossers, send postcards to other members and 

receive postcards back from other random postcrossers. Where the postcards come from is always a surprise.

 
  To me, Postcrossing is a wonderful way to get to know the world a little better. Every day 

when I come home, I hope to find a new card in my mailbox. You'll get to know people from all around the 

world: their cultures, their country, their city. It's simply wonderful! 

I like postcrossing because it's a fun activity, you can interact with foreign people and you can even become 

friends. In this activity, my classmates and 

I are coordinated by our form teacher- 

NicoletaVint, who has great and very crea-

tive ideas. I received postcards from China, 

Thailand, Portugal, Russia, Italy, Finland 

and many other countries. I was impressed 

to see how many people send me postcards 

back. 
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It is more than just the postcard, it is also 

about the person who takes time to share something 

about their world. Through postcards, my knowledge 

of geography, history, and culture have grown 

exponentially. Sharing postcards is sharing love and 

making the world a little smaller one heartbeat at a 

time It is a hobby worth taking up! 

 

 

LECTURA TIMPULUI LIBER 

 

                                       Elev Bayrakci Omer, clasa a IX-a B 

                                                                                          Coordonator, prof.  Mureșan Petronela 
 

Nu am un stil anume în a-mi alege o carte pe care vreau să o citesc. Anul acesta, cu regret spun, sunt la 

primii mei pași în explorarea universului în calitate de cititor. Dintr-un morman de cărți, îmi aleg una, o cânt-

ăresc în mână, casă nu fie"prea grea", iar coperta și titlu ltrebuie să îmi transmită mister șisăîmi trezească mult 

curiozitatea. Dacă scriitorul e celebru sau mai puțin cunoscut, pentru mine nu contează.Îl cataloghez la finalul 

cărții, după ce am finalizat lectura. Așa am ales cartea “Un caz straniu: Doctor Jekyll și domnul Hyde” de Ro-

bert Louis Stevenson, la recomandarea profesoarei mele de română. 

Întâmplările au loc în Londra în perioada victoriană, acțiunile se succed repede și suspansul te ține 

atent și dornic de descoperire. Domnul. avocat Utterson deslușește ițele întortocheate din jurul Doctorului Je-

kyll, care este și prietenul său. 

 Doctorul Jekyll face un experiment în urma căruia ajunge la concluzia că omul nu este o singură ființă, 

ci două,” pentru că nivelul de cunoaștere la care am ajuns nu trece dincolo de acest punct, altii vor merge pe 

urmele mele făcând mai mari descoperiri”.  

Dl. Hyde este cea de-a douapersonalitate, una monstruoasă,ce reprezintă răul și care luptă conținuu 

pentru a înfrânge binele.  

Cartea am recomandat-o doamnei diriginte și mamei mele și amândouă au citit-o și le-a plăcut. Cu ma-

ma am făcut schimb de opinii pe această temă. Ea consideră că religia și emoțiile pe care un om le trăiește de-a 

lungul vieții au o influență puternică asupra omului. O recomand cu plăcere tuturor cititorilor indiferent de 

vârstă, în special celor care cochetează cu literature gotică. 
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”CENTENARUL MARII UNIRI - OAMENI, LOCURI, FAPTE” 

- PROIECT EDUCAŢIONAL DEDICAT CENTENARULUI  

MARII UNIRI DIN 1 DECEMBRIE 1918  

prof. Stan Ramona 

 

 Într-o lume, a cărei complexitate nu o putem ignora, iar fenomenul globalizării este din ce în ce 

mai vizibil, rămâne original şi a-ți păstra identitatea culturală este o datorie. Din această perspectivă,  pa-

triotismul devine o prioritate pentru conservarea identităţii. Suntem români, nu de ieri de azi, ci de secole, 

în care am acumulat și sintetizat un nivel de civilizație și cultură care ne urmărește permanent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ascultăm muzică folclorică sau admirăm costumele populare pentru că ne impune cineva, nu 

degustǎm sarmalele, mămăliguţa sau bucatele de Crăciun gândindu-ne dacă noi le-am inventat sau nu, nu 

apreciem frumuseţile naturale ale României pentru că suntem forţaţi, ci pentru că ne naştem în mijlocul 

lor şi fac parte din viaţa noastră prin ordinea firească a lucrurilor.  

În contextul sărbătoririi centenarului Marii Uniri, cu demnitate și mândrie, am încercat să ne rea-

mintim că suntem un popor trainic, să renunțăm la ceea ce nu ne onorează și să ne valorificăm cu înțelep-

ciune calitățile și tradițiile. Profităm de fiecare moment solemn, pentru a repune în valoare minunatul 

tezaur maramureşean, iar Ziua Naţională oferă cel mai bun prilej. 

Adolescenţii din şcoala noastră, deşi îşi trăiesc vârsta ca orice tânăr cu muzică, dansuri, vestimen-

taţie în pas cu moda, nu-şi uită tradiţiile şi le perpetuează făcând parte din ansambluri folclorice, cântând 

şi participând la spectacole şi concursuri care promovează tradițiile româneşti. Suntem mândri că avem 

în şcoala noastră elevi care au asemenea pasiuni şi care vor duce tradiţiile mai departe.  
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          În cadrul Proiectului"Centenarul Marii Uniri: oameni, fapte, locuri" desfășurat în parteneriat 

cu Liceul Tehnologic "Marmația" din Sighetu Marmației,  am 

realizat o activitate dedicată Zilei Naționale a României.  Elevii 

coordonați de profesorii de la Colegiul Tehnic "George Barițiu" 

și cei din școala parteneră au susținut un program cultural-

artistic prin care s-au promovat aspecte de istorie locală și tradi-

ții specifice Maramureșului. La manifestare au participat invitați 

din partea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș și de la 

Facultatea de Inginerie din Baia Mare. 

 

 

CUGETĂRI 
prof. Perșe Vasile Călin 

       

    Într-o discuție despre sfârșitul Soarelui și al vieții pe Pământ un elev m-a întrebat : ”Domnule 

profesor dacă tot vom murii, ce haznă avem că venim la școală?”. Răspunsul meu a fost următorul:” locul în 

care trăim nu este pentru totdeauna, există miliarde de stele cu miliarde de planete care pot fi locuite”, iar ele-

vul m-a întrebat ” și ce rost o să aibă să ne tot plimbăm de pe o planetă pe alta și să nu o putem numii pe niciu-

na acasă”. M-am gândit eu atunci bună întrebare, și aproape dezarmat mi-a venit pe loc o idee ” cel mai impor-

tant lucru nu este casa în care trăim, cel mai important lucru este viața, și nu orice fel de viață, cel mai impor-

tant lucru este viața inteligentă, care poate explora, care poate învăța, care se poate bucura și care poate iubii, 

de aceea datoria oamenilor este să ducă această viață mai departe și să se bucure de ea. ”Bine domn profesor 

dar eu nu cred că voi face o descoperire științifică care să ducă la îmbunătățirea vieții omului”, din nou dezar-

mat pierdut în gânduri printre explicații inutile mi-a venit răspunsul tocmai când am renunțat ” fiecare dintre 

noi contribuie la progresul omenirii, de la vânzătorul de bilete și până la cel mai mare cercetător științific, unii 

într-o măsură mai mare alții într-o măsură mai mică, dar cu toții sunt la fel de importanți”. ”Unii sunt creativi, 

alții ajută dar cu toții trebuie să aibă un singur gând: binele aproapelui și respectul față de actuala casă”, a adă-

ugat în final elevul.  
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„DĂRUIND VOM DOBÂNDI” 
                                                                     

Breban Gabriela, clasa a XI-a B 

Ghișa Georgiana, clasa a XI-a B 

                                                                                            Coordonator: Prof. Cionca Andrei 
 

 

        Unul dintre cei mai renumiți duhovnici ai României, Părintele Nicolae Steinhardt, afirmă că nu contea-

ză cât de mult dăruim, ci câtă iubire punem în dăruire, îndemnându-ne să oferim un zâmbet, o floare, com-

pasiune pentru cei năpăstuiți, mângâiere pentru cei necăjiți, pentru că orice gest de dragoste venit din inimă 

este bine-plăcut lui Dumnezeu. 

    “Dăruind vei dobândi!” Adevărat! Paradoxal, dăruind nu sărăcești, cum crede  majoritatea, ci, culmea, te 

îmbogățești. Acesta este marele mister al iubirii creștine, în Iisus Hristos. “Adevăratele temeiuri ale concep-

ției creștine sunt: absurdul și paradoxul”, ne destăinuie Părintele nostru Nicolae Steinhardt. Nu trebuie să 

ai bogății ca să fii generos. Tocmai, Dumnezeu ne îndeamnă să dăruim din puținul nostru, din ceea ce avem 

și din ceea ce nu avem. De pildă, vrei să înaintezi pe calea cunoașterii, dăruiește o carte, vrei să primești lu-

mină, dăruiește o candelă unui creștin, vrei să ai libertate, cumpără un porumbel din piață și dă-i liberta-

te să zboare spre cer și, multe altele. 

Darul, ca manifestare a dragostei fră-

țești face ca starea noastră de bucurie să nu 

rămână doar a noastră, ci să se răspândească și 

la ceilalți. Sărbătoarea Crăciunului ne oferă un 

prilej de a ajuta, prin acţiuni social-filantropice 

pe toți cei aflaţi în suferinţă și lipsuri, mai ales 

familiile modeste și persoanele sărace. De Cră-

ciun, înainte de a aștepta daruri, ar trebui ca noi să fim primii care dăruim. 

Semnificația religioasă a Crăciunului este Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu 

trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai îngăduitori, mai darnici.  

          Copiii așteaptă cu nerăbdare Sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului. Cea mai frumoasă și mai iubi-

tă de cei mici si mari, săraci sau bogați este sărbătoarea Crăciunului. Veche de peste două milenii, răspân-

dită pe tot globul, cea mai importantă sărbătoare a creștinilor este așteptată cu emoție și bucurie. Crăciunul 

este asociat cu feeria iernii, cu puritatea zăpezii și este o sărbătoare emoționantă mai ales pentru copiii care 

așteaptă sosirea Moșului. 

 

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/autobiografia-parintelui-nicolae-steinhardt-88862.html
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       Tradițiile și obiceiurile românești reprezintă un adevărat tezaur care trebuie păstrat și transmis, 

pentru că ar fi păcat ca, după ce a dăinuit secole și chiar milenii, să se piardă.  Cadrele didactice, care ne-au 

însoțit pe greul, dar frumosul drum al cunoașterii, au posibilitatea de a ne cultiva dragostea pentru această 

neprețuită comoară, astfel încât  noi să ne dorim să o păstrăm mereu vie, pentru ca și generațiile viitoare să se 

poată bucura de ele Sărbătorile de Crăciun sunt minunate mai ales unde se respectă tradițiile străvechi. Peisa-

jul de iarnă este emoționant: căsuțele sunt luminate, prin geamuri licăresc lumânări si globuri colorate; bra-

dul împodobit și mesele încărcate cu bunătăți tradiționale; mireasma de cetină, cozonac și colindele care cre-

ează o feerie de basm cum nici în povești nu întâl-

nești. 

O parte din elevii Colegiului Tehnic „George 

Barițiu”, din Baia Mare au fost implicați în grupul 

vocal, unde profesorii coordonatori: Prof. Cionca 

Andrei si Arhid. prof. Adrian Dobreanu ne-au pregă-

tit pentru a umple de bucurie sufletele oamenilor. 

 

UN GRAND MERCI 
            

Elev: Lar Sebastian, clasa: a XII-a B 

prof. coordonator: Dan Camelia 
 

           Oh! Quelle belle journée! C‟est la fête dédiée à Dieu…le matin, quand j‟ouvre mes yeux, je Le remer-

cie de tout mon coeur pour être en bonne santé. Je suis heureux et reconnaissant pour toutes les joies et les 

bonheurs et pour ma belle famille, que j‟aime infiniement. 

           Écrire ces mots signifie partager mes sentiments les plus sensibles, mes pensées et mes états d‟âme et 

remercier tous qui m‟aident faire des progrès à travers la vie. C‟est la journée idéale où j‟ai la chance de voir 

mieux le sens de la vie. Je me souviens de tous les conseils et les sacrifices de la part de ma famille. À mon 

tour, j‟aimerais bien la soutenir et la faire fière de mon parcours de vie. 

           J‟apprécie tout geste de bonté, l‟altruisme, la générosité et l‟humanité des autres. Moi personnelle-

ment, je considère que Dieu nous offre la foi et la puissance de dépasser les obstacles. Chacun d‟entre nous 

doit avoir de la confiance en soi-même et apprécier les conseils de ses parents.  

          À cette occasion, je les remercie pour les bienfaits, pour le confort reçu et pour les paroles d‟or adres-

sées. Tout cela m‟aide devenir un adolescent responsable, capable d‟être plus courageux et d‟avoir une 

conduite élégante envers les autres. 

          N‟oubliez jamais! Dieu est toujours là, Il nous aide et nous offre l‟espoir et le soutien pour devenir une 

meilleure personne. Alors, n‟hésitez pas de prier, de respecter les autres et les aider parce que cela vous fait 

plus humain! N‟oubliez pas faire des petits gestes de bonté tous les jours! Cela peut changer la vie des autres, 

les rendre plus heureux. 
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ALIVE 
 

 

Serban Antonio,clasa a X-a D 

Coordonator: prof. Nicoleta Vinț 
 

 

Underneath the city lights 

Staring at those blue eyes 

I belive that it’s destiny 

I know it might sounf crazy 

 

And even though we’re so young 

Our love is so strong 

I can’t even explain 

Sometimes I feel insane 

 

Because you mean so much to me 

And you always me happy 

You put a smile on my face 

I feel like I’m floating in space 

 

I just want you next to me 

Because with you I feel free 

You make me feel important 

Let’s just seize the moment! 
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ANGEL OF THE NIGHT  
 

Dullo Norbert, clasa a XI-a B 

      Coordonator: prof. Nicoleta Vinț 
 

 

 

You're the Angel of the night 

But, I won't last forever 

To see your glowing harpies 

Near me, to see your light 

 

Definition of perfection, but me.. 

I'm just a dying human, my dear 

Do you sense how much I fear? 

That with you, I can't be.. 

 

I can sing a song, I can tell stories 

I can drive..to the sea and everywhere 

Togheter, we have alot to do, so no worries 

We will reach the stars, in the end.. 
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LA UN CEAI CU DOAMNA MOARTE 
                                                 

 Norbert Dullo, clasa a XI-a B 
 

 

Buna ziua, doamna mea, ce mai faceți? 

Vă pun un pahar de ceai? Fumați? 

Serviti-vă cu o țigaretă,liniștită, 

Simțiți-vă confortabil,sunteți bine-venită! 

 

Sunteți așa grăbită.Spuneți-mi ce s-ntamplat? 

Sunteți doar în vizită? Cum? Vai, ce păcat! 

Pe mine mă căutați?Ce gânduri aveți cu mine? 

Stați doar să-mi scot o țigaretă..E bine.. 

 

Ughh,Vreți să mă luați într-o călătorie lungă? 

Spuneți că vidul eternității n-o să-mi ajungă? 

De ce spuneți asta,de ce m-ați ales pe mine? 

Nu sună promițător..să vă-nsoțesc nu-mi convine. 

 

Spuneți că n-am ce să fac, timpul mi s-a scurs? 

Si că flacăra vieții,acel secret nespus, 

Mi se stinge încet,sigur și trist? 

Nu stiu ce să spun, de fel nu sunt pesimist.. 

 

Dar totuși se-ntâmplă..si imbătrânesc, 

Stiam asta, doamna mea,fără să vă intâlnesc 

Dar nu știam ca așa repede îmi va suna ceasul 

O, tu! Tristă doamnă, nu-mi lua răgazul! 
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NOAPTEA 
 

Răzvan Ochie, clasa a XI-a B 
 

 

 

Sunt stele cu sutele de milioana ce mă privesc mereu 

Ele îmi privesc păcatele, dar mi le judecă doar dumnezeu 

Și soarele mi-e martor câ demult nu mai zâmbesc 

Și luna știe că în noapte de durere și amăgire măî feresc 

Și-mi trec zilele pierdute în amar și în dor  

Mă pierd în gânduri și rănile încă mă dor 

Că nu a mai fost nimeni mai presus de ființa ta 

Și nimeni nu a strălucit așa ca tine vreodată 

Poate o fi cineva, dar nu aici 

Poate în altă viață 

Vreau să te păstrez în suflet și am să te țin  

Ca pe o amintire în ramă 

Te-am iubit și te iubesc, ești ultima mea dramă 

N-o să mai iubesc că nu mai pot 

Ori ești tu, ori eu sunt mort 

Și poate-s ale mele greșeli, dar n-am vrut să te rănesc 

Dar mereu și mereu de tine îmi amintesc 

Frumoasă fată, o iubire adevărată. 
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O AȘTEPT ÎN ZADAR 
     

Norbert Dullo, clasa a XI-a B 
 

Codrul verzui-aurit își uită cântările 

Păsări ce s-au stabilit,își gândesc plecările 

Formând un covor colorat,frunzele cad incet 

Privesc o poteca-ngândurat,pe ea stau si o astept. 

 

Si, bineinteles, nu vine,stau singur și-mi plâng de milă 

Si copacii imi sunt martori, tot sper încă să mai vină 

Si mă las incet pe spate,cad in propria mea ura, 

Ingânat de glas de ape,fac din frunze o cunună. 

 

Daca vara c-un gând bun,veselă mi-a dat-o, 

Cand o iubeam ca un nebun,toamna-argintie a luat-o 

Intristării cerului i se vede dicția 

Anotimpul gerului și-a facut deja-apariția. 

 

Dar speranța mea imi moare.Timpul trece repezit 

Văd că nicidecum n-apare, de ce m-am indrăgostit? 

Doar luna mă mai veghează, cerurile se deschid 

Stelele-mi văd suferintța,dar e prea tarziu 

                                  ochii-mi inchid.. 
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 DE CE ESTE ÎNTUNERIC NOAPTEA? 

                             

Marius Petca, clasa a IX-a F 

                 Coordonator prof. Călin Perșe 
      

  Universul în care trăim este un dinamic, într-o continuă expansiune și are vârsta de 13,5 miliarde de 

ani. Primele stele au apărut acum 8 miliarde de ani iar Soarele și Pământul s-au format acum 4 miliarde de 

ani. Deoarece spațiul este într-o continuă expansiune, lumina de la multe din stelele formate înaintea Soarelui 

încă nu a ajuns la noi. Noi vedem doar stelele din Universul vizibil, a căror lumină nu este suficientă să umple 

întreg spațiul pe care-l vedem. 

          Deoarece viteza luminii în vid este de aproximativ 300.000 km/s, lumina de la Soare la Pământ ajunge 

în aproximativ 8 minute și 20 de secunde, practic noi vedem Soarele așa cum era cu 8 minute și 20 de secunde 

înainte, de aceea se spune că vedem stele care au dispărut de mult. Lumina continuă sa vină în timp ce steaua 

nu mai există, toate acesta se datorează distanțelor mari din Univers. Constelațiile pe care le vad oamenii în 

prezent pe bolta crească arată așa cum au fost cu zeci de mii de ani în urmă.  

Despre apă 

Cantitatea de apă de pe Pământ este aceeași de milioane de ani, consumăm aceeași apă pe care au folo-

sit-o și înaintașii noștri. 

     Circuitul apei în natură este următorul:: sub influența căldurii apa de la suprafața mărilor și oceanelor se 

transformă în vapori, care, la înălțimi mari, datorită temperaturilor scăzute, se condensează și ajunge din nou 

pe Pământ sub formă de ploaie. 

SUFERINȚĂ 
    Marius Meciu, clasa a IX-a E 

Suferință, simț amărui,  

Ce-mi trece prin vene, 

Cred ca ești a nimănui 

Plâng râuri de lacrimi 

Se lovesc de podea  

Pe podeaua cu urme din inima mea 

Pe inima mea, mi-ai lăsat sute de urme 

Mii de pași, milioane de umbre 

Care mi aduc aminte de clipele sumbre 

Acum stau și sufăr 

După cel pierdut pe veci 

Suferința însăși nu m-a părăsit. 
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FUNCȚIA MAGICA A LIMBAJULUI LA GELLU NAUM 

 

                                                  prof. Diana Paul Garai 

 

În Castelul Orbilor, 1946 Gellu Naum susţine  ideea despre funcţia magică apoeziei. Astfel el ne spu-

ne: “Singur langajul poetului, incoerent încă şi vag, acest langaj al perturbaţiunii, acţionează şi transformă. 

Depărtându-se de miturile osificate, efortul poetic poartă în vârtejul perturbaţiunii actuale a spiritului, ca pe 

un imens sâmbure ameninţător, mitul, tulbure la ora aceasta, al unei lumi viitoare. Poetul spune totdeauna 

mai mult decât vorbeşte. Ceea ce face să se nască ideea unui ezoterism ţine mai mult de ambiguitatea înţele-

gerii şi a posibilităţilor de legătură. În nici un caz nu poate fi vorba de un langaj care îşi schimbă sensul pe 

când necesitatea rămâne invariabilă, nici de un mit în afară şi liber, care şi-ar găsi întotdeauna aceeaşi necesi-

tate de organizat.”(1)  

Analizând acest fragment găsim sensul transformator pe care trebuie să-l aibă poetul la nivelul 

“langajului”, puterea mistică de trăire a resurselor cheie a logosului. Acest ezoterismeste unul al descinderii 

în grădina Graalului limbii unde izvorul cunoaşterii sublime naşte lotusul inimii îndragostite de poezie. 

Trăitorul de la Comanca mărturiseşte în continuare în acelaşi text: “Hermetismul îndoielnic, care apa-

re aici, nu marchează decât unul din aspectele posibilului. Poetul a săvârşit un miracol: vocea lui este o re-

flexiune asupra miturilor iniţiale, o erezie capabilă să sfărâme dogmele. Ea provoacă dedublarea funcţională 

a conceptelor simple. Ea asigură perturbaţiunea necesară, îndoiala asupra ceea ce era ţinut ca evident, trans-

formarea a ceea ce părea imuabil. Uriaşa plantă acuatică îngăduie să i se întrevadă, prin apele nesigure, 

rădăcina activă.”(2) 

 Acea rădăcină ce se hrăneşte din pământul ce conţine soarele negru(sol niger) al alchimiştilor. 

Vorbind despre poezie Naum vede în aceasta o “ştiinţă”, o “ştiinţă a acţiunii”. Pentru el: “Poezia este 

incompatibilă cu cea mai minima îngrădire dogmatică. Imensul ei spaţiu demonstrează cât este de insuficient 

tot ce poate fi imaginat ca formă sau figură. Sensul ei este “sensul a ceea ce trebuie relevat, sensul miracolu-

lui necesar”(Novalis). Poezia este un avans, un promiţător avans, o profeţie a gândirii noi şi reale. În jocul 

magnific de umbre şi de lumini al perturbaţiunii, verbul îşi regăseşte funcţia reală de realizare, omul speriat, 

bântuit de propriile creaţii, îşi regăseşte posibilităţile de intervenţie şi legătura. Tehnicile ei îşi au locul firesc 

lângă marile tehnici ale acţiunii.” (3) 

Aceasta soteriologie a limbajului prin poezie este marea arcană a artistului, a poetului suprarealist ce 

uneşte în sine provocarea infinită a jocului cosmic de combinări de sensuri ce dau viaţa. “Legăturile pe care 

ea le asigură, spune Naum, sunt de natură magică: graţie ei, oamenii îşi regăsesc contactul; dar acest contact 

este asemeni focului, asemeni panicii, asemeni iubirii, asemeni apei, asemeni revoltei, asemeni morţii care ne 

primeşte sângele.”(4)  
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Întrezărim aici cele patru elemente ce nasc viaţa: apa, focul, panica(aerul), pământul(moartea), toate 

unite prin sânge ce dă fluiditate şi unitate eterului. 

Naum, ca toţi marii rostitori, este un îndrăgostit de Cuvânt, Erosul şi Thanatosul se îmbină adeneic în 

sângele sau ce inunda astralul hârtiei: “A vorbi de iubire, de poezie, şi încă, cu sete, cu furie.(…) A vorbi de 

iubire, de poezie, cu ochii, cu dinţii, cu ghearele, cu părul, cu ghetele, cu nările, cu sângele…”,(5) 

 Iată cum vede el actul poetic, o curgere pasională în căutarea sensului ascuns ce devorează aparenţe-

le fiinţei spre sublimare prin creaţie. 

În stilul său Pohetul ne suprinde contrariind logica obişnuită, casnică, eliberându-ne de orice sclavaj: 

“Orice idee de sclavaj îmi repugnă cum îmi repugnă orice idee de libertate care începe să lâncezească. Facem 

baie. Numărăm stelele. Îmi plac hingherii. Aceştia sunt adevăraţi, calmi, decişi. Mă refer la câinii care prind 

oameni în laţ.” (6) 

Ne întrebăm de câte ori am fost câinii şi de câte ori hingherii, de câte ori am prins în laţ cuvintele si-

luiindu-le să trăiască în cuşca dogmei ce osifică mintea? 

Tot in “Albul osului” găsim un fragment ce merită a fi analizat prin semnificaţiile sale ezoterice ce ne 

ajută să susţiem ideea că Naum vindecă “langajul” de impurităţile pietrificate printr-o alchimie a irea-

lului. Pornind de la moto-ul textului, un citat din Guillemau, 1594 “Nous estimerons les playes plus 

humides, pourrissantes et phagedeniques celles qui se font en pleine lune.”, putem spune că: poetul 

român a ales acest moto poate pentru a esenţializa ceea ce doreste sa facă în acest alb al osului, ce 

naşte câmpiile elizee (care dupa unii ar fi existat pe lună) ale cuvântului hrănit de astrul nopţii, într-o 

escapada magică a minţii unite cu inima. 

Poezia este simbolizată de Femeia ce poartă cheia iniţierii supreme: 

“Dar jocurile nu sunt făcute. La Paraclet vulturii serveau berea. Noi priveam frumoasa femeie, 

insalubra, aceea care făcea minuni cu evantaiul şi în faţa Noastră se deschideau uşile ruginite. În acest 

cafeu, numai zborul liliecilor mai sfâşia aerul. Culcat, adormit pe un pat de flori, fusesem lăsat jos ca 

să putem privi în linişte – şi am văzut. 

 Era poate miracolul sau ceva asemănător şi vocea ni se auzea încet, ca într-o pădure de eucalip-

ţi. Prima carapace aluneca, aluneca, încarcată de smaragde şi puţine lucruri reuşeau să scape prin 

crăpăturile ei; dar flacăra, care aici era stea cu scânteie, se putea distinge destul de bine. A doua carapa-

ce, mai neagră, mai monstruoasă, ameninţa să acopere totul. Era teribil de suficientă şi dură, abia pu-

team să ne trag privirile de la ea, sufocanta, şi florile care ne acopereau patul începuseră să tremure.  
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  În sala de jocuri se putea miza pe alb şi negru, amândouă perfect desenate. Mercurul, de culoare şi 

consistenţa flăcărilor, scăpa printre degete, printre priviri, cu întreaga, recea lui forţă de fascinaţie. Pe alb 

se miza unu, pe negru suma şi melcul continua să treacă liniştit şi lucid, pasionant şi lucid, de la unu la tot, 

rămânând fiecare.” (7) 

Căutând cifrul care dezleagă sensurile unei opere ce rămâne mereu deschisă interpretarii ce se 

naşte sub ochii spiritului, putem spune că acest fragment conţine motive poetice recurente în opera lui 

Naum, ca este o mini-arta poetică, o alchimică iniţiere prin intermediul Marii Preotese-Poezia. 

Pentru început semnalăm importanţa acelui dezacord voit al lui Noi, ce devorează eul integrandu-l 

în Celălalt ce îl conţine de la începuturi. Această dereglare a logicii curente, a morfologiei sacrului, este 

premiza intrării într-un alt timp şi spatiu, unde simţurile minţii şi inimii trăiesc  dupa alt metabolism al 

supravieţuirii spirituale. “Culcat, adormit pe un pat de flori, fusesem lasat jos că să putem privi în linişte 

şi am văzut.” Neofitul se identifică în această catabază cu toti cei care au mai trecut printr-un proces 

asemănător, el primeşte “privirea” translucidă, privirea ce unifică, ce face ca iniţiatul să vadă ideile ce 

nasc pământul eliberat. Patul de flori semnifică, moartea şi învierea, axa orizontală unită în punctul 0 cu 

cea a verticalităţii salvatoare.  

Exotismul lui Naum se întrevede în “pădurea de eucalipţi” şi simbolul labirintului, al spiralei ce 

stă în carapacea melcului. Spaţiu închis ce ocultează sensurile profunde ale cuvântului născut de Femeia-

Poezie. Flacăra transfigurată în stea ce ghidează drumul “magilor” pe tărâmul Poeziei devine simbol al 

iluminarii perpetue. Florile ce tremură asemenea unei mandale orientale, devin fiinţe vii, hieratice ale 

transmutaţiei alchimice. 

Iar melcul  un alt simbol,  suprarealist care în conceptia lui Dali  reprezintă infinitul ce naşte viaţa 

apare în opera lui Naum. Acest simbol a fost descoperit ca urmare a întâlnirii cu Freud, cum Dali credea 

că nimic nu se întâmplă fără un scop anume, consideră faptul că a fost captat de imaginea unei biciclete în 

casa lui Freud tocmai un imbold divin pentru a o compara unui melc, simbol al creierului uman şi în spe-

cial al creierului freudian, melcul morţii terestre, el vede în melc o asemănare cu oul primordial având în 

vedere parţile tari ale cochiliei şi părţile moi interioare fapt care ne duce cu gândul la simbolul ceasurilor 

moi, persistenţa memoriei, adesea Dali afirma că: “materializarea flexibilităţii timpului şi a indivizibilită-

ţii spaţiului…este fluidul” astfel şi ceasurile moi din persistenţa memoriei simbolizează aspectul fiziolo-

gic prin care viteza timpului poate varia în percepţia umană, această idee i-a venit în timp ce contempla 

două bucăţi de brânză camembert care se topeau. 
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Carapacele melcului sunt culoare de trecere în spaţii iniţiatice, culorile pe care le invoca poetul repre-

zintă fazele alchimice ale transmutaţiei. În alchimie întalnim trei etape majore în construcţia pietrei (dupa 

unii) sau numai pentru purificarea mercurului pentru alţii: albedo, nigredo, rubedo sau nigredo, albedo, 

rubedo, dupa o altă ordonare. Oricare ar fi ordinea, etapa nigredo pe care Saturn si Soarele negru o gu-

vernează este una de purificare profundă în urma căreia zgurile deloc nobile sunt purificate şi materia în-

cearcă existenţa de dincolo de timp. “A doua carapace, mai neagră, mai monstruoasă, ameninţa să aco-

pere totul. Era teribil de suficienta şi dura, abia puteam sa Ne trag privirile de la ea, sufocanta, şi florile 

care Ne acopereau patul începuseră să tremure. În sala de jocuri se putea miza pe alb si negru, amândouă 

perfect desenate. Mercurul, de culoarea şi consistenţa flacarilor, scapă printre degete, printre priviri, cu 

întreaga, recea lui forţă de fascinaţie. Pe alb se miza unu, pe negru suma şi melcul continua să treaca li-

niştit şi lucid, pasionant şi lucid, de la unu la tot, rămânând fiecare.” (8)  

Spirala evoluţiei materiei în spirit este simbolizată de melc ce trece “pasionant şi lucid, de la unu la 

tot, rămânând fiecare”. Întrezărim aici unitatea în multiplicitate, a Unului ce exista transsubstanţiat în toa-

te. 

Într-o altă parte a textului “e mereu noapte, şi la miezul nopţii şi la opt, până la ora 2001 când vei îng-

hiţi dintr-o singură mişcare fulgerul cât să desparţi fluidul, sulful, de celelalte (…)” , apare numirea ele-

mentului opus mercurului (yang din alchimia chineză). Sulful este principiu masculin, activ, cald, fix, 

sperma minerală, opus Mercurului (principiul feminin, yin în alchimia chineză), din unirea acestora rezul-

tând “embrionii” metalelor. Este purtătorul focului secret al maturării şi coacerii alchimice. În alchimia mis-

tică, în cadrul triadei Spirit-Suflet-Corp, Sulfulcorespunde Sufletului, considerat legatura naturală dintre 

Spirit şi Corp. În mistica sufistă, sulful este actul spiritual, iar mercurul sufletul plastic. 

Autorul continuă: “(…) ceea ce îmi dădea ameţeli mai ales când Ne numea pe Noi înşine Gabory adă-

ugând: şerpişorul meu de sulf; dar ea nu a reuşit niciodată să Ne aibă şi i-am scăpat totdeauna graţie exerciţii-

lor pe care le practicam în acele timpuri, (…) şi şerpii ei Ne strigau pe rînd, şerpuind când Gellu, când 

Gabory, când altfel şi-şi sunau clopoţeii dar Noi ţineam uşa larg deschisă şi pentru asta nu putea intra nimeni, 

reuşind să scap.”(9)  

Numirea poetului în acest joc alchimic suprarealist nu poate decât să întărească ideea autoiniţierii eu-

lui prin magia poeziei ce-şi caută umbra arhetipală. 

De amintit că locul unde are loc iniţiereaeste Paraclet, unde “vulturii serveau berea”, un spaţiu desa-

cralizat, dedogmatizat, unde berea e ambrozia pierdută; în limba greacă Parakletos reprezintă Sfântul Duh, 

cel care consolează. 

Note: 

1. Gellu Naum, Întrebătorul, Ed. Eminescu, București 1999, p.356ș 2. ibid. p.357 

3. ibid. p. 358ș 4. ibid. p. 360 

5. ibid. p.361ș 6. ibid. p. 385 

7. ibid. p. 400 
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 NICOLAUS COPERNIC 

 
      Diana Camelia Stanca, clasa a IX-a F 

      Coordonator, prof. Călin Perșe 
 

           Pentru a-și impune ideea potrivit căreia Soarele este în centrul sistemului solar și nu Pământul, Copernic 

a trebuit să înfrunte o judecată de bun simț veche de aproximativ 1300 de ani cu adânci rădăcini religioase po-

trivit căreia Pământul este în centrul sistemului solar și nu Soarele. Această idee era ușor de acceptat prin fap-

tul că oamenii privind cerul observau că Soarele se mișcă în timp ce Pământul de sub picioarele lor rămâne 

nemișcat. 

         Imaginați-vă că sunteți într-un tren aflat în mișcare și vă uitați pe geam. Ceea ce ni se pare că se mișcă 

sunt corpurile aflate în exteriorul trenului. Unele dintre aceste corpuri ni se pare că se mișcă cu viteză mai ma-

re altele cu viteză mai mică, totul este în funcție de distanța pe care o avem față de aceste corpuri. 

         La fel atunci când privim spre cer imaginați-vă că ne uităm pe geamul trenului. 

        Nu simțim mișcare Pământului deoarece Pământul nu accelerează și nici nu frânează. 

        Idea lui Copernic a fost consolidată prin observații astronomice de către: Kepler, Galilei și Newton, du-

când la nașterea opticii moderne. Cu o mână de nisip topită, omul a descoperit sticla și și-a confecționat lentile 

aruncând o privire spre Univers. 

        Se spune că sunt atâtea stele în Univers câte granule de nisip sunt pe toate plajele lumii.  

        Astăzi ne uităm spre Univers cum se uitau coloniștii acum 400 de ani spre mare. 

       Dacă am considera că Galaxia are aceleași dimensiuni cu Pământul atunci fiecare localitate de pe Tera 

poate fi considerată o stea iar pe Pământul îl putem reduce la dimensiunea clădirii școlii. Omul prin explorarea 

Lunii nu a reuțit decât să meargă până în parcarea școlii. 

        Imaginați-vă cât de primitiv este omul, în loc să își concentreze energia pentru explorarea Universului 

care conține miliarde de planete care ar putea susține viața, omul duce războaie cu alți oameni. 

       Cea mai mare realizare a secolului XX este conștiința umană asupra unicității Pământului ca singurul loc 

minuscul și fragil pe care omul poate trăi cu tehnologia actuală, în acest vast Univers. 

  

      SOARELE 
  

Georgiana Ciurca, clasa a IX-a F 

Coordonator, prof. Călin Perșe  

     

     Pentru toate culturile lumii, Soarele reprezintă puterea supremă, fiind cel care asigură existența și dez-

voltarea vieții pe Pământ.  Răsăritul și apusul reprezintă simboluri pentru naștere, moarte și renaștere. 

 Solstițiile de iarnă și de vară marchează zilele cele mai scurte și cele mai lungi din an inspirând ritualuri și fes-

tivaluri în lumea întreagă. 
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 În toate tradițiile spirituale ale lumii Soarele 

a fost venerat ca fiind centrul Universului în jurul căruia   se învârte totul, de care totul depinde și din care 

totul se naște. 

 Soarele s-a format acum 4,6 miliarde de ani, este alcătuit din 72% hidrogen, 26% heliu și 2% alte ele-

mente. Lumina de la Soare călătorește în 8 minute și 20 de secunde până ajunge pe Pământ.  Dacă Soare-

le ar avea un diametru de câțiva centimetrii cea mai apropiată stea ar fi la 700 km. O rotație completă a 

Soarelui în jurul centrului galaxiei durează 225-250 milioane de ani.  Soarele este doar unul din cele 100 

de miliarde de stele din galaxia noastră. 

Suntem praf de stele: 

     Universul nostru a luat naștere acum 13,8 miliarde de ani, într-o explozie de proporții numită Big Bang. 

Elemente precum oxigenul și carbonul s-au format în centrul stelelor acolo unde temperatura poate ajunge la 

sute de milioane de grade. Explozia acestor stele a făcut ca elementele din nucleele lor să se răspândească 

spațiu. Apoi în urmă cu aproximativ 4-5 miliarde de ani, în parte din spațiu unde astăzi este localizată galaxia 

noastră, materialele din spațiu au început să se ciocnească dând naștere Soarelui și sistemului solar. 

       În concluzie, suntem alcătuiți din praf de stele iar pentru ca noi să existăm  a fost nevoie să moară unele 

stele. 

Sfârșitul vieții pe Pământ 

     Peste un miliard de ani Soarele va fi cu 10% mai luminos decât în prezent, iar întreaga apă de pe Pământ 

se va evapora în spațiu ducând la dispariția vieții pe Pământ. Cu siguranță că oamenii din acele vremuri vor 

avea alte preocupări decât cele pe care ni le imaginăm noi astăzi. 

Sfârșitul Soarelui 

     Peste 5 miliarde de ani Soarele își va consuma tot hidrogenul, se va umfla, își va mări dimensiunile, stra-

turile sale exterioare se vor extinde în spațiu dincolo de orbita terestră prăjind planetele din calea sa iar în 

final va exploda lăsând în urmă rămășițele arse ale planetelor inclusiv ale Terrei, și un nucleu dens, de di-

mensiuni mici, o formațiune numită pitică albă, vestigiu al stelei care a fost cândva Soarele. 

   Sfârșit: 

              Mereu m-am întrebat care este sensul existenței omului pe Pământ și cum ar trebuii să privim exis-

tența umană iar răspunsul meu este următorul: 

             ”Trebuie să ne eliberăm de bezna superstițiilor să educăm noile generații în spiritul marilor descope-

riri științifice, să înțelegem că existența noastră pe Pământ este limitată și că scopul nostru este de a explora 

noi lumi și poate noi universuri.” 

               Carmen Sylva spunea: 

   ”Bucuria este viața văzută printr-o rază de Soare.” 
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SOYONS RESPONSABLES! 
 

Roman Vlad, Szekely Nicholas, clasa: a X-a D 

prof. coordonatori: Dan Camelia, Popescu Simona 
      

 

 

 

   La nature a besoin de nous…vivre dans un milieu sain et propre. C‟est la responsabilité de chacun d‟entre 

nous. Respectons les eaux, les montagnes et apprenons aussi respecter les autres! 

       A l‟occasion de la campagne nationale  ,,Let‟s do it, Romania!‟‟, nous avons participé d‟une manière 

active à l‟action d‟écologiser la région de la Vallée Romaine, le quartier Firiza, le département de 

Maramureș. On a travaillé en équipe environ 100 élèves  bénévoles de notre lycée.  

       Le but de cette action a été le nettoyage de la région forestière et le développement de l’esprit civique. 

Soignons la nature et faisons attention à notre conduite! La réussite de l‟activité a été la première place au 

niveau national. 

      Chaque geste responsable peut changer l‟image et la vie de notre environnement. L‟avenir c‟est à nous! 

Alors, soyons sérieux, pratiques, ouverts, ambitieux et sages! 

 

SA FIM RESPONSABILI! 

          Natura are nevoie de noi…să trăim într-un mediu sănătos și curat. Este responsabilitatea fiecăruia din-

tre noi. Să respectăm apele, munții și să învățăm de asemenea să ne respectăm semenii! 

        Cu ocazia campaniei naționale ,,Let’s do it, Romania’’, am participat activ la acțiunea de ecologizare a 

regiunii Valea Romană, zona Firiza, județul Maramureș. Am lucrat în echipă, aproximativ 100 de elevi vo-

luntari din liceul nostru.  

        Scopul acestei acțiuni a fost curățarea regiunii forestiere Valea Romană și dezvoltarea spiritului civic. 

Să îngrijim natura și să fim atenți la conduita noastră! Reușita activității a fost ocuparea locului I la nivel na-

țional. 

        Fiecare gest responsabil poate schimba imaginea și viața mediului nostru înconjurător. Viitorul ne apar-

ține! Așadar, să fim serioși, practici, deschiși, ambițioși și înțelepți! 
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DILATAREA TIMPULUI – O DEMONSTRAȚIE SIMPLĂ 

prof.  Perșe Vasile Călin                                                    

           Considerăm un călător aflat într-un autobus cu lungimea de exemplu , aflându-se pe sca-

unul din spate al autobusului și având în mână un fascicul laser pe care-l îndreaptă către șofer. 

            Timpul în care fasciculul parcurge distanța  este: 

                                                   

unde am notat cu  viteza luminii.  

Obs: Timpul  este timpul pentru observatorul (călătorul) din autobus. 

        Pentru un observator aflat în exteriorul autobusului timpul în care fasciculul parcurge distanța  se 

calculează astfel: 

                                                

unde am notat cu  distanța parcursă de autobus iar cu  viteza autobusului. 

      Cum , deoarece nu există viteză mai mare decât viteza luminii timpul  se poate scrie: 

                                              

se observă că  este mai mare decât . 

       Deci pentru observatorul aflat în exteriorul autobusului timpul  trece mai repede decât timpul  

al observatorului aflat în autobus.  

        ”Ceasul mobil merg mai încet decât ceasul aflat în repaus.”  
 

AVATARURILE SINELUI LA ALEXANDRU PALEOLOGU-

FRANCMASONERIE ȘI CATOLICISM 

 
prof. Paul Diana Garai 

Alexandru Paleologu, personalitate controversată, eseist, critic, memorialist, informator al securității, 

deținut politic, ambasador al golanilor, poartă cu sine amprenta unui timp într-o continuă prefacere cuantică. 

Transformările sale sunt parcă avatarurile unei epoci. 

Descifrăm în spiritul său o dualitate reconfortantă, un paradoxal alegerilor care nu se exclud. Educația 

sa aristocratică devine calea prin care personalitatea sa se ipostaziază prin hățișurile Istoriei. 

Spirit rebel, dar în același timp supus, încearcă la nivel social să împace contrariile. Fapt care-l va cos-

ta. Dar oare care e moneda în care plătim ? Senectutea îi aduce o limpezime socratică, acesta preuțind valorile 

perene descifrate într-o cheie creștină. 
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 Personalitate complexa are atâtea ipostaze ale supraviețuirii “cât” realitatea concretă le cere; De 

la Crăifăleanu Ion, Marin Oltescuși “fratele” Alexandru nu e decât o reflectare ambiguă în retorta timpului, în 

caleidoscopul fractalic al devenirii. 

În tinerețe se vede urmând chiar și o carieră militară.Urmăritor și urmărit, deținut politic, mason și ca-

tolic, ființa lui Alexandru Paleologu contrariază parcă orice algoritm al cunoașterii sale. 

Urmărind sinuoasele prefaceri, considerăm prolific popasul în anul 1949, an al schimbărilor majore în 

Europa și implicit în România. 

Părăsind cariera diplomatică din motive lesne de înțeles, Palelologu student la vechiul Conservator, 

ajunge să facă practică la Teatrul Național și la Teatrul Armatei, ca asistent de regie.  

În același an își dă seama că nu poate face cariera de regizor din două motive: lipsa talentului și a fap-

tului că ar trebui să suporte noua ideologie, a realismului socialist. 

Tot acum survine o criză sufleteasca, generată posibil de rispirea valorilor în care credea. 

Recunoaște în Monseniorul Vladimir Ghica un director de conștiință. Primele motive ale convertirii 

sunt exterioare, de natură estetică: îi plăceau limba latina și orga. O carte care l-a marcat a fostuna despre Sf. 

Francisc de Assissi de Johannes Jorgendsen. 

Probabil spiritul său caută o oglindire în spațiul social a universalității. Astfel tentația catolicismului și 

cea a masoneriei devine cheia descifrării unei fațete a personalității sale.  

În „‟Sfidarea memoriei afirmă: „În același timp vedeam în catolicism o altă francmasonerie, credeam 

eu pe atunci, mai virulentă și mai temeinică decât cea propriu-zisă – care avusese rolul său în societatea noas-

tră în secolele trecute, dar nu-l mai are acum, după câte știu fiind destul de vidată de conținut. „‟(1) 

Autorul consideră astfel că francmasoneria și-a pierdut o parte din influență însecolul XX, ea fiind mai 

puternică, cel puțin în societatea românească, în secolul al XIX-lea. 

De asemenea, recunoaște că această convertire nu a durat mult, în anii 1950-1951 se îndepărtează de 

creștinism sub influența lui Noica și a filosofiei lui Kant și postkantiene. 

În același volum, găsim o mărturisire plină de realism și justețe: „‟Eu îmi căutam un stil de a fi capabil 

să mă ajute întrecerea peste încercările grele care se simțeau și se presimțeau. Logica și disciplina catolică erau 

deci un fel de pregătire pentru ceea ce urma să vină‟‟ (2). 

Existența sa materială și nu numai era serios amenințată. Moșia pe care a avut-o a fost redusă drastic 

după reforma agrară din 1945, întregul care fusese se fluidiza în neant, originile sale „‟burghezo-moșierești‟‟ 

deveniseră stigmatizante. 

Aceste schimbări fundamentale, Alexandru Paleologu le percepe asemeni unui subtil cronicar modern: 

„‟În tinerețea mea, și chiar mai târziu, când mergeai la Capșa sau la Continental, cam știai pe cine întâlnești. 

Aveai cel puțin vreo zece inși de salutat, poate vreo doi-trei la ale căror mese să te duci. După decembrie 1947, 

aspectul societății s-a modificat de la o zila alta, s-a schimbat macazul într-o manieră demoniacă.   
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Nu mai vedeai aceiași oameni, foarte puțini mai pur-

tau pălărie sau mănuși, pentru că riscau să fie bătuți pe stradă; venise șapca la putere‟‟ (3). 

Iată cum viețuind la confluența lumilor, Alexandru Palelogu trebuie să supraviețuiască și să se „‟rescrie „‟, să 

se recreeze din cenușă.  

De cele mai multe ori suntem palide fețe ale Istoriei, timpul macerează consistența ființei. Individul 

caută să se salveze de teroarea timpului prin diverse strategii: convertirea, o nouă ideologie, filosofia, prietenia, 

iubirea, arta. Oare ce supraviețuiește eteric din fundamentul arhetipal? Întrebări pe care fiecare și le pune de-a 

lungul existenței, între tentația mistică sau a neantului, între știință și artă viețuim căutând sensul. 

În perioada cât a fost ambasador la Paris, Alexandru Paleologu este inițiat în masonerie și devine mai 

apoi Mare Maestru al Marii Loje Naționale Române din Franța.  

Precum am subliniat mai sus, Alexandru Palelologu nu este un membru cu adevărat convins de menirea 

acestei organizații, o vede oarecum vetustă în secolul al XX-lea. 

În volumul „‟Politețea ca armă‟‟ afirmă: „‟În ceea ce privește masoneria,  există o cantitate enormă de 

prejudecăți, completate cu informații absolut false și cu o ignoranță totală. Toate fac din această organizație, 

din acestă societate, zisă și chiar relativ secretă o gogoriță și un fel de bau-bau. Tot ce pot să spun este ca în 

secolul nostru, din nefericire zic eu, masoneria nu mai reprezintă ce a fost în secolele trecute,  mai ales 18 și 

19. Ea nu mai are nici aceeași putere, nici aceeași influență. Când masoneria le avea, a făcut România mo-

dernă.‟‟(4). 

Putem decodifica în alegerile sale o continuă căutare a răspunsului ce generează o altă și altă întrebare, 

într-un șir matematic nesfârșit. Destinul său a reflectat transformările profundeale societății, iar el a fost un ba-

rometru precis de referință culturală, politică și socială, rămânând, ca orice ființă, tributar alegerilor făcute. 

În „‟Breviar pentru păstrarea clipelor „‟, regăsim un spirit împăcat, privind cu nostalgie și iubire lumea: 

„‟Viața veșnică nu poate fi decât iubirea veșnică. Altfel, o veșnicie rece și amnezică nici nu mi s-ar 

părea interesantă. De fapt, omul își face Rai sau Iad prin firea și alegerile lui.‟‟(5) 

Întrebat de Filip-Lucian Iorga dacă după moarte ar exista un loc în care să se adune toate lucrurile pier-

dute, pe cine ar vrea să reîntâlnească acolo, Alexandru Paleologu răspunde emblematic:  

„‟Mi-ar plăcea să existe așa ceva. I-aș vedea acolo pe oamenii pe care i-am iubit, aș regăsi gesturi afec-

tuoase, cuvinte nimerite, gânduri vii; lumina de octombrie, râsul inteligent al prietenilor, toată iubirea și toate 

gândurile bune pe care, poate, le-a mirosit. M-aș reîntâlni acolo și cu mine, pentru că toate cele pe care le-am 

pomenit intră în alcătuirea mea.‟‟ 

Descoperim aici o ființă tandră ce se împacă spiritual cu sine și lumea, un Paleologu afectuos și empatic, ce se unește în 

iubirea platoniciană cu sufletul lumii câștigat. 

Note: Alexandru Paleologu, StelianTănase, „‟Sfidarea memoriei‟‟, Editura Du Style, 1996, pagina 53Ibidem, pagina 58   Filip-Lucian Iorga îndialogcuAlexandruPaleologu,„‟Breviar pentru păstrarea clipelor‟‟, Editura 

Humanitas, 2012, pagina 115ș Alexandru Paleologu, „‟Politețea ca armă’’, Editura Dacia, 2000, pagina 57    șFilip-Lucian Iorga în dialog cu Alexandru Paleologu,„‟Breviar pentru păstrarea clipelor‟‟, Editura Humanitas, 

2012, pagina 230 șFilip-Lucian Iorga în dialog cu AlexandruPaleologu,‘’Breviar pentru păstrarea clipelor’’, Editura Humanitas, 2012, pagina 231 
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DIETA MEDITERANEANĂ 

 

prof. Cristescu Felicia 

Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare 
 

 

În România, conform unui studiu realizat de Ministerul Sănătăţii, prevalent asupra ponderalităţii la 

copii este de 26,75%,  cea a obezităţii de 11,6%,valori relativ mari în comparație cu restul Europei. 

Rolul nutriției, al comportamentului alimentar și al stilului de viață (care este suma alegerilor mici 

pe care le facem în fiecare zi, care au un impact pe termen scurt sau lung asupra noastră),a devenit un as-

pect tot mai important, care trebuie monitorizat pe parcursul vieții unei persoane, prevenind astfel apariția 

anumitor boli. 

Este demonstrat că printr-un stil de viață sănătos putem modifica numeroși factori de risc vasculari, 

precum hipertensiunea arterială, dislipidemia, obezitatea și riscul de a dezvolta boli cardiovasculare.(1) 

Dintre multitudinea de diete la modă și promovate, cea mai eficientă și echilibrată este dieta medi-

teraneană, care nu este o dietă propriu-zisă, ci mai degrabă un mod de viață și alimentație.Aceasta s-a cla-

sat în 2019 pe primul loc în topul celor mai bune diete,conform U.S. News & World Report și este singura 

încadrată în Patrimoniul UNESCO, drept tezaur universal cu relevanță în sănătatea omenirii. 

Dieta mediteraneană reprezintă un cumul de obiceiuri alimentare care sunt înglobate în stilul de vi-

ață, în mod tradițional, de oameni din diferite regiuni din bazinul mediteranean și este în general caracteri-

zată printr-un consum ridicat de alimente vegetale(fructe si legume proaspete, diferite tipuri de 

nuci,semințeși cereale) și ulei de măsline, un consum moderat de pește și carne de pasăre de curte, și con-

sum scăzut de produse lactate (preponderent iaurt și brânză), carne roșie sau procesată, dulciuri. Vinul este 

consumat cu moderație în timpul meselor. 

Efectele benefice ale dietei mediteraneene au fost raportate pentru prima oară la începutul anilor 

1960 într-un studiu observațional care a arătat un risc de mortalitate de 2-3 ori mai scăzut de bolile corona-

riene în țările mediteraneene, spre deosebire de țările din Europa de Nord sau SUA. 

Într-un studiu de prevenție primară, s-a observant că dieta mediteraneeană, suplimentată cu ulei de 

măsline extra-virgin și nuci, a condus la o reducere substanțială a riscului evenimentelor cardiovasculare în 

rândul persoanelor cu risc crescut, în special rata de accident vascular cerebral. Rezultatele sprijină benefi-

ciile dietei pentru prevenția primară a bolilor cardiovasculare. 

Studiile au mai arătat o asociere între dieta mediteraneană și îmbunătățirea factorilor de risc cardio-

vasculari, incluzândscădereatensiuniiarteriale, a colesterolului total, a trigliceridelorși o creștere a HDL-

colesterolului. (5,6) 
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 Consumul de grăsimi mononesaturate îmbunătățesc sensibilitatea la insulină, un efect care ar 

putea explica efectul favorabil al dietei mediteraneene asupra nivelului glucozei și al insulinei în sân-

ge.Rezultatele trialurilor clinice sugerează că dieta mediteraneană este eficientă în îmbunătățirea controlului 

glicemic (HbA1c, glicemiei bazale), scăderea în greutate(IMC și greutatea corporală) și ameliorarea profilului 

lipidic și a tensiunii arteriale la persoanele cu diabet zaharat tip 2. 

Este de asemenea asociată și cu o incidență scăzută a cancerelor, a bolii Parkinson și Alzheimer. Feme-

ile care mănâncă conform dietei, adăugând ulei de măsline extra-virgin și mix de nuci și alune au un risc scă-

zut de a face cancer de sân. 

Efectul benefic al dietei asupra pierderii în greutate poate fi datorat consumului de alimente pe bază de 

plante, care furnizează o cantitate crescută de fibre și o cantitate scăzută de carbohidrați.Nu este o dietă conce-

pută pentru scăderea în greutate. În schimb, urmărește și își propune să impulsioneze persoanele să mănânce în 

general alimente cunoscute care au dovedit că îmbunătățesc sănătatea și reduc riscul de a dezvolta boli cronice. 

Obiceiurile alimentare prezentate din dieta mediteraneană implică schimbări simple in alimentație, care se pot 

realiza treptat. Mesele și gustările devin mai gustoase și cresc sațietatea, aceste schimbări pot să ajute și la scă-

derea în greutate sau la menținerea acesteia. Cel mai important, este o strategie care se poate menține pe ter-

men lung.  

Din aceste motive, toate organizațiile din domeniul sănătății recomandă și chiar încurajează adulții să 

adopte acest regim alimentar, chiar mod de viață pentru a preveni apariția bolilor cronice. 

Dieta mediteraneană are trei etape : 

1) eliminarea kilogramelor: Durează între 10 și 30 de zile, în funcție de kilogramele pe care fiecare do-

rește să le elimine. Secretul scăderii în greutate este reprezentat de crearea deficitului caloric, ceea ce înseamnă 

un aport caloric mai mic decât consumul caloric. Acest deficit ar trebui să fie în jurul valorii de 500 kcal/zi sau 

1000 kcal/zi, nedepășind însă sub nici o formă 1000 kcal/zi. 

2) stabilizarea: Această etapă are o durată de 30 de zile, pentru a preveni efectul yo-yo. Se știe că, după 

încheierea oricărui regim de slăbire, organismul are tendința de a acumula mult mai ușor și rapid kilogramele 

eliminate, ba chiar și altele în plus (pentru rezervă). 

3) menținerea (trecerea la stilul de viață mediteranean): Sunt permise toate alimentele, încercând să fie 

respectate piramidă alimentară,  iar ca regulă de bază, moderația trebuie să caracterizeze toate mesele.  

Pentru a veni în sprijinul persoanelor de pretutindeni, cei de la Oldways – Școala Publică pentru 

Sănătate din Harvard, Oficiul European al Organizatiei Mondiale pentru Sănătate, în colaborare cu oamenii de 

știință din zona Mării Mediterane și din SUA, au dezvoltat și îmbunătățit această dietă în 1993. Aceasta conti-

nuă să fie un ghid foarte cunoscut, care în prezent este recunoscut la nivel mondial pentru promovarea unei 

alimentații sănătoase, precum și a unui stil de viață sănătos, fiind implementată în programele de întreținere. 
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Cerealele, legumele și fructele ar trebui să constituie alimentația de bază, deoarece  acestea sunt surse 

importante de vitamine, minerale, energie, antioxidanți și fibre. 

Cerealele consumate trebuie să fie integrale (bob întreg), cât mai puțin procesate, deoarece elimină unele 

substanțe nutritive valoroase, precum fibrele. În această categorie se încadrează grâul, ovăzul, orezul, secara, 

orzul și porumbul. 

Legumele oferă atât substanțe nutritive importante și fitonutrienți pentru buna funcționare a organismu-

lui, cât și senzația de sațietate. Este indicată consumarea legumelor crude sau cât mai puțin fierte pentru a nu 

distruge nutrienții conținuți de acestea. Exemple de legume: roşii, broccoli, salată kale, spanac, ceapă, cono-

pidă, morcovi, varză de Brussels,castraveţi;leguminoase: fasole, linte, mazăre, arahide, năut;Tuberculi: cartofi, 

cartofi dulci, napi. 

Fructele sunt bogate în fibre, antioxidanți, fiind astfel o sursă de energie pentru organism. Însă trebuie 

avută atenție la alegerea fructelor și la controlul porțiilor. Pot înlocui cu succes dulciurile. 

Ca și exemple: mere, banane, pere, portocale, căpşune, struguri, pepene galben şi piersici; 

Măslinele și uleiul de măsline sunt componente esențiale ale dietei mediteraneene, înlocuind celelelalte grăsi-

mi vegetale și animale, în special untul și margarina. 

Uleiul de masline, în special cel extravirgin, folosit în salate sau la gătit, este cea mai bogată sursă de 

grăsimi mononesaturate, totodată fiind foarte bogat în antioxidanți, fitonutrienți, macronutrienți. Grăsimi 

sănătoase: ulei de măsline extra virgin, măsline, avocado şiulei de avocado. 

Semințele și fructele oleaginoase (în special nucile) adaugă aromă și textură. Lipidele (grăsimile) vegetale 

prezente în aceste semințe și fructe conțină acizi grași nesaturați (acizi omega). Se consumă în cantități mici, 

fiind bogate în calorii.Nuci şi seminţe: nuci, migdale, nuci de macadamia, alune, caju, seminţe de floareasoare-

lui, seminţe de dovleac. 

Peștele și fructele de mare sunt surse importante de proteine sănătoase și acizi grași omega-3. Este indicat 

consumul de 2-3 ori pe săptămână. 

Peşte şi fructe de mare: somon, sardine, ton, creveţi, scoici, crab, moluşte, midii, macrou, păstrăv. 

Carnea și produsele din carne sunt consumate în cantități mici, însă nu lipsesc cu desăvârșire. Este indicat 

consumul de carne albă, slabă, cea mai potrivită sursă de carne fiind păsările de curte. De asemenea, se 

consumă și cantitățire duse de carne roșie. 

Ouăle sunt o sursă bună de proteine de înaltă calitate și consumul acest ora este benefic în special pentru per-

soanele care nu consumă carne. 

Brânza și iaurtul sunt surse importante de calciu și este recomandat a fi consumate în mod regulat, în cantități 

moderate.Lactate: brânză, iaurt, iaurt grecesc; 
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 Mirodeniile și condimentele adaugă arome și gust alimentelor, reducându-se astfel excesul de sare și 

grăsime în preparatele culinare. Ele sunt foarte bogate în antioxidanți. Ierburi şi condimente: usturoi, busuioc, 

mentă, rozmarin, piper, scorţişoară. 

Vinul roșu, bogat în resveratrol, un puternic antioxidant este consumatîn mod regulat, dar moderat (un singur 

pahar de vin pe zi). Dacă problemele de sănătate indică restricții la alcool, vinul poate fi înlocuit cu suc prepa-

rat din struguri negri. 

Dieta mediteraneană a fost îndelung studiată de experţii din întreaga lume, iar rezultatele au arătat de 

fiecare dată că ar fi una din trece le mai eficiente diete atât pentru sănătate, cât şi pentru menţinerea unei 

greutăţi corporale în limitele normale. Ar trebui să fie considerată ca un model alimentar și o parte a unui stil 

de viață sănătos, care include și activitatea fizică, viața în aer liber și convivialitatea. 
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GRECIA ANTICĂ 
                                           

Dumitru Cerneștean, clasa a IX-a F 

                         Coordonator, prof. Perșe Călin 
 

       Cu aproape 2500 de ani în urmă în porturile Greciei Antice, oamenii au început să privească lumea cu alți 

ochi decât o făcuseră până atunci. 

      A fost un gest eroic de încredere în forțele proprii sperând să înțeleagă cum funcționează natura și să își 

îmbunătățească viață, aceasta fiind de fapt și definiția științei. 

      În lunga istorie a începuturilor omenirii, lumea era în majoritatea cazurilor văzută ca fiind una a spiritelor 

sau a miturilor. Oamenii recurgeau la incantații, făceau sacrificii și uneori ca urmare a unor coincidențe, aceste 

metode păreau să dea rezultate. Atunci când metodele nu dădeau roade, oamenii erau tentați mai degrabă să 

creadă că greșiseră incantația decât să se îndoiească de atotputernicia spiritelor. 

     Grecii au călătorit mult, au făcut comerț și au căpătat astfel o percepție specială asupra lumii încercând să 

caute explicații ale fenomenelor naturii.  
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POEZIE ȘI EROS. VIZIUNE PLATONICIANĂ DESPRE 

 NEVOIA DE A IUBI 

 

        prof. Petronela Mureșan 

 Viziunea platoniciană despre iubire este exprimată în dialogul său cu Socrates din „Banchetul lui Pla-

ton”, în care Diotima nu admite statulul divin al lui Eros, considerând că nu este nici zeu, nici muritor, ci, mai 

degrabă, Eros este un daimon, adică un geniu mijlocitor care unește lumea de sus, divină, cu lumea de jos, 

umană, dând Universului unitate. Daimonul are capacitatea de a tălmăci zeilor cele ce vin de la oameni și oa-

menilor le duce mesajele zeilor: rugăciuni și jertfe de la oameni, porunci și răsplată din partea zeilor.  

În viziunea lui Socrate, eros înseamnă dragostea pentru cele frumoase, năzuința către cele bune și către 

fericire, reprezentând ceea ce este nemuritor în muritor, deoarece firea muritoare se străduiește să devină eter-

nă, iar singura cale accesibilă este procreația. Prin aceasta, se înlocuiește ființa veche cu una nouă, pentru că 

oamenii iubesc nemurirea. Cei care procreează prin trup, se îndreaptă spre femeie și au copii, crezând că-și asi-

gură nemurirea. Poeții, continuă Socrate în dialogul cu Diotima, sunt meșteșugari născocitori, au în ei sămânța 

creației, căutând frumosul ca să poată crea. În opinia sa, inițiatul va renunța la iubirea pentru un singur individ 

și va prețui frumosul aflat în suflete, mai ales când trupul nu este chiar o floare a frumuseții, pentru că omul 

superior nu trebuie să fie robul umil al unei singure iubiri, el va descoperi un caracter miraculos al iubirii, un 

frumos etern, care nu se naște, nici nu moare, nu crește și nici nu scade, sursa frumuseții în sine, din care se 

împărtășește tot ce este frumos pe lume.  

 Cât despre iubirea extraconjugală, adulterul, în „Banchetul” lui Platon, Aristofan le justifică prin mitul 

androginului, arătând că oricare dintre noi este o jumătate de om care își caută fericirea ruptă din el însuși. Băr-

bații proveniți din androgin iubesc femeile și ei comit cele mai multe cazuri de adulter, dar la fel se întâmplă și 

în cazul adulterinelor. Când întâmplarea scoate în calea cuiva propria jumătate, acesta este fulgerat de simpa-

tie, afinitate, dragoste, devenind incapabili să se despartă măcar o singură clipă. Dacă Hefaistos-faurul le-ar 

propune să-i unească prin topire, să-i facă o singură ființă, să trăiască totul laolaltă, iar, prin moarte, să meargă 

în lăcașul lui Hades drept o singură ființă, niciunul dintre ei nu ar refuza, dorind să fie contopit cu ființa iubită, 

cauza fiind, în opinia lui Aristofan, vechea noastră natură, alcătuită dintr-un întreg, iar numele acestei năzuinți 

spre refacere a unității androgine se numește Eros. Căile de a reîntâlni propria jumătate sunt bunătatea, priete-

nia cu zeii, absența răului, iar, prin urmare, puțini sunt cei care își reîntâlnesc adevărata jumătate. 

 În ceea ce privește relația Eros-Poezie, Platon, prin personajul Agaton, consideră că Eros este cel mai 

fericit dintre toți zeii, este viteaz pentru că nici măcar Ares nu-l înfruntă și este inspirator de poezie , împărtă-

șind și altora din harul său. Orice om atins de Eros devine creator de artă, el însuși fiind un poet desăvârșit. 

Oricui i-a fost învățător a devenit renumit și strălucit.  
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Agaton enumeră apoi darurile lui Eros: alungă înstrăinarea din suflete, aduce sentimentul înfrățirii, face 

înrudiri între noi, ne reunește la petreceri, deschide drum plăcerilor, înlătură grosolănia, fiind pentru oa-

meni un obiect de contemplare, iar pentru zei, unul de minunare. Eros este râvnit de cine nu-l are, este o 

comoară pentru cel care-l posedă, veghează asupra celor buni, fără să-i pese de cei răi, triumfând negre-

șit.  

 

PROIECTUL DE ANTREPRENORIAT VERDE – UN EXEMPLU DE 

PROIECT DE ÎNVĂȚARE PRIN SERVICIU ÎN 

 FOLOSUL COMUNITĂȚII 

prof. Gurzun Silvia – lider Club GreenImpact 

Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare 

 

 Proiectele de antreprenoriat verde sunt proiecte de învăța-

re prin serviciul în folosul comunității, care propun activități ge-

neratoare de venit potrivit pentru ecoturism.  

Ecoturismul este o formă de turism în care principala motivație a 

turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradițiilor lo-

cale legate de natură şi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

 conservarea şi protejarea patrimoniul natural și/sau cultural: 

 serviciile se desfășoară în cadrul patrimoniului natural și/sau cultural 

 produsele se bazează pe resursele naturale și/sau culturale 

    interpretarea resurselor naturale și/sau culturale: 

      serviciile prestate au caracter experiențial și permit o mai bună înțelegere, apreciere și bucurie de a 

descoperi și ocroti patrimoniul natural și/sau cultural (atât pentru vizitatori, cât și pentru localnici) 

    produsele comercializate au caracter educativ și permit o mai bună înțelegere, apreciere și bucurie 

de a descoperi și ocroti patrimoniul natural și/sau cultural (atât pentru vizitatori, cât și pentru localnici) 

crearea de oportunițăti pentru localnici în vederea accesării informațiilor utilizate și interpretărilor 

oferite 

 folosirea resurselor umane locale; 

 impactul negativ minim asupra mediului natural şi socio-cultural: 

serviciile prestate și produsele comercializate nu dăunează mediului natural și socio-cultural 

 impact pozitiv asupra mediului natural, cultural și social: 

   serviciile prestate și produsele comercializate produc beneficii mediului natural cultural și social. 
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 marketing corect: 

 serviciile prestate și produsele comercializate răspund așteptărilor turiștilor generate de modalitățile de pro-

movare a acestora. 

În perioada 1 octombrie 2018 – 1 martie 2019, un grup de 15 elevi de la Colegiul Tehnic „George Bari-

țiu” din Baia Mare, înscriși în Clubul Green Squad, au dezvoltat și implementat primul lor proiect de 

antreprenoriat verde “Suvenir de Eco_Maramureș”. În implementarea proiectului au folosit și o propoziție 

atrăgătoare, care să-i atragă pe turiști, pentru a cumpăra produsele realizate de ei - Cadouri cu suflet românesc, 

unice, lucrate manual și care spun o poveste despre un loc dintr-o ”insulă” de viață tradițională autentică.  

 

Prin acest proiect ne-am dorit să punem în va-

loare autenticul și tradiționalul românesc, regândit și 

reinterpretat sub aspectul unor obiecte de tip suvenir. 

Suvenirurile reprezintă o carte de vizită a locului vi-

zitat și ele sunt răspândite pretutindeni de către tu-

riști și au un rol deosebit de important în promovarea 

unei zone. Atunci când un turist vizitează o regiune 

deosebită, valoroasă și cunoscută prin autenticitatea 

sa, vrea să ia acasă cu el un suvenir care să-i amin-

tească de acel loc special sau să-l dăruiască unei per-

soane dragi și să o determine să meargă cu prima 

ocazie în aceea zonă. În fiecare an, mii de turiști veniți din toate colțurile lumii ajung în Maramureș. Cei care 

doresc să cumpere un suvenir care să le amintească de această zonă, nu au de unde alege.  Cărțile poștale sau 

magneții de frigider, unele dintre cele mai căutate suveniruri, se găsesc foarte greu, în timp ce multe obiecte 

care la prima vedere sunt tradiționale, la o privire mai atentă, sunt doar niște kitsch-uri. Există, e adevărat, și 

obiecte autentice, care reflectă cu adevărat moștenirea valoroasă a Maramureșului, însă acestea au prețuri care 

îi fac pe turiști să se gândească de două ori înainte să scoată banii din buzunar. Astfel, turiștii care vizitează 

Maramureșul, pleacă acasă de cele mai multe ori cu obiecte realizate în Asia, decât cu cele ieșite din mâinile 

meșterilor populari sau câteodată, nu mai cumpăra deloc. 

Ideea de afacere propusă de elevi, și care răspunde nevoii turistului de a păstra cu el un colț din Maramu-

reșul autentic a fost confecționarea și realizarea unor obiecte de tip suvenir, cadouri care să pună în valoare 

tradiții și locuri de poveste din ecodestinația Mara-Cosău-Creasta Cocoșului. Produsele realizate de elevi și din 

care cumpărătorul “Suvenir de Eco Maramureș” a putut  alege au fost: rame foto cu motive tradiţionale, sticle 

pictate decorate cu materiale tradiționale, candele și lumânări cu simboluri tradiționale, obiecte de decor în for-

mă de potcoave şi trifoi cu patru foi brodate manual şi care conţin mesaje şi urări traditionale, păpuși tradițio-

nale din lână, magneți cu obiectivele de patrimoniu cultural din zonă etc. Suvenirurile au fost realizate din ma-

teriale reciclabile (sticlă, carton, materiale textile, plante uscate) şi materii prime cu specific local (lână, cipcă, 

ţesături vechi, broderii). 

Afacerea noastră a avut succes, am reușit să vindem aproape toate produsele realizate de elevi, deoarece 

tot cea ce am făcut, a fost din pasiune, iar atunci când faci ceva din pasiune cu siguranţă vin apoi şi banii.  
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Prin acest proiect ne-am propus să învățăm despre 

ce înseamnă a fi un bun antreprenor şi ce abilități trebuie 

să ai, despre cum identificăm nevoile turiștilor dintr-o des-

tinație eco-turistică, cum construim un plan de afacere po-

trivit pentru o destinație eco-turistică, cum scriem un pro-

iect de serviciu în folosul comunității de tip antreprenoriat 

verde, ce înseamnă să fi un promotor al produselor tradiți-

onale românești, de artă populară și artizanat. În plus, pe 

parcursul implementării proiectului am învățat foarte mul-

te lucruri despre patrimoniul cultural din zona Mara-

Cosău, ce înseamnă munca în echipă şi cum să comunicăm cu clienții. 

 

 

DE LA DEEP BLUE LA DEEP MIND 
 
 

 

Maxim Ștefan, clasa a XI-a D 

prof. coordonator Buxbaum Claudiu 

 

 
 Cât de mult amenință calculatoarele, roboții, viitorul omenirii? Va fi lumea viitorului condusă de ma-

șini inteligente? Va fi inteligența artificială superioară inteligenței umane? Sunt întrebări de actualitate, de-

terminate de ultimele evoluții din domeniul inteligenței artificiale și preocupă deopotrivă cercetători specia-

liști în domeniu, filosofi, antropologi dar și opinia publică în general.  

 Nu ne propunem în acest articol să răspundem la aceste întrebări, 

dorim să aruncăm puțin, o privire în urmă, pentru a vedea originile acestei 

evoluții. 

Deep Blue a fost un supercalculator de mare putere dedicat exclusiv jocu-

lui de șah construit de IBM și care a susținut în anii 1996 și 1997 două me-

ciuri, de câte 6 partide fiecare, împotriva campionului mondial de 

șah Garry Kasparov. Calculatorul a fost îmbunătățit masiv după meciul din 

1996, în care Deep Blue a fost învins,  iar la data de 11 mai 1997, calcula-

torul a reușit să  învingă campionul mondial  cu două victorii, o înfrângere 

și trei partide încheiate la egalitate. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/IBM
https://ro.wikipedia.org/wiki/Garry_Kasparov
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 Deep Blue cântărea 1,4 tone și era unul dintre cele mai performante 

calculatoare ale vremii. Beneficia de procesoare P2SC (Power Two Super 

Chip), un total de 256 de procesoare care lucrau în tandem. Limbajul de 

programare era scris în C și rula sub sistemul de operare AIX. Rezultatul brut 

era accesibil, rezultând un sistem în paralel performant capabil să calculeze 

100-200 miliarde de poziții pe tabla de șah în timpul celor trei minute 

regulamentare de mutare în jocul clasic. După înfrângerea din prima 

confruntare cu Kasparov, Deep Blue a beneficiat de o îmbunătățire masivă, în 

special pe partea de viteză de calcul, capitol considerat esențial pentru 

calculatoarele de șah, devenind capabil să exploreze 200 de milioane de 

posibilități pe secundă, aproape dublu față de versiunea anterioară. 

Adversarul puternicului Deep Blue era Garry Kasparov, campionul mondial 

de șah en titre, cu o vastă experiență și cu o carte de vizită impresionantă: la 5 

ani a început să joace șah, la 12-13 ani devenea campionul Uniunii 

Sovietice (1976-1977), la 17 ani devenea campion mondial de juniori, la 

aceeași vărstă primind titlul de Mare Maestru Internațional. La 18 ani 

Kasparov cucerea titlul de campion al Uniunii Sovietice la seniori, pentru ca, în 1984, la 21 de ani, să devină 

finalist al campionatului mondial alături de Anatoly Karpov. Este jucătorul de șah care a atins cel mai mare 

coeficient ELO din istorie, 2851 de puncte în 1999. Kasparov este considerat de mulți drept cel mai bun 

jucator de șah din istorie. 

Echipa IBM și Kasparov au subliniat niște diferențe și caracteristici ale celor doi adversari, dincolo de capa-

citățile comune de a „privi” tabla și de a analiza pozițiile.  IBM compara jucătorii astfel: 

Deep Blue putea evalua 200 de milioane de poziții pe secundă, Kasparov până la maxim trei; 

Cantitatea de cunoștințe a lui Deep Blue era mică dar avea o enormă capacitate de calcul. Kasparov avea 

vaste cunoștințe dar o redusă capacitate de calcul; 

Kasparov utiliza un fantastic simț al intuiției, inovației și imaginației în vreme ce Deep Blue era lipsit com-

plet de simț și intuiție; 

Garry Kasparov era capabil să învețe din propriile succese sau eșecuri. Deep Blue nu era capabil să învețe, 

dacă ar fi comis o eroare ar fi repetat-o în situații similare la nesfârșit; 

Deep Blue nu putea „uita” niciodată ceea ce avea programat, nu putea fi distras și nici intimidat de factori 

externi (precum celebra privire fixă a lui Kasparov). Campionul mondial, deși un competitor de top, era 

supus fragilității umane precum oboseala, plictiseala sau lipsa de concentrare; 

Deep Blue era extrem de eficient privind jocul de șah dar, ca și inteligență, era inferior oricărei ființe 

umane. Kasparov era foarte inteligent, autor a trei cărți, jucător de șah de top, vorbind multe limbi străine, 

persoană activă politic și orator motivațional invitat regulat la numeroase conferințe internaționale; 

Kasparov era capabil să determine următoarea mutare căutând selectiv prin pozițiile viitoare utile, eliminând 

(cu rezerva erorilor umane) din calcule pozițiile inutile. Deep Blue trebuia să urmeze o căutare profundă, 

o analiză aproape completă a cât mai multe poziții, chiar și inutile (ceea ce nu e chiar un dezavantaj când 

capacitatea de căutare era de 200.000.000 de poziții). 

Ceea ce era caracteristic acestei mașini era că deși avea o viteză de calcul foarte mare nu putea să învețe din 

propriile erori sau utilizând alți algoritmi. 

Următoarea etapă în evoluția mașinilor inteligente o reprezintă AlphaGo a companiei Deep Mind un proiect 

de “machine learning”, un program  capabil să învețe și care va învinge campionul mondial de GO spre sur-

priza generală, în anul 2016, dar despre aceasta în articolul următor.  

Bibliografie: 

[1] https://ro.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue 

https://ro.wikipedia.org/wiki/C_(limbaj_de_programare)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Sovietic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anatoly_Karpov
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=ELO&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue
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LEGĂTURA DINTRE ELECTRONICĂ ŞI MEDICINĂ 

prof. Lucaciu Gredjuc Ovidiu  

Definiţia electronicii: ”stiinta care se ocupă cu studiul dispozitivelor electronice și al circuitelor care 

includ aceste elemente (circuite electronice), folosite în procese de comandă, reglare, măsurare, ingineria, 

tehnologia și aplicațiile care se ocupă cu emisia, fluxul și controlul electronilor în vid și materie”. 

 Legătura dintre cele două științe 

ELECTRONICA MEDICALĂ. Celulele  au  anumite  proprietăţi  electrice,  măsurabile  fie  pe  

celula individuală, fie pe grupuri de celule. Electronica  medicală reprezintă  o  parte  a  ingineriei  biomedi-

cale, care  aplică  electronica  în  domeniul  medical, pentru diagnostic sau tratament. În diagnostic, aparatura 

electronică oferă informaţii generale şi / sau dedicate despre pacient, cu ajutorul cărora medicul poate evalua 

starea de sănătate sau de boală. Uneori aparatura este capabilă şi să evalueze informaţiile, furnizând direct 

diagnosticul. Informaţia poate fi de natură electrică (semnal bioelectric) şi atunci culegerea  ei  se  face  prin  

intermediul  unor  electrozi,  sau  poate  fi  de  natură neelectrică (de exemplu temperatura) şi atunci culege-

rea ei se face prin intermediul unor traductoare, care convertesc semnalul neelectric în semnal electric. În  

tratament,  aparatura  electronică  acţionează  printr-un  transfer  de energie de  diverse tipuri  asupra pa-

cientului, sau contribuie la alte  procese în scopuri terapeutice. Câteva exemple de semnale bioelectrice: 

Inima, având rolul de pompare a sângelui prin circuitul sanguin, are o activitate  electrică  şi  una 

mecanică.  Miocardul este  comandat electric  de un ţesut  nervos  specific  inimii.  Inima  este  astfel  o  

sursă  de  semnal  electric. Tehnica  medicală  de  prelevare,  prelucrare  şi  reprezentare a acestui tip de 

semnale se numeşte electrocardiografie (ECG, EKG). 

Creierul,  datorită  depolarizărilor  şi  repolarizărilor  neuronilor componenţi,  este  o  sursă  de  

semnal  electric. Tehnica  medicală  de  prelevare,    prelucrare  şi  reprezentare  a  acestui  tip  de semna-

le se numeşte electroencefalografie (EEG). 

Sistemul  neuromuscular,  prin depolarizările  ce  preced contracţiile musculare, este o sursă de 

semnal electric, caracterizat prin amplitudini. Tehnica  medicală de prelevare, prelucrare  şi  reprezentare  

a  acestui  tip  de  semnal  se  numeşte electromiografie (EMG). 

Cu ajutorul electronicii medicina a progresat foarte mult . Datorită celor care cunosc tainele elec-

tronicii au fost făcute posibile ”minuni” care îi ajută pe medici să afle starea pacientului , detectarea unei 

boli , teste asupra organismului unei persoane etc . Acest lucru este foarte benefic deoarece doctorul nu 

mai intră în contat direct cu pacientul, astfel transmiterea de boli este mai redusă .  

În concluzie medicina fără electronică nu ar fi ajuns în stadiul în care se află astăzi . 

Bibliografie: 

https://www.researchgate.net/publication/318494615_Electronica_medicala 

www.google.ro ș  www.wikipedia.ro 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Electron
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Materie
http://muhaz.org/examenul-clinic-al-pacientului.html
http://muhaz.org/semiologie-neurologica.html
http://muhaz.org/semiologie-neurologica.html
https://www.researchgate.net/publication/318494615_Electronica_medicala_-_vol_I
http://www.google.ro/
http://www.wikipedia.ro/
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TRANZISTORUL BALISTIC 
 

prof. Mociran Tiberiu 
 

Funcționarea tranzistoarelor convenționale se bazează în tehnica digi-

tală pe alternarea acumulării și descărcării purtătorilor de sarcini elec-

trice (electroni) în structuri semiconductoare care au fost supuse în 

prealabil proceselor de difuzie. Stările logice „0” și „1” au fost asocia-

te unor tensiuni standardizate specifice tehnologiilor TTL sau MOS. 

Trecerile dintr-o stare logică în alta cer timpi de tranziție care sunt 

specificați în datasheet-urile componentelor electronice, sau ale dispo-

zitivelor semiconductoare. Timpii de tranziție sunt printre motivele 

limitării vitezei de procesare a datelor în tehnica de calcul. Cercetătorii 

americani au inventat un tranzistor cu totul nou care permite creșterea 

vitezei circuitelor cu mai multe ordine de mărime. Aceste tranzistoare 

sunt realizate la scară nanometrică și se numesc „tranzistoare balistice cu câmp electric deflec-

tor” (Ballistic transistor with a deflecting field). Principiul de funcționare se bazează pe respingerea elec-

tronului individual care se deplasează în structura tranzistorului. La acest tip de tranzistor nu se mai folo-

sesc elementele din grupa a IV-a, siliciul și germaniul ci compuși ai elementelor dopante (din grupa a III-a, 

a V-a) cum sunt arseniura de galiu, fosfat de indiu, arseniura de indiu-galiu. În figura 1 este reprezentat 

schematic simplu tranzistorul balistic.  

Pentru că este comandat de câmpul electric, în documentații,     s-au păstrat deocamdată denumirile 

de drenă, sursă și poartă ca la tranzistoarele cu efect de câmp. Sursa, de unde provine electronul și drena 

unde va ajunge, nu sunt figurate pe acest desen. Electronul injectat în structura tranzistorului va fi deviat 

de cămpul electric aplicat electrozilor de comandă „poartă” și va fi reflectat către o ieșire din dispozitiv de 

către reflectorul triunghiular. Ca rezultat al acestui proces se pot defini stările logice „0” și „1” în funcție 

de calea pe care o urmează electronul. Pentru comanda acestui dispozitiv pe poartă sunt necesare tensiuni 

nesemnificative în comparație cu dispozitivele clasice. Ajunge doar o mică influențare a traiectoriei elec-

tronului pentru ca acesta, în urma reflexiei pe structura triunghiulară să ajungă pe calea dorită. Probleme 

termice de conducție nu există. 
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În fotografia din figura 2 sunt arătate dimensiunile componentelor. Nanoranzistoarele cu efect de 

câmp au tehnologia bazată pe nanotuburi; ele sunt mai rapide și consumă pentru funcționare mai puțină 

energie decât cele a căror fabricație este bazată pe siliciu. Tranzistoarele balistice trebuie realizate la scară 

nanometrică pentru ca electronii în mișcarea lor să nu sufere de fenomenul de împrăștiere (scattering) în 

urma curenților de drift din structurile semiconductoare. Drumul parcurs de la sursă la  drenă de electron 

trebuie să fie mai scurt decât drumul mediu parcurs între două ciocniri în semiconductor. În urma studiilor 

realizate de universitațile americane se estimează că la un asemenea tranzistor frecvența de tăiere este 80 -

100Ghz/lungimea porții, deschizându-se astfel posibilitatea de a putea opera la frecvențe de ordinul 

terahertzilor. Frecvența maximă de tăiere a dispozitivului este limitată de parametri intrinseci ai materiale-

lor folosite, de inductanța cinetică a structurii de graphene, 

de capacitatea cuantică, de zgomotul 1/f de joasă frecvență. 

Tranzistoarele balistice pot fi utilizate și în circuite analogi-

ce. În figura 3 este exemplificată utilizarea pentru realizarea 

unui etaj de amplificare diferențial.  Evoluția cercetărilor în 

domeniu, îmbunătățirea continuă a dispozitivelor electronice 

la scară nanometrică, identificarea și eliminarea limitărilor 

tehnologice și de materiale folosite, determină ca circuite 

realizate cu aceste componente să reprezinte o alternativă 

excelentă în noua eră a tehnicii de calcul, a electronicii mini-

aturizate. 

 

LEVITAȚIA MAGNETICĂ 

 

prof.  Săsăran Vasile      
                                      

Levitația magnetică a apărut datorită supraconductorilor electrici. Prin supraconductori electrici înțe-

legem acei conductori electrici a căror rezistenţă devine practic nulă la anumite temperaturi. Această proprie-

tate permite dezvoltarea tehnologiei de levitație magnetică. Astăzi sunt trenuri de mare viteză care funcțio-

nează pe levitație magnetică. 

  SUPRACONDUCTORII 

  Prin supraconductibilitate înțelegem acele materiale care atunci când sunt aduse la temperaturi între 

zero absolut și temperatura de lichefiere a azotului (77K) își pierd complet rezistivitatea electrică. Anumite 

metale și materiale ceramice prezintă o asemenea proprietate.Temperatura la care rezistenţa electrică devine 

nulă se numeşte temperatură critică (Tc) şi variază de la un material la altul. Starea de supraconductibilitate 

este atinsă de obicei prin răcirea diverselor materiale cu heliu sau azot lichid. Iată câteva temperaturi critice: 

din categoria metalelor - Tc-zinc =0.88 K, Tc-aluminiu =1.19 K, Tc-mercur =4.15 K, iar din categoria materialelor 

ceramice: YBa2Cu3O7 (YBCO) are Tc=91K, iar în cazul compusului TlBaCaCuO - Tc=125K.  
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Supraconductibilitatea nu ar avea nici o aplicație practică fără efectul Meissner. 

 EFECTUL MEISSNER      

 Luăm un metal su o ceramică care pot fi aduse la temperatura de rece (temperatura critică Tc)de 77K. 

Metalul sau ceramica se aduce la această temperatură prin turnarea de azot lichid peste ele. În urma turnării 

are loc fierberea azotului până când acesta în urma absorției de căldură se evaporă iar metalul sau ceramica 

prin răcire primesc proprietăți  supraconductoare. Dacă apropiem de materialele supraconductoare un magnet 

vom observa că materialele supraconductoare vor fi respinse de magnet. Fixăm supraconductorul de o masă 

și apoi apropiem de el magnetul, câmpul magnetic generate de magnet va traversa supraconductorul dând 

naştere unui aşa-numit efect de prindere în flux magnetic. 

 În acest moment supraconductorul şi magnetul se resping şi se atrag în acelaşi timp 

(supraconductorul este respins de magnet, dar în același timp și atrage magnetul). Această combinaţie de for-

ţe de respingere şi de atracţie permite magnetului să plutească în mod stabil deasupra supraconductorului. 

Acest fenomen poartă numele de levitaţie magnetică. Dacă magnetul este rotit, tot timpul se va repoziționa 

paralel cu semiconductorul.  

 Desprindem supraconductorul de masă și ridicăm magnetul, în acest moment magnetul duce supra-

conductorul cu el, bineînțeles păstrând o anumită distanță. Dacă supraconductorul nu cade jos, ci este prins 

suspendat sub magnet avem efectul de prindere în flux magnetic.      

 Atât levitaţia, cât şi suspensia magnetică sunt generate de efectul de prindere în flux magnetic.

 Același lucru se va întâmpla și dacă inversăm magnetul cu celălalt pol, lucru ce va duce la reașezarea 

forțelor și existența din nou a unei distanțe fixe de respingere dintre magnet și supraconductor.  

 Pe baza acestei tehnologii de prindere în flux magnetic se bazează efectul Maglev. 

 ORAȘUL VIITORULUI 

 Efectul Maglev se aplică trenurilor cu pernă magnetică, trenuri de mare viteză deoare prin fenome-

nul de respingere-atracție  între magnetul numit tren și supraconductorul numit șină nu vom avea niciodată 

contact fizic, nu vom avea frecare atfel încât viteza trenului va fi foarte mare. Știința viitorului presupu-

ne și orașe unde șoselele să fie suprconductoarele iar mașinile vor fi magneții. Un asemenea oraș al viitorului 

va avea  mari avantaj pentru oameni, dintre care enumerăm trei: silențios, fără poluare și costuri de întreține-

re mici. De asemenea șoselele din orașe și dintre orașe dacă ar fi supraconductoare vor fi ușor de întreținut.O 

asemenea idee de transport în, și între orașe ale viitorului depind foarte mult de dezvoltarea tehnologiei su-

praconductorilor. 

Bibliografie: 

http://www.scientia.ro/tehnologie/cum-functioneaza-lucrurile/338-supraconductibilitatea-levitatia-

magnetica.html 



SISTEM DE CONTROL ACCES CU ARDUINO 
 

Realizat de elevii: Boancă Răzvan Richard, Pop Cătalin 
 

În cadrul clubului de robotică, împreună cu prof coordonator, ing. Henteș Benone, am hotărât să 

realizăm un sistem de control acces în clubul de robotică, un pic mai sofisticat, cu scopul de a monitoriza toate 

intrările și ieșirile efectuate de către elevii clubului. În timpul procesului de creeare și realizare a proiectului, 

ne-a venit ideea să participăm cu acest proiect, la Concursul Național ”Electrotehniada” din cadrul Universită-

ții Tehnice din Cluj Napoca, unde, a fost foarte apreciat de comisia de jurizare, dar și de ceilalți participanți la 

concurs, obținând Locul II.  

Vă prezentăm mai jos, acest system de control: 

 HARDWARE 

Pentru partea de hardware am folosit un Arduino Mega, care este un microcontroller sau mai bine 

zis creierul acestui montaj, un shield cu ajutorul căruia am conectat Arduino-ul la Ethernet și la un SD Card pe 

care erau memorate acțiunile de intrare și ieșire din laborator.  

La acestea, au venit conectate un keypad, doi senzori PIR, două cititoare RF de 125Khz, un buton 

REX (request to exit), o ială si un difuzor care avea rolul de sirenă. 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE 

Pe partea software am folosit programul specific,  C/C++ și câteva librării cum ar fi : Wiegand.h, 

SD.H, SP.h, si Keypad.h.  

Cu Wiegand am reusit să citim datele provenite de la senzorii RF.Cu Keypad.h am conectat tasta-

tura la Arduino. 
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