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Managerul, componentă a creșterii eficienței în educație 
      

 
Director, prof. Vasile Pop Grațian 

                                                                             

 În învăţământ, arta conducerii este foarte importantă întrucât pune în evidenţă 

mai bine personalitatea conducătorului, iar exemplul său personal are un rol esenţial 

în realizarea obiectivelor stabilite pentru unitate. Arta de a conduce reprezintă de 

fapt arta de a lucra cu oamenii, adică dimensiunea nou, modernă şi distinctă a con-

ducătorului de unitate de învăţământ. 

 Pentru a lucra cu elevii şi cadrele didactice, conducătorii din învăţământ au 

nevoie de cunoştinţe speciale din domeniul educaţiei adulţilor, copiilor, tinerilor. 

Succesul managerului din învăţământ depinde de capacitatea de a orienta, organiza, 

îndruma şi motiva colaboratorii, subalternii pentru realizarea optimă a obiectivelor 

propuse. Specific şcolii este faptul că managerul conduce două mari categorii de oa-

meni, respectiv elevi şi cadre didactice. Aceasta presupune pentru manager o adopta-

re permanentă a principiilor managementului, a stilului de conducere, a capacităţii 

de înţelegere etc., în funcţie de segmentul la care se referă problemele şcolii. 

 Managerul este dator să instaureze în şcoală un climat favorabil muncii, asigu-

rând o stare de spirit cât mai bună pentru desfăşurarea activităţilor într-un mod plă-

cut, eficient, cu randament şi satisfacţii maxime. Recunoaşterea de către manager a 

muncii bine făcute de subalterni şi acordarea sprijinului exact atunci când este nevo-

ie, determină creşterea încrederea în forţele proprii şi dorinţa de realizare a sarcinilor 

cât mai bine. 

 Un bun manager trebuie să dea dovadă de bune calităţi profesionale, organiza-

torice, experienţă în conducerea învăţământului, stăpânirea legislaţiei şcolare, bun 

pedagog, animator al colectivului – calităţi care îl transformă în lider al grupului din 

care face parte. Atunci când liderul grupului este acelaşi cu conducătorul grupului 

putem vorbi despre un management profesional desfăşurat într-o atmosferă echili-

brată, fără conflicte şi probleme manageriale. Pentru conducător va fi mult mai co-

mod managementul grupului, întrucât subalternii îl consideră exponentul lor pe care 

trebuie să-l urmeze şi în care au deplină încredere. 

 Rolul managerilor şcolari văzut ca un model de comportare asociat poziţiei 

sociale respective, reprezintă aşteptările membrilor organizaţiei faţă de manager.  

Cercetările au demonstrat că grupările conduse autoritar şi cele conduse democratic 

au performanţe apropiate, iar în grupul condus permisiv a obţinut performanţe mai 

scăzute. De asemenea grupul condus autoritar, în absenţa conducătorului tinde să 

scadă productivitatea muncii, iar cel condus democratic aceasta rămâne neschimba-

tă. Ceea ce este foarte interesant este că grupul condus permisiv are o tendinţă vizi-

bilă de creştere a productivităţii muncii, în absenţa conducătorului. 
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Explicaţia acestor comportamente constă în aceea că grupul condus autoritar 

aşteaptă toate comenzile de la manager, căruia îi aparţin toate iniţiativele, cel condus 

democratic munceşte un timp fără a avea nevoie de conducător, cu un randament re-

lativ constant, deoarece membrii grupului nu pun foarte mult accent pe iniţiativele 

conducătorului, iar grupul condus permisiv înregistrează creşteri de productivitatea 

muncii în lipsa conducătorului deoarece acesta se implică puţin în activitate, iar 

membrii grupului sunt obişnuiţi să lucreze singuri, să aibă iniţiativă şi să-şi organize-

ze cât mai bine activitatea. 

Cercetătorii timpului au ajuns la concluzia că stilul democratic, participativ de 

conducere este cel mai preferat de manageri, având şi cele mai multe avantaje. Acest 

stil presupune consultarea echipei manageriale, a colaboratorilor în problemele im-

portante, stimulează iniţiativa şi implicarea în activităţile unităţii, iar adoptarea deci-

ziei în cadrul echipei manageriale asigură un climat de cooperare potrivit unui mana-

gement performant la nivelul unităţii. 

Un bun conducător adoptă un stil de conducere diferenţiat în funcţie de pro-

blemele şi situaţiile concrete cu care se confruntă dar şi în funcţie de grupul pe care 

îl conduce, respectiv de personalitatea, iniţiativa, caracterul, pregătirea, aspectele so-

ciale, materiale etc. ale acestuia. 

Stilul de conducere situaţional bazat pe sarcini, consultări îi permite subalter-

nului să aleagă modul de îndeplinire a sarcinilor în funcţie de natura problemei pe 

care o are. De asemenea, conducătorul va aprecia modul în care îi va cere subalter-

nului îndeplinirea sarcinii. 

Stilul de conducere situaţional îmbină avantajele stilului autoritar cu cel parti-

cipativ şi în majoritatea cazurilor s-a dovedit a fi eficient, de calitate. Cu toate aces-

tea există pericolul apariţiei abuzului de putere şi a derapajelor comunicaţionale. 

Pentru sistemul educaţional se pretează cel mai bine abordarea stilului de con-

ducere situaţional. 

  

 

  

BIBLIOGRAFIE 

  
Moldovan Scholz,  Maria , Managementul resurselor umane , Bucureşti, Editura 

Economică, 2000; 

Nicolescu, Ovidiu şi Verboncu Ion , Management , Bucureşti, Editura Economică, 

1999; 

Nicolescu, Ovidiu, Management comparat , Bucureşti, Editura Economică, 1997; 
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Elemente de definire a managementului calităţii în învăţământul  

preuniversitar 
 

 

inspector școlar prof. Abraham Mihaiela 

 

 Definiţia dată de standardul managementului calităţii este: "Activităţi coordonate pentru a 

orienta şi a controla o organizație în ceea ce priveşte calitatea." Orientarea şi controlul referitoare 

la calitate includ: stabilirea politicii referitoare la calitate si a obiectivelor calităţii, planificarea ca-

lităţii, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea calităţii. 

  Managementul calităţii constituie responsabilitatea tuturor nivelurilor de management, însă 

trebuie condus de managementul de la nivelul cel mai înalt. Managementul calităţii ia în conside-

rare aspectele economice, fără să le confere automat o pondere dominantă.  

  Acumulările teoretice şi practice în domeniu au permis, în timp, trecerea de la conceptul 

restrictiv, de „conducere" (planificare, organizare, dirijare, comandă, control, cu accent pe activi-

tăţi, pe execuţie, pe disciplină, ierarhie, ordine, raţionalizare de către conducător), la cel mai gene-

ral, de „management". Acesta pune accent pe procese, situații, pe activarea resurselor, participarea 

resurselor umane, pe raţionalitatea şi umanizarea deciziilor, pe motivare, pe sistemele informaţio-

nale şi de comunicare, pe prioritatea succesului şi a performanţei, pe coordonare şi stimulare, pe 

valorificarea climatului, pe o viziune umană asupra funcţiilor conducerii clasice. De aici şi nevoia 

de cultură managerială, de profesionalizare managerială, de abordare interdisciplinară  a teoriei şi 

practicii manageriale, de considerare şi ca ştiinţă, şi ca artă, măiestrie. 

 În  cazul instituţiilor de învăţământ preuniversitar, managementul calităţii se referă la prin-

cipalele componente ale activităţii:  

               . Calitatea procesului de învăţământ  

               . Calitatea cercetării ştiinţifice  

               . Calitatea ca dimensiune a propriei organizaţii  

 În ce privește calitatea procesului de învăţământ, câteva aspecte cheie sunt următoarele:  

definirea unui profil coerent de pregătire pentru fiecare şcoală şi armonizarea acestor profiluri în 

cadrul ofertei şcolii;  

identificarea oportunităţii programelor de studii (specializărilor) şi adaptarea structurală a ofertei 

şcolii;  

identificarea cerinţelor şi aşteptărilor reale ale mediului socio-economic privind competenţele ab-

solvenţilor fiecărui program de studiu (specializări), corelarea acestora cu experienţa şcolii şi cu 

practică internațională (europeană);  

întocmirea unor planuri de învăţământ şi programe analitice adecvate;  

identificarea si aplicarea celor mai bune practici de tinere sub control si îmbunătățire continua a 

procesului de învăţământ  (predare-învățare, urmărire şi sprijinire a progresului realizat de studenţi 

şi evaluare a cunoştințelor şi abilităţilor dobândite de aceştia);  

introducerea unor criterii şi proceduri de evaluare a calităţii pe toate segmentele procesului de în-

văţământ;  

introducerea unui feed-back de la elevi, absolvenţi şi angajatori, privind structura şi calitatea pres-

taţiei educaţionale şi îmbunătăţirea acesteia în consecinţă.  

 

Privind calitatea cercetării ştiinţifice, sunt de urmărit următoarele aspecte:  

         - Stabilirea unor criterii si proceduri de evaluare a rezultatelor cercetării care să motiveze 

performanţa;  
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- Identificarea unor direcţii strategice de dezvoltare a cercetării ştiinţifice şi încurajarea dezvoltării 

de centre de excelenţă pe aceste direcţii astfel încât să se întărească atât cercetarea fundamentală, 

cât şi capacitatea şcolii de a colabora în programe naţionale şi internaţionale.  

 

Privind calitatea ca dimensiune a propriei organizaţii sunt de luat in considerare:  

Identificarea si implementarea unei structuri organizatorice optime pentru sistemul calității.        

 -    delegarea de responsabilitate si autoritate la toate nivelurile relevante;  

realizarea unui echilibru intre decizia manageriala si consultarea părților interesate (clienții externi, 

personalul si elevii);  

- evitarea unei birocrații a calității, centralizate la nivelul scolii.  

Politica privind resursele umane, ale cărei coordonate posibile sunt:  

- definirea clara a standardelor de performanta, a criteriilor de evaluare si recunoaștere a activității 

individuale si de grup;  

crearea unui climat care sa încurajeze responsabilitatea si inițiativa;  

promovarea instruirii si perfecționării continue;  

evaluarea periodica a contribuției individuale la realizarea obiectivelor instituției.  

Crearea si dezvoltarea unui sistem informațional de sprijin pentru sistemul calității.  

 Introducerea managementului calității intr-o organizație constituie o schimbare majora in 

cultura acesteia si se lovește de obicei de rezistenta personalului si a structurilor existente. Rezis-

tenta la schimbare nu constituie o particularitate a instituțiilor de învățământ, ea fiind prezenta in 

orice organizație. 

 

 

 

Noul proiect de formare profesională Erasmus+  

de la Colegiul Tehnic “George Barițiu“ 
                                                                                                   

 

               prof. coordonator Mihaela Markovits 

 

 

 

 Elevii și cadrele didactice de la Colegiul Tehnic ―George Barițiu― Baia Mare trăiesc în 

acest an școlare xperiența implementării proiectului european “Better Future in a Better 

World”. Proiectul a fost aprobat pentru finanțare în contextual programului Erasmus+, Acţiunea 

cheie 1 (KA1)– Proiecte de mo-

bilitate, domeniul – Formare pro-

fesională (VET), în cadrul rundei 

2016.  
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  El are ca scop îmbunătățirea calității educației și formării profesionale a elevilor școlii, 

precum și creșterea atractivității activităților de învățare, prin desfășurarea a trei mobilități interna-

ționale, două în Portugalia și una, în Polonia. În prima mobilitate, care s-a derulat în perioada 13 

februarie 2017-3 martie 2017, 16 elevi din clasele a XI-a, de la Colegiul Tehnic ―George Barițiu―, 

s-au deplasat în Portugalia, la Lisabona, pentru a efectua stagiul de pregătire practică comasată 

aferent modulului ―Circuite electronice‖, însoțiți de două cadre didactice din școală, prof. Mihaela 

Markovits—responsabilul proiectului și prof. Ioan Muntean. Activitățile practice,pentru care sunt 

prevăzute 90 de ore în curriculumul calificărilor pentru care se pregătesc elevii, s-au desfășurat în 

laboratoarele moderne ale unei instituții de învățământ de stat acreditate, care oferă cursuri de for-

mare pentru o paletă largă de domenii profesionale: electronică, robotică, automatizare și control,  

telecomunicații, sisteme de informare, ―Centro de Formação Profissional da Industria Eletronica, 

Energia, Telecomunicações, e Tecnologias de Informação” (CINEL). Metodele activ-participative 

aplicate de tutorii de stagiu din această instituție, organizație de primire în cadrul proiectului, mo-

nitorizarea și evaluarea realizate într-un sistem diferit de cel românesc, au antrenat elevii în activi-

tățile practice și de laborator, stimulându-le interesul, curiozitatea și creativitatea. Toate acestea au 

condus la dobândirea cunoștințelor tehnice de specialitate, a abilităților și competențelor cheie pre-

văzute în Standardele de Pregătire Profesionale specifice calificărilor pentru care se pregătesc ele-

vii: Tehnician electronist, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician de telecomunicații, 

Tehnician în automatizări. 

 În ultima zi a stagiului a avut loc evaluarea finală, realizată de tuturele de stagiu și directo-

rul adjunct de la CINEL, care a validat rezultatele învățării dobândite de participanți în cele 90 de 

ore de practică efectuate, prin Certificate de mobilitate Europass. Cei 16 participanți au mai primit 

certificate lingvistice în urma efectuării a 30 de ore de pregătire la limba engleză în România, res-

pectiv 20 de ore de limbă portugheză, în Portugalia. 

 Pe lângă beneficiile obținute în plan profesional, care le-au oferit o viziune mai clară des-

pre oportunitățile de muncă și de studiu oferite de Uniunea Europeană, participanții s-au îmbogățit 

spiritual și cultural, prin vizitele și excursiile organizate în Lisabona și împrejurimim la Belém,  

Sintra, Sesimbra, Almada, Cascais, Cabo da Roca, Boca do Inferno ș.a.  

 Stagiul s-a dovedit și un prilej pentru tineri de a lega noi prietenii cu alți tineri participanți 

în proiecte similare din România și Polonia, de a-și îmbogăți experiența de viață și capacitatea de 

comunicare/relaționare în grup. 

 După cele 21 de zile petrecute împreună, cei doi profesori împreună cu elevii lor, au decla-

rat că, participarea la această mobilitate a fost o experiență minunată, pe care și-o vor aminti toată 

viața.   

 

Un nou stagiu de pregătire profesională în proiectul  Erasmus+ 

 “Better Future in a Better World” 

 

responsabil diseminare,  director adj. prof. Simona Popescu 

 

 

 În perioada 20.03.2017-07.04.2017 s-a desfășurat o nouă mobilitate din cadrul proiectului 

“Better Future in a Better World”, proiect finanțat prin programul Erasmus+ pe domeniul for-

mare profesională (VET), al cărui beneficiar este Colegiul Tehnic ―George Barițiu‖ Baia Mare.  

Prin această mobilitate, 17 elevi din clasele a  XII-a A și a XII-a B, de la calificarea Tehnician 

operator tehnică de calcul s-au deplasat în Polonia, la Wrocław, pentru a efectua stagiile de pregă-

tire practică ― Mentenanța sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare‖ și―Detectarea defecte-

lor‖ , cuprinse în curriculumul calificării pentru care se pregătesc.  
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 Activitățile de instruire practică s-au desfășurat la Centrum Kształcenia Praktycznego 

(CKP), instituție publică de învățământ fondată în 1996 după model german, unde elevii au benefi-

ciat de un nivelî nalt de pregătire profesională, în laboratoare dotate cu echipamente de ultimă ge-

nerație, sub îndrumarea unui personal didactic calificat. Aici, participanții au fost antrenați în sar-

cini de lucru care au presupus aplicații noi, bazate pe tehnologii avansate din domeniul tehnicii de 

calcul și echipamente electronice moderne. Activitățile au fost conduse cu măiestrie de tutorii de 

stagiu, care au reușit să le insufle tinerilor elevi dorința de a ști mai mult și de a progresa în obține-

rea rezultatelor învățării stabilite prin acordul de formare încheiat cu partenerii din proiect. La eva-

luarea finală, din ultima zi a stagiului, elevii au primit Certificate de mobilitate Europass, care au 

validat competențele și abilitățile practice dobândite. Interesul manifestat de elevi în domeniul re-

țelelor de calculatoare, dar și nivelul ridicat de cunoaștere a limbii engleze, au fost fructificate prin 

obținerea de certificate Networkig Essentials, foarte importante pentru viitoarea lor carieră profesi-

onală. Un mare avantaj pentru participanți, în perspectiva apropiatului examen de Bacalaureat, a 

fost îmbunătățirea competențelor lor lingvistice, în urma efectuării a 50 de ore de pregătire la lim-

ba engleză, 30 de ore anterior stagiului, în Baia Mare, iar 20 de ore în timpul stagiului din Wroc-

ław. 

  În cele trei săptămâni petrecute în Polonia, elevii au avut ocazia să-și lărgească orizontul 

de cultură și cunoaștere prin vizitele și excursiile pe care le-au făcut prin voievodatul Silezia Infe-

rioară, a cărui capitală este frumosul oraș Wrocław, dar și la Cracovia. Ei au legat noi prietenii cu 

tineri polonezi și români, participanți în proiecte Erasmus+ și s-au declarat foarte mulțumiți de ex-

periența de viață pe care au trăit-o în stagiul internațional de practică. Activitățile desfășurate în 

mobilitatea din Polonia au fost monitorizate de dna.prof. Markovits Mihaela, responsabilul proiec-

tului, care consideră că mobilitatea a fost un succes, în mare parte datorat colaborării foarte bune 

dintre părțile implicate: participanți, organizația beneficiară reprezentată de dl. prof. Pop Vasile 

Grațian, director și organizația de primire, Centrum Kształcenia Praktycznego, reprezentată prin 

dna Halina Madej, director adjunct.  
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UNINANO- Universal Nanotechnology Skills Creation and Motivation Devel-

opment 

 
Parteneriat  

Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Științe –  

Colegiul Tehnic ―George Bariţiu‖ Baia Mare 

 

prof. Păunița Pîrlog, prof. Silvia Camelia Gurzun 

 

 Proiectul ERASMUS + K2 - Co-

operare pentru inovație și schimburi de 

bune practici, UNINANO- Universal 

Nanotechnology Skills Creation and 

Motivation Development, este un 

proiect adresat elevilor, studenţilor şi 

cadrelor didactice din învăţământul pre-

universitar şi universitar, inițiat de Cen-

trul Universitar Nord Baia Mare - Facultatea de Științe în parteneriat cu Colegiul Tehnic “George 

Bariţiu”, Baia Mare, care se desfășoară în perioada februarie – septembrie 2017.   

 Proiectul este coordonat de Centrul de cercetare EICU, înființat cu scopul de a implica un 

număr cât mai mare de elevi și studenți în domeniul cercetării științifice, implementarea și gestio-

narea de proiecte academice și de cercetare internaționale, programe de mobilitate Erasmus 

(2008),  proiecte POSDRU, proiecte naționale de cercetare cu privire la șanse egale de a deschide 

și de a crea o afacere, pentru a găsi soluții fiabile într-o piață de tranziție, o viziune pentru activități 

viitoare cu impact pozitiv în economia de piață. 

 Scopul general al proiectului, este valorizarea şi promovarea inovației și exemplelor de bu-

nă practică ce ilustrează creativitatea şi inovarea în învăţământul tehnologic preuniversitar şi uni-

versitar, dezvoltarea competenţelor personale, profesionale şi sociale prin învăţarea pe tot parcur-

sul vieţii. Se promovează un domeniu mai puțin studiat în școală, cel al nanotehnologiei și 

nanoștiinței, modul pozitiv în care le poate fi influențată cariera de viitor specialist în domeniul 

cercetării științei și tehnicii.  
 
 

Ce-și propune proiectul?  
 

 

O primă etapă în derularea proiectului a fost cea de studiere a domeniilor de aplicabilitate, 

având la dispoziție suporturi scrise, vizuale și de 

e-learning, care vor contribui la îmbunătățirea 

abilităților și calificărilor inovatoare europene. 

Finalitatea proiectului constă în dezvoltarea unor 

strategii eficiente pentru îmbunătățirea abilităților 

de bază în domeniul nanotehnologiei. 

 A doua etapă, o reprezintă focalizarea ele-

vilor și studenților pe studiile din domeniul ingi-

neriei biomedicale. Motivul pentru care s-a ales 

acest domeniu este că acesta acoperă discipline 

diferite, din domenii de activitate diferite, oferind 

oportunități mai bune în vederea creșterii gradu-

lui de conștientizare despre nanotehnologie.  
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 Proiectul, va contribui la dobândirea unor abilități necesare pentru implicarea viitorilor spe-

cialiști în activități interdisciplinare, la devoltarea economică într-o manieră științifică și/sau să 

devină niște antreprenori de succes. Astfel, comunitatea va fi informată cu privire la evoluțiile teh-

nologice din domeniu, fiind motivați să urmeze și să utilizeze cele mai recente tehnologii din do-

meniu. 

 

Diseminarea și implementarea durabilă a produselor UNINANO: 

 

 Au fost organizate întâlniri 

informative cu elevi din liceele 

tehnologice din Baia Mare și stu-

denții Universității Tehnice din 

Cluj-Napoca, Centrul Universitar 

de Nord din Baia Mare. Activități-

le au fost coordonate de prof. dr. 

ec. Grațiela Boca coordonatorul 

proiectului din CUNBM și prof. 

ing. Păunița Pîrlog, de la Colegiul 

Tehnic ―George Baritiu― Baia Ma-

re, partener în diseminare, organi-

zarea de ateliere și conferințe pen-

tru elevi și studenți în proiectul 

UNINANO; o primă întâlnire informativă s-a derulat în perioada 27- 28 martie 2017, la sediul uni-

versității. 

 Elevii și studenții prezenți la activitate, au primit informațiile necesare despre proiect, au 

stabilit echipele pentru atelierele de lucru, li s-a prezentat modul în care proiectul le oferă posibili-

tatea de a se implica și de a fi participanți direcți în proiect, cu scopul final de a fi orientați, și in-

struiți în sensul descoperirii de noi domenii și cunoștințe nanotehnologice, iar la sfârșit să descope-

re noi aplicații pentru viitor. 

 Următoarea întâlnire va avea loc la sfârșitul lunii mai, când elevii vor face o prezentare 

despre ideile și viziunea lor despre nanotehnologie.  

 

 

 

Care este finalitatea proiectului?  

 

Nanotehnologia VERDE (sporirea dura-

bilității ecologice) ne așteptăm la o in-

fluență benefică în: furnizarea de apă 

curată pentru miliarde de oameni prin 

tehnici de filtrare noi și capacitatea de a 

decontamina apă murdară; rezolvarea 

problemelor de eficiență, astfel încât să 

crească utilizarea energiei din surse re-

generabile; de gestionarea deșeurilor și 

de refacere a mediului. 
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 Evoluțiile recente în proiectarea materialelor avansate au promovat interesul în comerciali-

zarea noilor tehnologii prin luarea în considerare a riscurilor potențiale de mediu, sănătate și sigu-

ranță (EHS) asociate nanomaterialelor.  

 

Ieșirile inovatoare și complementare ale proiectului UNINANO va fi curriculumul nivelului de 

licență, scrise și materiale educaționale multimedia interactive, instrumente de e-learning și învăța-

re platformă. 

Proiectul ERASMUS + K2- Co-

operare pentru inovație și schim-

buri de bune practice vizează val-

orizarea şi promovarea inovației 

și exemplelor de bună practică ce 

ilustrează creativitatea şi inovarea 

în învăţământul tehnologic pre-

universitar şi universitar, dezvol-

tarea competenţelor personale, 

profesionale şi sociale prin învă-

ţarea pe tot parcursul vieţii, prin 

Proiectul UNINANO. 

 

 

Aspecte metodologice cu privire la construcţia unui opţional 

 

prof. Ioan Muntean 
           

 Centrarea pe competenţe, ca element-pivot al elaborării unui curriculum modern care con-

duce la o aplicare eficientă a cunoştințelor dobândite prin experienţe variate de învăţare, reclamă 

ca anumite demersuri de asumare şi proiectare curriculară să fie legitimate şi formalizate.    

 În perioada 1997-1999, primele preocupări legate de curriculum la decizia şcolii deschi-

deau calea acestei viziuni curriculare. Gândit ca alternativă la uniformitatea prescrierilor curricula-

re impuse prin programe şcolare centrate pe cunoştinţe, CDŞ-ul a reprezentat, în perioada respecti-

vă, o abordare inovativă care a permis şcolilor să acorde mai multă importanţă diversificării par-

cursurilor de învăţare Încă din ultimii ani ai secolului trecut, curriculum la decizia şcolii se prezin-

tă ca un dispozitiv reglementat şi ca un proces etapizat. La începutul unui nou an şcolar, când pro-

fesorii îşi întâmpină elevii la prima oră a unui curs opţional, putem fi siguri că, în amonte, au fost 

parcurşi următorii paşi: Analiza de nevoi prezente şi viitoare; Identificarea aşteptărilor comunităţii 

locale faţă de unitatea şcolară; Informarea şi implicarea elevilor; Consultarea cu părinţii; Informa-

rea Consiliului de administraţie pe baza unei documentaţii complete; Aprobarea cursului opțional; 

Difuzarea ofertei de opţionale a şcolii printre elevii interesaţi; Selectarea suporturilor potrivit do-

cumentaţiei; Constituirea colectivului de lucru şi stabilirea schemei orare. Metodologia privind 

regimul disciplinelor opţionale aprobată prin O. M. din 1999. În anul şcolar 1998-1999, curricu-

lum la decizia şcolii îşi făcea apariţia în condiţiile speciale pe care Ordinele Ministrului Educaţiei 

Naţionale le caracterizau prin formula curajoasă dar imprecisă: ‖implementarea din mers a proce-

sului de reformă a învăţământului‖. Integrarea CDŞ era legitimată prin oficializarea noului 

Plan cadru de 45 învăţământ pentru învăţământul românesc. Potrivit acestui document nor-

mativ, curriculum-ul naţional conţine două segmente: curriculum nucleu şi curriculum la 

decizia şcolii .  
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  Terminologia de referinţă s-a dezvoltat fără să genereze categorii noi; ea a evoluat 

prin variaţie sinonimică. S-au răspândit astfel termeni ca opţional de aprofundare, opţional de ex-

tindere, opţional ca disciplină nouă, opţional ca temă integratoare numit şi opţional integrat. Cur-

surile opţionale pot fi realizate pe clase sau pe grupe de 10-15 elevi, în funcţie de posibilităţile şco-

lilor. Se recomandă ca pentru clasele de acelaşi nivel să existe un bloc orar fix. Este vorba de un 

interval de timp rezervat disciplinelor opţionale, astfel încât să se poată desfăşura activităţi pe gru-

pe, ţinând seama de varietatea opţiunilor exprimate. 

 Privite prin prisma documentelor reglatoare, condiţiile de validitate a proiectelor de opţio-

nale pe plan local sunt următoarele: Opţionalul la nivelul disciplinei implică în mod necesar for-

mularea unor obiective de referinţă/competenţe specifice care nu apar în programa disciplinei. 

Acest opţional se desfăşoară prin proiecte, module şi activităţi opţionale diferite de cele adminis-

trate prin curriculum nucleu. Opţionalul la nivelul ariei curriculare implică alegerea unei teme care 

mobilizează cel puţin două discipline din aceeaşi arie. Obiectivele de referinţă/competenţele speci-

fice se formulează din perspectiva temei pentru care s-a optat.                  

 Opţionalul la nivelul mai multor arii este construit pe un obiectiv complex de tip 

transdiciplinar.      

 Procedeul cel mai simplu de generare a unei teme integratoare este intersectarea unor seg-

mente de discipline aparţinând mai multor arii. În acest caz, programa CDŞ va cuprinde şi obiecti-

vele cadru ale disciplinelor implicate, iar obiectivele de referinţă vor apărea ca specificaţii ale 

acestora . 

 
 

 
 
 
 

Motivation, the key to success 
 

prof. Stainer Claudia 

 

 Someone who has a goal and struggles to accomplish it can be considered to be motivated. 

When students go to school and enter the classroom they are differently motivated. Some of them 

may be very motivated while others lack motivation and find it difficult to cope with the tasks they 

get. Given the situation the role of the teacher is very important. It depends very much on his 

behavior and teaching style to focus the students’ attention on what is important. 

At the beginning of each school year teacher are advised to give their students the so-called ―initial 

test‖ or diagnostic test; the purpose of this is to give the teachers an idea about their students’ level 

of knowledge. It is also useful for the students to compare themselves with their classmates or 

even to his previous results. Besides this, there are teachers who also ask their students a set of 

questions to which the students can answer anonymously (in this way we can make sure that the 

answers will be honest), for example: Why did you choose this high-school? Why do you study 

English? How long have you been studying English? etc 

 I have noticed that students enjoy answering this kind of questions maybe because they see 

that the teacher cares about them and is interested in establishing a good relationship with them. 

From their answers the teacher can learn many things about his/her students. 

 First of all we will notice that not all our students studied English for the same period of time. 

 Some of them have studied it for four years others for eight years while others for as long 

as they can remember, since they were in the kindergarten. So our classroom is not homogenous.  
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 On the other hand some students would say that they study English because they have to, it 

is one of the subjects in their syllabus and that’s it; or because they like it or they know that 

nowadays speaking a foreign language is more important than ever. We live in the era of 

computers, of English terminology. We have borrowed so many words from English that we don’t 

know the Romanian word for many of them or prefer to use it because they sound ―cool‖ or 

―trendy‖ especially for the teenagers. 

  Students’ motivation is determined by what the person really wants to do because, for 

example, he is aware of its importance or likes to do that thing and really wants to achieve a 

mastery of the subject. This will lead to good results, high-quality learning and creativity. On the 

other hand grade-oriented students are extrinsically motivated but the results are only for the 

present or near future and nor for a longer period of time. A problem appears when motivation is 

negative. A student can do his homework, for example, because he is afraid of his parents’ 

reaction if they get a low mark or by his teacher’s reaction and attitude or even by his classmates’ 

disapproval or rejection. A very important role in achieving good result is represented by the 

positive motivation. When a student is encouraged and supported this will increase self opinion 

and make him m Students’ motivation begins with the teacher’s motivation and interest.  

 It is very important for a teacher to be enthusiastic and supportive as depending on this the 

motivation the students bring to class will be changed for better or worse by what happens in the 

classroom. If a teacher is enthusiastic about what he is doing during the class the same reaction 

will have from his students and the other way round. Each of us has a fire in our hearts for 

something. It’s our goal in life to find it and keep it lit.   

 

 

Levitația magnetică 

 

       prof. Săsăran Vasile                                           

 

Levitația magnetică a apărut datorită supraconductorilor electrici. Prin supraconductori 

electrici înțelegem acei conductori electrici a căror rezistenţă devine practic nulă la anumite tempe-

raturi. Această proprietate permite dezvoltarea tehnologiei de levitație magnetică. Astăzi sunt tre-

nuri de mare viteză care funcționează pe levitație magnetică. 

Supraconductorii 

  Prin supraconductibilitate înțelegem acele materiale care atunci când sunt aduse la tempe-

raturi 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. Supraconductibilitatea nu ar avea nici o 

aplicație practică fără efectul Meissner. 
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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 eva-

poră iar metalul sau ceramica prin răcire primesc proprietăți  supraconductoare. Dacă apropiem de 

materialele supraconductoare un magnet vom observa că materialele supraconductoare vor fi res-

pinse 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 combi-

naţie de forţe 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 du-

ce supraconductorul 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.            

 Acelaș 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 supra-

conductor.           

 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 de-

oarece prin fenomenul de respingere-atracție  între magnetul numit tren și supraconductorul nu-

mit șină nu vom avea niciodată contact fizic, nu vom avea frecare astfel încât viteza trenului va fi 

foarte mare. Știința viitorului presupune și orașe unde șoselele să fie supraconductoarele iar ma-

șinile vor fi magneții. Un asemenea oraș al viitorului va avea  mari avantaj pentru oameni, dintre 

care enumerăm trei: silențios, fără poluare și costuri de întreținere 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 dez-

voltarea tehnologiei supraconductorilor. 

 

Bibliografie: 

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

magnetica.html 
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1 Decembrie - Ziua Naţională a României 

 
 

prof. Stan Ramona 

 

1 Decembrie - Ziua Naţională a României, marchează un eveniment istoric foarte impor-

tant: unirea Transilvaniei cu România în anul 1918 şi 

realizarea statului naţional unitar. 

În fiecare an, în capitală şi în marile oraşe din ţară se 

organizează parade militare, manifestări culturale şi 

ceremonii prilejuite de aniversarea acestui eveniment 

care îi reuneşte pe românii de pretutindeni. În acest 

cadru, elevii noştri au participat la activităţile desfăşu-

rate în proiectul de parteneriat educaţional: 

„Valorificarea  obiceiurilor şi tradiţiilor maramure-

şene în contextul Zilei Naţionale" de la Liceul Tehno-

logic "Marmaţia" din Sighetu Marmaţiei.  

 

Evenimentul organizat a avut atât carac-

ter ştiinţific cât şi artistic. Elevul Antonio 

Bancoş, din clasa a X-a B, a prezentat un mate-

rial istoric dedicat Zilei Naţionale a României, 

iar elevii din clasele a XI-a B, a XI-a D şi a XII-

a B au participat la activităţile știinţifice şi artis-

tice realizate de şcolile partenere: Liceul Tehno-

logic "Marmaţia" din Sighetu Marmaţiei şi Lice-

ul Tehnologic din Ocna Şugatag. 

Prin activităţile desfăşurate, şcolile par-

tenere au urmărit cultivarea spiritului istoric în rândul elevilor, dar şi acceptarea diversităţii cultu-

rale şi etnice prin promovarea valorilor locale şi naţionale. 

 

 

 Organizarea vizitelor cu tematică isto-

rică între cele trei instituţii a avut ca obiective: 

motivarea elevilor de a participa la activităţi 

de cunoaştere şi promovare a ideii de traditie, 

dar şi  încurajarea prieteniei interetnice în 

Maramureşul istoric.  
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 „Școala și comunitatea – parteneriat pentru educație” 

 

prof. Gurzun Silvia Camelia – coordonator proiect  

 

În luna noiembrie a anului curent, Colegiul Tehnic „George Bariţiu‖ Baia Mare a desfășu-

rat ample acțiuni în sensul dezvoltării școlii ca - ȘCOALĂ COMUNITARĂ. Pentru atingerea 

acestui obiectiv, au fost organizate activități educaționale cu elevi, cadre didactice, părinți și repre-

zentanți ai comunității locale, precum: 

1. “Valorile școlii mele - workshop” – un atelier de lucru organizat cu membrii Consiliu-

lui Profesoral al Colegiului Tehnic „George Bariţiu‖. În cadrul acestei întâlniri, a fost prezentat pe 

larg proiectul "Școli conectate la comunitate", s-au identificat valorile școlii și principalele resurse 

umane dornice să se implice în proiect. În identificarea principalelor valori ale școlii, s-a lucrat pe 

grupe de câte 4 profesori (în total 10 grupe). Fiecare grupă, a primit o listă cu exemple de valori, 

din care membrii grupului au trebuit să bifeze doar acele valori pe care le consideră ei reprezentati-

ve pentru școală. A doua etapă a exercițiului a constat în alegerea de către fiecare grupă a celor 

mai importante 5 valori pe care școala le promovează în comunitate. Un alt exercițiu de identifica-

re a valorilor a fost realizat prin metoda diamantului, exercițiu învățat la cursul de formare la care 

au participat reprezentanții celor 30 de școli cuprinse în proiectul „Școli conectate la comunitate‖, 

organizat în luna septembrie la Cluj-Napoca. La finalul acestei întâlniri de lucru, profesorii au fost 

invitați să precizeze 3 resurse personale, pe care le au și sunt dispuși să le pună la dispoziția școlii, 

pentru a ajuta școala să devină o școală comunitară.  

2. „Interviu cu membrii CȘE” – o sedință de lucru cu CȘE, la care au fost invitați reprezentanții 

elevilor din clasele IX-XII. La această întâlnire, fiecare participant a avut de dat un interviu în 

scris. La finalul interviului, elevii doritori au avut posibilitatea de a-și prezenta și argumenta în 

plen, răspunsurile date la întrebările adresate în interviu. S-au purtat discuții cu privire la rolul și 

importanța CȘE într-o școală, despre modul democratic de alegere a membrilor CȘE, etc. Dar, cel 

mai important rezultat obținut în urma acestei întâlniri, a fost faptul că, majoritatea elevilor au spus 

multe lucruri pozitive despre școala lor, prin răspunsurile oferite la întrebările de genul: Ce-i lip-

seşte şcolii în care studiezi? Ce schimbări ai face în școala ta? Cum ai putea ajuta școala pentru a 

deveni o școală comunitară? Ce gen de activități, proiecte sau programe educative ai dori să fie 

inițiate și dezvoltate pe viitor? 

3. „Implicarea părinților în viața școlii” – o dezbatere despre modul și forma în care pă-

rinții se pot implica în viața școlii, organizată cu reprezentanții Comitetului de Părinți pe școală. 

La această activitate, în prima parte a întâlnirii, părinții au primit informații despre proiectul „Școli 

conectate la comunitate‖, iar apoi au lucrat pe grupe la completarea unui chestionar de identificare 

a modului de implicare a părinţilor în viaţa şcolii. În a doua parte, s-au purtat discuții legate de 

problemele școlii, de rezultatele elevilor și despre cum consideră ei că ar putea sprijini școala pen-

tru a deveni o școală comunitară. 

4. „Școala și comunitatea – parteneriat pentru educație” – o masă rotundă la care au 

fost invitați să participe reprezentanți ai Consiliului Local, ISJ MM, Centrul Universitar de Nord 

Baia Mare, AJOFM, directori de la liceele cu profil tehnic din județ, etc. După aproximativ două 

ore de discuții, la finalul întâlnirii, majoritatea invitaților au avut același punct de vedere cu privire 

la faptul că, în ultimii ani, prestigiul şcolii noastre a crescut foarte mult în comunitatea băimăreană, 

datorită performanțelor obținute de elevi și cadrele didactice și datorită implicării constante a școlii 

în acțiunile derulate la nivel județean. 
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5. În paralel cu aceste întâlniri, în perioada 14-18 noiembrie am sărbătorit - Săptămâna 

Educației Globale, prin organizarea de activităţi educative pe teme diverse, desfășurate în parte-

neriat cu comunitatea locală, precum: „Ora de Pace” – activitate de promovare a păcii, realizată 

în parteneriat cu ISJ Maramureș, „Alege, este viața ta!”– activitate de prevenire a consumului de 

droguri, realizată în parteneriat cu Poliția și CJEPA; „Better future in a better world!”– activita-

te de informare despre oportunitățile oferite elevilor din școală prin proiectul Erasmus aflat în pli-

nă desfășurare; „Stop! violenței împotriva femeii!‖– activitate organizată de CȘE; “Idei și soluții 

de finațare pentru reabilitarea și dotarea liceelor tehnice” – activitate organizată în parteneriat 

cu SC Tera Impex SRL.   

În prezent se lucrează din plin și la cartografierea resurselor. Avem deja o listă provizorie 

cu resursele identificate, pe care le-am împărțit în două categorii – „Am colaborat până în prezent‖ 

și „Ne dorim să colaborăm pe viitor‖. Majoritatea activităților au fost desfășurate în Centrul de 

Documentare și Informare din școală. Din echipa de lucru fac parte cadre didactice, elevi, părinți și 

membri ai comunității locale, dar lista este deschisă tuturor persoanelor dornice să se implice în 

acest proiect și care consideră că pot ajuta şcoala în atingerea obiectivelor propuse. Considerăm că 

toate activitățile derulate până în prezent, au fost o reușită pentru școala noastră. Ne-am bucurat 

din plin de schimburi de idei, păreri, experiențe și am legat noi prietenii. Există o mare deschidere 

a școlii pentru acest gen de întâlniri, elevii și cadrele didactice optează în număr foarte mare pentru 

aceste activităţi şi le urmează în mod consecvent. 

 

Job Shadow Day® 

program de dezvoltare și formare profesională a elevilor din România 
 

prof. Păunița Pîrlog 

Elevi: Timeea Maczo, Anamaria Gîta, Nicolas Varga 

 

Job Shadow Day® este un program internațional implementat de Junior 

Achievement România, prin care tinerii se familiarizează cu piața locurilor de 

muncă, petrecând câteva ore în ―umbra‖ unui părinte sau angajat dintr-o com-

panie sau instituție locală. În anul 2017, programul a ajuns la a XV-a ediție în 

România, fiind urmat anual de mii de elevi din toată țara, cu sprijinul comu-

nităților educaționale și de afaceri locale și al instituțiilor. 

Programul îi ajută pe tineri să înţeleagă diverse opţiuni de carieră şi să găsească mai uşor un răs-

puns la întrebările: "Ce vreau să devin după ce termin şcoala?”, “Unde vreau să lucrez?”, “Care 

este cel mai potrivit loc de muncă pentru mine?‖, astfel, elevii au oportunitatea de a participa la o 

activitate practică și interactivă. 

La acest program au participat 29 de elevi din clasa a IX-a C, din colegiul nostru în 12 unități eco-

nomice, la părinți sau dacă nu a fost posibil, la părinții colegilor de clasă. Pentru o zi elevii noștri 

au devenit „umbra‖ uneia dintre persoanele angajate la instituţiile/companiile partenere programu-

lui, cu scopul de a dobândi o mai bună perspectivă despre ceea ce presupune anumite joburi din 

ramura pe care doresc s-o urmeze, despre responsabilităţi şi munca în echipă, să aibă o imagine 

reală a comunităţii de afaceri şi locurilor de muncă, dar  în același timp şi să găsească mai uşor răs-

puns la întrebările: "Ce vreau să fac după ce termin şcoala?  

Să aflăm împreună, care au fost impresiile elevilor noştri, prezenţi în diferite domenii de activitate, 

în ziua de 28 martie 2017: Elevul Bud Cosmin, spune: Sunt un tip căruia îi place viteza, maşinile 

şi de fapt tot ce prinde viteză într-un timp cât mai scurt.  
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 Încă de mic eram fascinat de aparatura sofisticată, butoanele şi nu-

meroasele beculeţele pe care le vedeam la bordul unei mașini. Acum, când l

-am vizitat pe tatăl meu la atelierul mecanic, unde lucrează, pot să spun că 

am comparat activitatea lui cu a unui 

medic, care, după ce diagnostichează 

defectul, știe cum să-l remedieze rapid și 

eficient. Acum, sunt conştient de imensa 

responsabilitate pe care o are, sunt mân-

dru de el, şi da, aţi ghicit, doresc să de-

vin şi eu  electronist auto. 

 

  

 

„Experienţa acumulată în acest proiect a fost, pentru mine, 

una extrem de constructivă. Pot afirma faptul că a constitu-

it un fel de test prin intermediul căruia am aflat ce mă aş-

teaptă la finalul studiilor liceale‖(Cristian Alexandru).  

 „Job Shadow Day mi-a oferit ocazia să stau pentru o zi în 

„umbra‖ unui artist peisagist. A fost o experienţă deosebi-

tă, unică în viaţa mea, care mi-a întărit convingerea că pe 

viitor o asemenea meserie mi s-ar potrivi perfect‖. 

(Nicolas Varga) 

Job Shadow Day – pentru noi, a fost o zi plină de noi experienţe interesante. A fost o ocazie minu-

nată care ne-a deschis o nouă perspectivă asupra planurilor de viitor‖, ați ghicit, este vorba de: 

unul din domeniile: contabilitate, economist sau sistemul judiciar.  (Anamaria Gîta, Nicoleta 

Matei).  

 

 „Faptul că am participat la Job Shadow Day mi-a dat ocazia, ca 

pentru o zi, să fac cunoştinţă cu meseria de bijutier. Mi-am dat 

seama că este vorba de o meserie deosebit de frumoasă şi nu atât 

de uşoară cum dau impresia aparenţele. Acest proiect m-a ajutat să 

mă gândesc mai bine la ceea ce vreau să fac în viitor, ce profesie 

mi  se potrivește‖ (Edwin Jesek).  

      Tehnica dentară, este o ramură a medicinei dentare care se 

ocupă cu lucrările protetice, metalo-chimice, faţete ceramice, pro-

teze scheletice, lucrări de implantare şi altele. Am avut ocazia, de 

curând, să merg într-un laborator şi am putut să văd exact ce im-

plică această meserie. În primul rând trebuie să-ţi placă s-o prac-

tici, să ai îndemânare şi 

foarte multă răbdare, 

deşi se dobândeşte şi pe 

parcurs.  
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Sunt şi câteva dezavantaje în practicarea acestei 

meserii: munca sedentară, contactul cu diferite sub-

stanţe şi adeseori poţi fi înconjurat de praf rezultat în 

urma unor operaţii de prelucrare. Cu toate acestea, nu 

este o meserie dificilă, iar cu ajutorul echipamentelor 

moderne, cum ar fi frezele extradure, diamantate pen-

tru finisarea dinţilor turnaţi pe machete, cuptoare de 

calcinare, aparate de turnat şi altele, munca este mult 

uşurată, efortul tehnicianului nefiind foarte mare. Este 

nevoie de mulltă experienţă şi precizie în munca de 

tehnician dentar. Şi nu în ultimul rând, satisfacţia ma-

terială, nu este una de neglijat, deci, cred că această profesie merită practicată. Aşa că eu m-am 

hotărât: electronică, automatizări, dar, folosite în domeniul tehnicii dentare! (Timeea Maczo, 

Emilia Lungu) 

  

 Aşadar, mânaţi de dorinţa de a veni în sprijinul 

elevilor noştri în orientarea lor profesională, părinții 

elevilor clasei a IX-a C, au participat activ în acest pro-

iect sub coordonarea dirigintelui clasei, împreună reu-

şind să-i apropiem pe elevii noştri de locul de muncă 

visat, pentru o zi. 

 

Microprocesorul și evoluția microprocesoarelor 

 

prof. ing. Țicle Valentin 

 

Evoluţia calculatoarelor se caracterizează printr-o deosebită dinamicitate. Deşi foarte 

scurtă, de aproximativ 70 de ani, istoria ştiinţei calculatoarelor este deosebit de bogată şi 

concentrată. Calculatoarele au evoluat pe mai multe direcţii: performanțe, dimensiuni, consum şi 

cost. Primele calculatoare, de uz general, lucrau la frecvenţe de tact de zeci de KHz, gestionau o 

memorie internă de zeci de octeţi, ocupau o întreagă încăpere, consumul era la nivelul de zeci de 

KW iar preţul era la nivelul zecilor sau sutelor de mii de dolari. Calculatoarele de uz general de azi 

lucrează la frecvenţe de tact de zeci de GHz, gestionează o memorie internă foarte mare, consumul 

este de aproximativ 500 W (cu tot cu monitor) iar preţul este la nivelul sutelor de dolari. Aceste 

date, deşi sumare şi generale, arată dezvoltarea uriaşă a evoluţiei calculatoarelor. 

Un rol important în dezvoltarea sistemelor de calcul l-a avut microprocesorul. Inventarea 

microprocesorului în 1971 de către Ted Hoff a avut o importanţă mult mai mare decât s-a prevăzut 

iniţial, el făcând posibilă apariţia microcalculatorului, un dispozitiv electronic folosit pentru prelu-

crarea informaţiei cu ajutorul unor semnale electrice produse de circuite plasate pe o pastilă de sili-

ciu. 

Procesorul este o componentă vitală a unui sistem de calcul care este capabilă să efectueze 

calcule și să interpreteze comenzi.  Arhitectura sa internă se împarte schematic în trei mari blocuri 

numite și unități: 

     1) Unitatea de memorie cache, împărțită în două subunități, una pentru comenzi, cealaltă pentru 

date; memoria cache stochează comenzile și datele cele mai des utilizate; 
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Evoluția microprocesoarelor: 

 

1 Intel Pentium I – 1993  
A fost primul procesor superscalar de la Intel. Procesorul lucra cu o magistrală 

de date de 64 de biți si a fost lansat inițial la viteze de 60 si 66 de MHz. Au ur-

mat însă foarte rapid versiuni de 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, 200, 233 

MHZ  

2 AMD K5 / Nexgen Nx586 - 1995 
AMD a reacționat destul de târziu în a lansa un procesor comparabil ca viteză 

cu Intel Pentium. Acest procesor s-a numit K5 și avea viteze de la 75 la 166 

MHz. Cu toate acestea nu era un procesor mai rapid decat cele de la Intel. 

3 Intel Pentium Pro - 1995 
Procesorul îngloba pentru prima oară în istorie pe lângă cache-ul Level1 de 8k pentru date și 8k 

pentru instrucțiuni, și un cache Level2 de 256Kb sau 512Kb. Folosea un sistem complex de 

predicție a ramurii de execuție și execuție speculativă. 

4 AMD K6 
Ca urmare a cumpărării firmei Nexgen, AMD a reușit să lanseze un nou 

procesor, K6, care avea viteze de la 166 la 266MHz. K6 încorpora 

instrucțiuni MMX devenind astfel un rival de temut pentru procesoarele 

Intel Pentium MMX.  

5 Cyrix 6x86MX 
6x86MX a adus nou extensiile MMX precum și viteze de ceas mai mari decât precedentele chip-

uri de la Cyrix. Astfel cel mai performant model era 6x86MX PR266 care rula la 233MHz.  

6 Intel Pentium II - 1997 
Următorul procesor de la Intel, după Pentium, s-a numit Pentium II. Vitezele atinse de acest 

procesor s-au situat între 233 si 450MHz.  

7 Intel Celeron - 1998 
După ce lansase procesoare atât pentru stații de lucru (Pentium II) cât și pentru servere (Pentium II 

Xeon) a venit și timpul unei soluții foarte ieftine pentru calculatoarele de acasă. (266-366MHz). 

Această soluție s-a numit Celeron. 

8 Intel Pentium III - 1999 
Pentium III a adus ca noutate absolută un nou set de instructiuni multimedia (70 de instructiuni 

noi) concepute special pentru aplicațiile 3D pe care le-a denumit SSE.  

533-1400MHz Procesorul funcționa tot pe placi de baza construite pe baza Slot 1 și avea integrat 

512Kb memorie cache Level2.  

10 AMD Athlon - 1999 
Procesorul care a readus cu adevarat compania AMD în prim-plan a fost 

Athlon (sau K7 cum a mai fost cunoscut). Un mare dezavantaj al acestor 

procesoare a fost totuși faptul că din cauza frecvențelor ridicate de 

funcționare (între 500MHz și 1G) consuma foarte mult curent și degaja ca 

urmare multă căldură. 

11 AMD Duron - 2000 
În anul 2000 AMD deținea deja procesoare cel puțin la fel de rapide cu cele 

mai bune procesoare de la Intel (600-1100MHz). Aceasta, ca și prețul său foarte convenabil au 

facut din acest procesor unul din cele mai căutate pe piața calculatoarelor pentru acasă.  

12 Intel Pentium 4 - 2000 
Pentium IV lucrează prin intermediul a două canale de transmisie cu RDRAM, la o viteză de 3.2G/

s, de la 1500MHz în sus. Prezentând o arhitectură cu totul nouă, Pentium IV este destinat 

aplicaţiilor multimedia şi Internet, cum ar fi editare video, encodare şi încărcare  de materiale în 

format video pe Internet, encodare MP3 şi aplicaţii de vizualizare 3D . 
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13 AMD Athlon XP - 2001 
Pentru o măsurare mult mai exactă a temperaturii procesorului, AMD a inclus în pastila 

procesoarelor Athlon XP o diodă termică, care este mult mai exactă decât diodele de pe plăcile de 

bază. În plus, noul nucleu consumă mai puțin curent și în consecință degajă mai puțină căldură 

decât vechea familie Thunderbird. 

14 AMD Athlon 64 X2(dual core) – 2005. Introducerea unei tehnologii cu totul diferite pe 64 biți, 

sub numele de cod Itanium, microprocesorul IA-64 sau IPF este un sistem complet nou care nu are 

nimic în comun cu tehnologia x86 dezvoltată cu mult timp în urmă. AMD Athlon 64 X2 este 

primul procesor dual-core fabricat de AMD. Constructiv, acesta este 

format din două procesoare Athlon 64 alăturate pe o singură platformă.   

15 INTEL CORE DUO-2006 

Procesoarele Intel Core 2 Duo sunt produse folosind tehnologia de 

fabricare Intel pe 65 de nanometri. Familia de procesoare Intel Core 2 

Duo este bazată pe micro-arhitectura Intel Core. Prin intermediul celor 

două nuclee de execuţie, procesoarele pot executa rapid un număr mai 

mare de instrucţiuni.  

Noutăți în domenul IT  

Un nou procesor dezvoltat de o echipă internaţională de 

cercetători, care funcţionează pe bază de lumină în locul 

electricităţii va deschide drumul spre producţia de aşa-numite 

super-computere cuantice cu viteze cu mult peste cele mai 

performante dispozitive din prezent, scrie Financial Times. 

Una din aplicaţiile iniţiale ale cipului ar putea fi proiectarea 

unor molecule complexe pentru testarea unor medicamente, proces care nu poate fi simulat chiar şi 

cu cele mai performante calculatoare existente acum. 

Jeremy O'Brien, directorul centrului britanic pentru studii fotonice cuantice, responsa-

bilul proiectului, spune că majoritatea cercetătorilor din industrie erau de părere că un computer 

cuantic nu va deveni realitate decât peste cel puţin 25 de ani. "Cu toate acestea, sunt în măsură să 

afirm, că folosind tehnica dezvoltată de noi, un computer cuantic va putea peste 5 ani să efectue-

ze operaţiuni de calcul care sunt în afara posibilităţilor calculatoarelor convenţionale", a declarat 

O"Brien, la Festivalul Britanic de Ştiinţă. 

IBM susţine că a creat cel mai rapid supercomputer din lume 

International Business Machines (IBM), cel mai mare furnizor de servicii IT din lume, a 

anunţat că a inventat cipuri pentru supercomputere ce pot procesa informaţia în timp record. 

Gigantul IT a anunţat că a investit 1,5 miliarde de dolari în cercetare şi dezvoltarea noii tehnologii, 

care va ajuta companiile să proceseze mai repede datele şi tranzacţiile. Supercomputerele sau 

mainframe-urile sunt computere mari folosite de instituţii guvernamentale şi companii mari pentru 

procesarea de date importante în domenii precum statistică, recensăminte, proiectare sau prognoză.  

Noul sistem creat de IBM, numit zEnterprise 196, conţine 96 dintre cele mai rapide cipuri 

din lume şi poate procesa 50 de miliarde de instrucţiuni pe secundă, susţin reprezentanţii 

companiei. La dezvoltarea acestui sistem IBM a lucrat în colaborare cu Intel, cel mai mare 

producător de cipuri din lume. 
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 Didactica predării interdisciplinare-o premisă a învățământului actual 

 
      prof. Mureșan Petronela 

                                                     

Sistemul de învățământ românesc se confruntă cu o serie de probleme, discutate, analizate 

la toate nivelurile, numai că soluțiile se lasă așteptate. Toți partenerii implicați conștientizează fap-

tul că se impun schimbări mai mult sau mai puțin fundamentale, uitând faptul că această mult ve-

hiculată schimbare trebuie să înceapă cu noi, profesori, elevi, părinți, inspectorate școlare sau mi-

nistere. Profilul elevului actual nu mai corespunde celui de altădată, în timp ce noi, profesorii am 

rămas aceeași, uneori prăfuiți, docți, ultra pregătiți la nivel teoretic, dar fără impact asupra noilor 

generații ce s-au săturat să memoreze pagini întregi sau să rezolve teme de casă interminabile.  

Sistemele de învățământ europene și nu numai întreprind ele însele metamorfoze majore, 

cu toate că rata lor de succes este considerabil mai mare decât al sistemului autohton. Este binecu-

noscut cazul țărilor nordice, al Finlandei în speță, care au implementat modificări spectaculoase, 

renunțând la tot ce reprezintă tradiție, vizând un elev adaptat la noile standarde mondiale. 

 Colegiul la care activez în calitate de profesor de Limba și literatura română are o 

viziune progresistă, un management care încurajează inovația didactică, înțelegând în acelați timp 

și nevoile profesorilor, dar și ale elevilor. Cea mai recentă activitate de succes a fost ‖Concursul 

interdisciplinar ,,George Barițiu‖, coordonat de directorul unității școlare, care nu s-a implicat doar 

la nivel teoretic, ci și practic, și subsemnata, având ca parteneri inspectorii de specialitate, ce ne-au 

sprijinit încă de la stadiul de idee.  

 Numele concursului a fost preluat de la numele personalității ce ne patronează, fără 

să uităm contribuția lui George Barițiu la dezvoltarea sistemului de învățământ românesc, ca și 

activitatea lui publicistică și literară și constă în testarea competențelor dobândite de elevi la trei 

discipline, respectiv Limba română, Limba franceză și Limba engleză. Anul acesta școlar se desfă-

șoară la nivelul colegiului nostru, dar ne propunem să-l înscriem în CAER. 

  

Dintre obiectivele pe care ni le-am propus, putem să enumerăm: 

  Stimularea competitivităţii, a dorinţei de a câştiga prin muncă premii şi recunoaşterea 

rezultatelor; 

     Asumarea  învăţării temeinice în rândurile elevilor; 

 Depistarea elevilor cu rezultatele cele mai bune la Limba şi literatura română, Limba fran-

ceză şi Limba engleză; 

 Evidenţierea elevilor cu rezultate foarte bune la cele trei discipline; 

 Dezvoltarea spiritului de muncă în echipă la nivelul catedrei. 

Echipa de proiect a fost compusă din cadrele didactice de Limba și literatura română, Limba fran-

ceză și Limba engleză, care au contribuit cu dăruire, cu timp liber la reușita acestui concurs inter-

disciplinar, care a pornit de la dorința directorului prof. Pop Vasile Grațian de a evidenția prin pre-

mii, diplome și alte recompense pe elevii care învață, care mai învață în ziua de astăzi, aș completa 

cu ușoară amărăciune și de a stimula pe ceilalți să le urmeze exemplul.  

                   

                 Primele etape ale acestui concurs au început în decembrie 2015, când s-a stabilit echi-

pa de proiect alcătuită din profesorii de Limba și literatura română, Limba franceză și Lim-

ba engleză, care a întocmit bibliografia aferentă fiecărui nivel de pregătire.  
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La sfârșitul primului semestru, au fost înscriși primii cinci elevi din cele șase clase de pe fie-

care nivel, care au obținut cele mai mari medii din clasă la cele trei discipline, respectiv un 

număr de 130 de elevi. Aceștia  au beneficiat de o pregătire suplimentară alcătuită din 

profesorii de la cele trei discipline implicate care îi predau la clasă. 

Echipa de proiect a redactat teste tip grilă la fiecare disciplină, astfel că testul final 

a constat în 10 întrebări pornind de la un text la prima vedere, în total 30 de întrebări cu 

baremul aferent. 

Concursul a presupus două etape organizate consecutiv. Prima etapă a fost susținută în pri-

ma săptămână a semestrului al doilea, în afara orelor de curs, iar în urma corectării s-a stabilit o 

ierarhizare a tuturor elevilor, în funcție de punctajul obținut. Conform Strategiei de Activități din 

proiectul concursului, s-a stabilit a doua etapă în 20 martie 2016, la care s-a calificat un număr de 

45 de elevi, respectiv primii zece elevi de la nivelul fiecărui an de studiu, la care s-au adăugat cinci 

elevi cu punctaje egale cu al zecelea elev. 

La prima etapă, itemii au avut un grad mediu de dificultate, iar la a doua etapă, un grad ri-

dicat de dificultate, pentru a obține o ierarhizare corectă a valorilor.  

Fiecare profesor de specialitate a participat cu selectarea elevilor, cu propuneri de teste, cu 

redactarea baremelor de corectare, cu pregătirea suplimentară a elevilor, în afara orelor de studiu, 

cu corectarea, evaluarea testelor scrise, astfel încât am obținut în același timp o sudare a echipei de 

proiect, care a muncit multe ore împreună. 

Elevii au dovedit interes și spirit de competitivitate, așteptând cu nerăbdare rezultatele fina-

le. Mai mult, alți elevi au fost inspirați de către câștigători să se pregătească mai mult la cele trei 

discipline, pentru a putea fi între primii cinci selectați din clasa lor la a doua ediție a concursului 

de anul viitor.  

Echipa de organizare a proiectului a decis premierea a douăsprezece elevi de la fiecare ni-

vel, respectiv primii trei cu punctajul cel mai mare la nivelul claselor a IX-a, primii trei la clasele 

de a X-a, a XI-a și a XII-a. Merită menționată reușita elevului Cristian Rareș din clasa a XII-a care 

a obținut punctaj maxim la toate cele trei discipline din concurs. 

Elevii au fost premiați în cadru festiv, popularizați și mediatizați la nivel local, prin revista 

școlii ‖Messenger cultural‖, revista ‖Jurnalul unui CDI‖, cartea Simpozionului Național organizat 

de colegiul nostru ‖Interferențe educaționale‖. 

Am început mai timid cu o formă la nivelul instituției noastre acest concurs interdiscipli-

nar, dar îl considerăm o reușită, o dovadă a progresului și a schimbării la față a învățământului ro-

mânesc, prin promovarea interdisciplinarității la nivel liceal. Cu toate că suntem un colegiu tehnic, 

reuțita este cu atât mai mare, dat fiind interesul elevilor pentru cele trei discipline umaniste, dar 

care se regăsesc în Programa Examenului de Bacalaureat. Ne propunem ca în următorul an școlar 

să- dezvoltăm cel puțin la nivel regional, dacă nu și național, implicând și alți parteneri cu scopul 

de a crește motivația elevilor de a învăța și de a aplica orientări moderne ale interdisciplinarității și 

transdiciplinarității, punând umărul la schimbarea la față a învățământului românesc. 

 

Vis de ianuarie 

                            
                                          prof-coordonator, Mureșan Petronela 

elev: Pintea Alexandru 

    

Iarna asta mă dă gata. Dacă mai stau în casă măcar o zi, o voi lua razna. Așa simt. Sunt gata 

să mi se întâmple ceva, pregătit total. Mama mă enervează din ce în ce mai mult cu pretențiile ei: 

aspirat, șters, scuturat. Nu sunt priorități pentru mine. Sunt un pachet de nervi, o isterie ambulantă, 

ajunge să mi se adreseze cineva și adio autocontrol! Nu visam vreodată să-mi fie dor de școală, ori 

de atmosfera plictisitoare de acolo, dar tot mai bine era să merg acolo, decât închis, prizonier în 

propria cameră.  
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‖Iarna a luat pe nepregătite autoritățile‖ și, din cauza incompetenței lor, până și începerea 

școlii s-a amânat. Nu credeam să-mi lipsească deloc chestia cu școala. Mă zgâiesc de vreo oră pe 

geam și număr fulgii care cad în degringoladă. Încerc să ignor fereastra, fără succes, dar ramele 

termopanului mă atrag ca un magnet. Problema mea e că îmi amintește de o altă fereastră, cea de 

la etajul al doilea al colegiului la care învățsau, mă rog, îl frecventez. Sunt în stare să-mi petrec 

toate pauzele cu nasul lipit de geam, ignorând răutățile colegilor mei. Pentru că peste drum e o altă 

fereastră! Și dincolo, e ea.  

V-ați dat seama deja că sunt îndrăgostit, de aia mă enervează și mai tare biata mea mamă, 

care primește ca răspuns la insistențele ei, răspunsurile mele monosilabice sau chiar obrăznicii. Îmi 

vine să ies din casă chiar acum, să mă afund în trotuarele necurățate ca să merg la școală, cum ar 

trebui într-o zi obișnuită și să fiu singurul elev din tot colegiul. De la opt la două aș sta cu fruntea 

lipită de geam, privind-o în neștire cum stă cu laptopul pe genunchi și scrie întruna. 

‖Iarna a luat pe nepregătit autoritățile‖, așa cum dragostea a luat cu asalt sufletul meu. Îmi 

dau seama că gândurile mele au devenit melodramatice, parcă aș gândi cu mintea unui pașoptist: 

asaltul asupra inimii, auzi, dom le ce am putut să scot. 

Trebuie să ies din casă, altfel o iau razna: se împlinesc două săptămâni de când nu am zărit-

o măcar printre faldurile perdelei de la camera ei. E o perdea frumoasă, dar îmi place când e trasă 

la o parte și mă pot uita deplin și necenzurat. 

Ea știe că o privesc și scrie întruna zâmbind. La început am speriat-o rău, cum veneam zil-

nic la geamul de la etajul al doilea al clasei mele, ca un psihopat. I-am făcut un semn prietenesc 

după două zile în care perdeaua a sta nemișcată și a înțeles că nu sunt un psihopat periculos. Am 

reușit să-i smulg vreo câteva zâmbete, până am ajuns bătaia de joc a colegilor mei. ‖Mă, ești ne-

bun? Tu știi că tipa aia nu poate să  meargă? A avut un accident acu vreo câțiva ani. O știe soră-

mea, dar n-au rămas prietene, ea s-a izolat în camera ei. Nu are nicio prietenă, scrie toată ziua, cică 

lucrează la un roman! De ce crezi tu că e mereu în camera ei? Nu vezi că nici la școală nu merge, 

de schiloadă ce e!‖ I-am ars una de a zburat colegul meu peste trei bănci, am scăpat la un pas 

atunci de exmatriculare.  

            Cum de nu mă gândisem că fata asta minunat de frumoasă are o problemă, de scrie mereu 

la geamul camerei sale cu perdeaua dată uneori la o parte, când ar fi trebuit să fie la școală, ca mi-

ne sau toți ceilalți?! Dar era prea târziu, nici poreclele colegilor mei, ori bătaia lor de joc nu mă 

mai putea opri să aștept pauzele cu inima în gât, gata să-mi explodeze ca să o pot vedea aplecată 

asupra tastaturii, știind că o privesc cu un zâmbet tâmp, dar fără să o mai sperie sau să o mai de-

ranjeze privirea mea. 

 Acum sunt gata să o iau razna, privind pe o fereastră, din obișnuință, dar fără să o văd pe 

ea.Iarna asta frumoasă a devenit cel mai mare dușman al meu: ‖Și ninge ca-ntr-un cimitir‖.Și stau 

cu urechile încordate la știrile de la radio care vorbește singur în bucătărie să prind momentul când 

se redeschid școlile în orașul meu. Numai mie mi se putea întâmpla acest ghinion, când ea îmi pro-

misese numărul ei de telefon după revenire din vacanță! I l-am cerut scriindu-i pe o bucată mare de 

carton cu markerul și am avut emoții că nu va putea citi, până la ea era o străduță, dar a înțeles și 

am explodat de bucurie când i-am putut citi pe buze : ‖După vacanță‖.  

Și eu stau lipit cu nasul de o altă fereastră, singurul elev din orașul îngropat sub nămeți care 

așteaptă să înceapă școala, ca să pot să o sun! 
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 Fără clorofilă, fără viață pe Pământ      
             

                                        laborant,  Berindan Angelica 
  

 Clorofila este un compus chimic de importanță majoră pentru exisțanța vieții pe Pământ. 

Biochimistul H.Gaffron(1962) elaborează o teorie cu privire la apariția vieții pe Pământ, care  

acordă o importanță  majoră  pigmenților  porfirinici și mai ales al clorofilei. Clorofila  mai  este 

numită și sângele verde, având  compoziția și structura chimică asemănătoare cu a hemoglobinei  . 

Hemoglobina   este componeta  esențială  a sângelui  viețuitoarelor din regnul animal.  Hemoglo-

bina are atomul de Fe central moleculei, iar atomul central în molecule de clorofilă  predomină 

magneziul .  

   
                 Structura clorofilei                                              Structura hemoglobinei    

 

 Plantele  comestibile  proaspete  cu  frunze verzi(verdețurile), prin faptul că au o compozi-

ție foarte  bogată  în  clorofilă,  reprezintă o sursă importantă de magneziu, component   . Clorofila 

este foarte important în procesul de fotosinteză. 

 

Ce este fotosintaza??  

 

 Fotosinteza este cel mai important proces fotochimic de pe Pământ în  care clorofila joacă 

un rol important .Prin fotosinteză, plantele verzi sintetizează  substanțe organice , fiind comparate 

cu  laboratoare în care se produc  glucide,lipide proteine,enzime, vitamine, alcaloizi -  substanțe, 

necesare nutriției lor și care constituie  sursă de hrană pentru urmatoarele niveluri trofice , mai 

precispentru toate viețuitoarele de pe Pământ. Substanțele organice sunt sintetizate din carbonul 

absorbit sub formă de CO2.  Aceast proces se realizează prin fixarea energiei solare, prin  îngloba-

re în substanțele sintetizate cu degajare de O2. Fotosintezaeste unica sursă de oxigen liber al plane-

tei noastre.  Prin acest proces se realizează purificarea atmosferei, absorbind   dioxidului de car-

bon, care prin acumulare peste o anumită limită ar face imposibilă viața pe pământ. CO2 din atmo-

sferă provine din respirația viețuitoarelor și alte procese naturale sau industriale. Calculele estima-

tive arată că anual fotosinteza furnizează aproximativ 270x109, tone glucoză și 288x109 tone oxi-

gen, consumând aproximativ 396x109tone dioxid de carbon.                                               

    CO2  + H2O   + Clorofilă          → Substanțe organice + O2                        

  Se asigură astfel un circuit  în natură al materiei și  al energiei .    
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Ameliorarea sentimentelor în relaţiile umane 

 

Boloș Luciana – secretar șef 

 

 

            Regula de aur pentru îmbunătăţirea relaţiilor interumane este stăpânirea de sine în orice 

situaţie de viaţă. Iar puterea înţelegerii noastre a ceea ce simte celălalt ne ajută să avem relaţii mai 

bune. 

     Baza unor bune relaţii interumane este determinată de o corectă atitudine personală faţă de 

tine însuţi. 

     Iată din ce motiv, întâi de toate trebuie să ai o bună relaţie tu cu tine însuţi. Este esenţial. 

Iar aşa ceva devine posibil numai prin autocunoaştere. Ţi-am oferit un nou motiv, extrem de solid 

pentru care trebuie să stăpâneşti cunoaşterea eu-lui tău. Faptul că ne putem "îmbunătăţi" pe noi 

înşine nu determină doar propria îmbunătăţire, ci şi îmbunătăţirea relaţiilor cu cei din jur. Şi dacă 

relaţia ta cu tine însuţi este una pozitivă, ceea ce dovedeşte autorespect, atunci şi relaţiile tale cu 

ceilalţi vor fi mai bune, deoarece relaţiile interumane trebuie să se bazeze pe respect. 

     Dobândind stăpânire de sine, autocunoaştere şi o bună cunoaştere a celorlalţi, chiar şi rela-

țiile ce se dovedesc a fi mai delicate, tu vei fi capabil să le modifici în bine sau să le excluzi din 

viaţa ta, fără a-ţi afecta echilibrul interior şi fără a leza cealaltă persoana. Intervine în astfel de ca-

zuri o reacţie asemănătoare mecanismului de feed-back, care te ţine la adăpost de tot ceea ce ar 

putea fi rău - cu o condiţie - învaţă totul despre tine, şi iţi va fi mai uşor să înveţi şi despre alţii ce-

ea ce este necesar pentru a avea bune relaţii cu aceştia. Probabil că te întrebi cum poţi avea în per-

manenţă o atitudine corectă faţă de tine însuţi, când cei din jurul tău te împiedică, uneori, acest lu-

cru. Sunt sigură că te-ai confruntat cu astfel de situaţii, când propriul autorespect a avut de suferit 

din cauza altor persoane, mai mult sau mai puţin apropiate ţie. Vei afla cum poţi reuşi să rămâi bun 

când ai de-a face cu oameni răi, citind despre efectul interferenţei relaţionale. 

      Având în vedere că nu trăim într-o lume perfectă, ba chiar departe de perfecţiune, şi că nicio-

dată nu o vom schimba noi şi poţi face mai uşor asta autocunoscându-te. 

       Conceptul de bază în studiile asupra relaţiilor interpersonale este cel de interacţiune , adică 

faptul că două sau mai multe persoane sunt în contact, urmat de o schimbare în conduitele lor. 

        Atracţia interpersonală este tratată în literatura de specialitate ca o caracteristică structurală, 

fiind investigate şi unele consecinţe ale sale, între care coeziunea în cadrul grupului. Coeziunea se 

bazează pe lângă atracţia interpersonală pe importanţa sarcinii în cadrul grupului. 

        Coeziunea se bazează pe lângă atracţia interpersonală pe importanţa sarcinii şi prestigiului 

apartenenţei la grupul respectiv. Astfel atracţia interpersonală este cauza cât şi consecinţa coeziu-

nii. 

 O legătură între atracţia interpersonală şi satisfacţie.   

            Relaţiile interpersonale subliniază, între altele, şi măiestria în conducerea grupurilor spre 

realizarea scopurilor propuse. În cadrul relaţiilor interumane, o comportare adecvată a managerului 

dă roade: ea nu numai că îmbunătăţeşte climatul de muncă şi contribuie la ridicarea moralului an-

gajaţilor, creând o imagine favorabilă companiei, dar joacă şi un rol important în obţinerea profitu-

lui, ceea ce face o impresie bună clientului. 

 Relaţiile interpersonale sunt sisteme dinamice care se schimba continuu în decursul exis-

tentei lor. Ca şi organismele vii, relatiile au un început, o durata de viata si un sfarsit. Ele tind sa 

crească si sa se îmbunătățească treptat, pe masura ce oamenii se cunosc si se apropie emotional, 

sau se deterioreaza treptat pe masura ce oamenii se indeparteaza unul de altul, isi continua viata si 
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Nu putem să nu comunicăm 

 

Pop Daniela - bibliotecar 

 

Comunicarea umană, prin definiţie, se ocupa de sensul informaţiei verbale, prezentată în 

forma orală sau scrisă şi de cel al informaţiei non verbale, reprezentată de para limbaj, mişcările 

corpului şi folosirea spaţiului. Comunicarea poate fi verbală şi non verbală. La rândul său comuni-

carea verbală poate fi orală şi scrisă. 

Datorită comunicării putem transmite ideile, sentimentele, emoţiile, putem socializa, putem 

influenţa pe cei din jurul nostru. 

„Este imposibil să nu comunici‖  prima axiomă a Şcolii de la Pato Alto are un enunţ  foarte 

concis. Orice persoană, deşi nu comunică direct într-un anumit moment, transmite în mod inevita-

bil mesaje celor din jurul său. Felul în care mergem sau stăm , mişcăm muşchii feţei sau a mem-

brelor , hainele pe care le purtăm, felul în care intrăm sau ieşim dintr-o încăpere, tunsoarea, acce-

soriile pe care le purtăm, totul vorbeşte despre noi, indiferent de moment. Detalii despre o persoa-

na ies la iveală indiferent dacă dorim să comunicăm sau nu, prin simplul fapt al existenţei materia-

le în acel moment. 

Orice comportament are o anumită valoare comunicativă, nu doar mimica şi gesturile, ci şi 

absenţa lor este elocventă, deci acceptăm uşor această prima axiomă. 

Comunicarea interpersonală, cea mai importantă formă de comunicare şi cel mai des folo-

sită. Oamenii nu pot evita acest tip de comunicare; existenţa lor socială depinde de abilitatea cu 

care pot angaja discuţii cu alţii. Viaţa de familie, relaţiile cu prietenii, activitatea profesională, toa-

te depind de aceasta calitate. 

Comunicarea interpersonală se refera la comunicarea fata în faţă. Acest tip de comunicare 

este important pentru a te înţelege pe tine si pentru a construi relaţiile tale cu ceilalţi. Pentru a rea-

liza acest lucru trebuie dezvoltata capacitatea de autoanaliza, autocunoaştere, autoexpunere cât şi 

cunoaşterea barierelor si factorilor perturbatori care îngreunează procesul comunicării. 

Freud considera ca a te autocunoaşte, a fi complet onest cu tine însuti constituie un efort 

uman deosebit deoarece aceasta onestitate cu sine reclama căutare, descoperirea si acceptarea de 

informaţie despre sine si o dorinţă de autoperfecţionare. 

  

 Specific comunicării interumane este 

capacitatea receptorului de a interpreta infor-

maţia si de a formula un răspuns adecvat. Co-

municarea este o funcţie globală, investind cu 

roluri egale atât emiţătorul, cât şi receptorul . 

Între cei doi participanţi la interacţiune există 

relaţii de interdependenţă şi corelaţie, nemai-

putând fi evaluaţi separat. Este clar că în co-

municarea interumană sunt presupuse cel pu-

ţin două persoane. 

 

          Pentru ca sistemul comunicării să func-

ţioneze, ambii parteneri devin succesiv expe-

ditori şi destinatari. Cel puţin unul dintre ei deţine o participare legată de un scop în transmiterea 

mesajului.  
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Acest scop introduce ideea de necesitate în comunicare, de participare conştientă la 

comunicare. Pentru ca mesajul să fie înţeles, este necesar ca între cei doi participanţi să existe o 

comunitate de limbaj şi de interese. Existenţa unui receptor pasiv scade rolul personajului-emitător 

în comunicare prin absenţa feed-back-ului. Mesajele care constituie obiectul comunicării pot fi 

corect codificate sau decodificate, numai dacă ambii interlocutori stăpânesc sistemul de simboluri 

folosit, comunicarea socială fiind o comunicare simbolică. 

Nu poţi să nu comunici, chiar şi atunci când spui că refuzi comunicarea, prin celelalte 

limbaje decât cel verbal, spui mereu mai mult decât vrei.  

Chiar dacă nu dorim să nu comunicăm ceea ce este imposibil datorită comunicării nonver-

bale astfel prin mimica feţei şi apropierea de celălalt. Orientarea şi postura: persoanele care doresc 

să coopereze sunt tentate să stea jos sau de aceeaşi parte. Dacă sunt situate în opoziţie, pentru a 

coopera ele trebuie să stea în picioare sau se vor poziţiona în faţa persoanei cu care vorbesc. Miş-

cările capului: gesturile au semnificaţii diferite în diferite culturi. 

  Expresiile feţei sunt cel mai uşor de controlat. Acestea trebuie citite în relaţie atât cu cuvin-

tele spuse, cât şi cu alte mişcări ale corpului. Zâmbetul este, dintre acestea, cel mai important sem-

nal facial pe care oricine îl citeşte la fel, oriunde în lume. Mimica facială e utilizată conştient de 

bunii oratori, în influenţarea auditoriului. 

 Aşadar, prin orice gest, orice zâmbet sau încruntare „Este imposibil să nu comunici‖ . 

 

 

G Suite for Education – Google Classroom 

 
 

 profesor formator, Pop Florin 
 

 
 Ne mișcăm repede, într-o lume tot mai aglomerată 

în care se nasc rapid nebănuite oportunități. În fiecare se-

cundă se vând dispozitive prin care oamenii au acces la in-

formație și în fiecare zi se pun 4 miliarde de întrebări pe 

Google – aceasta este dinamica în care trăim.  

Luând în considerare previziunile realizate în contextul Fo-

rumului Economic Mondial, asistăm la o schimbare esenția-

lă la nivel economic și social care se va accentua în următo-

rii ani. Concret, 65% din meseriile viitorului nu există azi, 

astfel că, trebuie să ne pregătim tinerii pentru locuri de 

muncă care nu au fost încă inventate și pentru a rezolva probleme ce azi nu există, cu tehnologii 

nedescoperite. 

Haideți să ne imaginăm că suntem în anul 2026 și firmele caută joburi precum Avatar de-

signer, Urban agricultural, Seed capitalist, Longevity consultant, Digital life manager, Cyber 

security officer, 3D Food Printers. Ne spun ceva aceste meserii? Probabil că nu. Și totuși, ele vor 

exista în viitorul apropiat, iar copiii de azi le vor practica.Întrebarea este: cum îi pregătim acum 

pentru ziua de mâine? 

 Ceea ce știm despre ziua de mâine este că va 

fi diferită. Educația va fi influențată de 3 noi tehnolo-

gii: Realitatea Virtuală, Imprimarea 3D și tehnologiile 

Cloud. 
 



29 

COLEGIUL TEHNIC “GEORGE BARIȚIU ”  BAIA MARE  - MESSENGER CULTURAL 

 Google for Education oferă astfel de soluții inovatoare pentru școală, iar în continuare voi 

prezenta tehnologiile de tip Cloud care sunt deja utilizate cu succes la clasă. Este vorba despre Go-

ogle Classroom, Gmail, Hangouts, Calendar, Google Plus, Drive, Documente, Foi de calcul, Pre-

zentări, Formulare și Site-urile Google. Pentru accesarea acestor aplicații e suficient un singur cont 

de utilizator, reprezentând adresa de Gmail. 

Încă din august 2014, Google a lansat special pentru profesori și elevi platforma Google 

Classroom, un instrument care oferă profesorilor posibilitatea de a organiza structura cursurilor și 

a temelor, dar și de a facilita comunicarea cu elevii. Disponibilă gratuit pentru școli, aplicația Goo-

gle Classroom poate fi utilizată în cadrul G Suite for Education (o suită de aplicații pentru educa-

ție) având o interfață prietenoasă și nesofisticată. Avantajele ei m-au determinat și pe mine să o 

folosesc cu succes încă de la lansare. 

La ora actuală peste 50 de milioane de utilizatori folosesc Aplicațiile Google pentru Educa-

ție, iar 10 milioane de elevi și profesori utilizează Google Classroom în peste 190 de țări. 

Classroom aduce beneficii reale pentru procesul instructiv educativ. 

Pentru elevi, realizarea temelor devine mult mai interesantă și mai atractivă deoarece printr

-un singur click au acces la informațiile și materialele cursurilor, încep conversații în privat cu pro-

fesorul sau lansează întrebări la care primesc 

răspunsuri în timp real. În Plus, temele sunt pre-

date mai ușor de pe orice dispozitiv utilizat.  

 

Cu Classroom, profesorii își eficienti-

zează timpul, își organizează mai bine cursurile 

și comunică mai ușor cu elevii. Ei creează și 

strâng temele, fără ca acestea să fie pe hârtie. 

Au posibilitatea să vadă cine și-a terminat tema 

înainte să ajungă în sala de clasă și pot oferi feedback direct fiecărui elev. Comunicarea la curs de-

vine mai eficientă și în afara clasei, profesorii și elevii potposta anunțuri și întrebări, iar totul se 

realizează în timp real. 

Astfel, profesorul urmează câțiva pași simpli: crearea cursului, invitarea elevilor la curs și 

adăugarea temelor de curs prin anunțuri, teme și întrebări. 

Vă propun o secvență de lecție, din perspectiva profesorului, creată cu Google Classroom 

pe tema Siguranța pe internet disponibilă la adresa https://goo.gl/MeC9jt, care cuprinde 4 momen-

te:  

- captarea atenției cu o prezentare Google prin care elevii sunt anunțați despre tema și obi-

ectivele lecției; 

- al doilea moment în care elevii vor răspunde la chestionarul ―Cum utilizezi Internetul?‖ 

creat cu ajutorul Google Formulare, iar răspunsurile primite de către profesor într-o Foaie de cal-

cul vor fi analizate și dezbătute împreună; 

- cu ajutorul aplicațiilor Drive și Youtube, profesorul propune elevilor să vizioneze două 

clipuri, iar la final să răspundă la întrebarea ―Tu cum ai proceda în locul personajelor?‖ 
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În concluzie, Classroom este accesibil și sigur, ușor de configurat, îmbunătățește organiza-

rea, economisește timp și oferă o comunicare rapidă și eficientă. Prin utilizarea G Suite for 

Education și Google Classroom, clasa viitorului promovează o altfel de învățare, centrată pe cola-

borare și dezvoltă abilități care vor fi căutate în viitor pe piața muncii:  

abilitatea de a te conecta cu ceilalți într-un mod direct și profund și de a interacționa; 

capacitatea de implicare și de a lucra productiv chiar și ca membru al unei echipe virtuale; 

abilitatea de adaptare la diferite sarcini și de a găsi soluții inovatoare. 

Practic, aplicațiile Google pentru educație ajută la schimbarea paradigmei învățării: Să știi, 

să înțelegi, să aplici, să sintetizezi, să evaluezi – asta înseamnă învățare. 

Utilizarea rețelei de socializare Google Plus încurajează și îmbunătățește comunicarea între 

profesori și elevi, promovează colaborarea și consolidează munca în echipă. Astfel pot fi create 

comunități pediverse teme, iar învățarea devine autentică, prin conectarea la realitate. Cu un singur 

click clipurile, fotografiile, fișierele, linkurile, sondajele de opinie și feedback-urilepot fi distribui-

te către diverse grupuri. 

Un astfel de grup este Google Educator Groups România (GEG)o comunitate formată din 

profesori care se inspiră și se sprijină reciproc pentru a răspunde nevoilor elevilor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest grup este o sursă de inspirație pentru profesorii pasionați de tehnologie și totodată un 

spațiu unde toți profesorii sunt bine-veniți pentru schimburi de idei, discuții și împărtășirea experi-

ențelor cu ceilalți: https://goo.gl/UmXAkh. 
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Istoria telecomunicațiilor 

 

prof. ing. Păcurar Loredana 

 

        La 17 mai, în fiecare an, este aniversată Ziua mondială a 

telecomunicațiilor și a societății informaționale. Scopul acestei zile 

mondiale este de a sublinia importanța utilizării internetului și a celorlalte 

tehnologii de informare și comunicare în domeniile economic și social. Ziua 

mondială a telecomunicațiilor și societății informaționale este, de fapt, o 

contopire a două zile internaționale. Prima a fost Ziua mondială a 

telecomunicațiilor, marcată din 1969 pentru a aniversa semnarea Convenției 

Telegrafice Internaționale și crearea Uniunii Internaționale a 

Telecomunicațiilor (ITU) în 1865. A doua a fost Ziua mondială a informației, adoptată de 

Adunarea Generală a ONU în martie 2006. Din noiembrie 2006, în urma Conferinței ITU din 

Antalya, Turcia, a fost adoptată rezoluția 68, care hotărăște ca cele două zile să fie marcate 

simultan, anual, la 17 mai. 

ITU este organism specializat al ONU, cu sediul la Geneva, în cadrul căreia guvernele și sectorul 

privat realizează coordonarea la nivel global a serviciilor de rețele de telecomunicații, potrivit 

http://www.mcsi.ro/. Uniunea este împărțită în trei sectoare: Standardizarea în Telecomunicații 

(ITU-T), Radiocomunicații (ITU-R) și Dezvoltarea Telecomunicațiilor (ITU-D).  

        Telecomunicaţiile reprezintă ansamblul tuturor mijloacelor şi metodelor folosite pentru a 

transmite la distanţă informaţii folosind semnale electrice sau optice. Informaţiile pot fi de orice 

natură şi în orice formă utilizabilă: voce, muzică, texte scrise sau tipărite, imagini statice sau în 

mişcare, date de orice fel, semnale de control pentru diferite mecanisme . 

        Telegrafia se poate spune că datează de la inventarea telescopului (Galileo Galilei, 1609) cu 

ajutorul căruia se acopereau distanțe mai mari în transmiterea mesajelor. În anul 1690, Guillaume 

Amonton a construit un telegraf cu ocheane, dar cel mai răspândit a fost telegraful francezului 

Claude Chappe ( 1791). Atunci s-a introdus și termenul de telegraf derivat de la grecescul tele-

distanță și graphos-scriere. Telegraful lui Chappe era alcătuit dintr-un sistem de semafoare cu 

brațe, transmiterea mesajelor fiind făcută după un cod cu 172 de semne.   

Electricitatea a dat posibilitate omului să facă un salt calitativ în tehnica mijloacelor de 

comunicare. Prima încercare de a folosi electricitatea statică în telegrafie a fost făcută de elvețianul 

George Lesage în anul 1774. Au urmat apoi Sömmering (1809) cu telegraful electrochimic, Silling 

(1830) care a construit telegraful electromagnetic. Cel care a construit un telegraf simplu, ușor de 

manipulat și care s-a răspândit în întreaga lume, a fost Samuel Breese Morse (1837). Acest sistem 

a trimis impulsuri de curent electric de-a lungul unor fire care controla un electromagnet situat la 

capătul sistemului de telegraf. 

În anul 1855 Hughes, construia teleimprimatorul, principalul avantaj al acestuia fiind faptul că me-

sajele se transmiteau direct prin caractere latine nemaifiind nevoie de descifrare. 
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1865- primul cablu telegrafic submarin între Suedia şi Germania. 

1866-1867 comunicaţie telegrafică permanentă între Statele Unite şi Europa prin cablul atlantic 

promovat de Cyrus Field. 

1870 - Thomas Edison inventează telegraful multiplex. 

07 martie 1876 - Alexander Graham Bell inventează telefonul. 

În ianuarie 1878 se instalează prima centrală telefonică în New Haven Connecticut, SUA, sub 

licenţa companiei Bell Telephone iar în 1879 se introduc cabluri telefonice pe stâlpi în reţelele 

americane de telefonie.  

  

 Radiofonia reprezintă transmiterea la distanță a sunetului; transimisia se face numai într-un 

singur sens, de la postul de transmisie la receptoarele radio. Există și posturi locale de radio care 

pot fi recepționate numai într-o zonă apropiată stației de emisie. 

            

 Televiziunea constă în transmiterea la distanță a sunetului și a imaginii; și în acest caz, 

transmisia se face tot unidirecțional. La nivel național exista mai multe posturi de televizune , 

fiecare având programul care se transmite atât prin unde radio, cât și prin calbu. 

 

  

 Începuturile televiziunii datează din 1923, când Farnsworth inventează iconograful, un 

dispozitiv pentru captarea imaginii și conversia acesteia în semnal electric. În septembrie 1927 este 

realizată prima demonstrație a unei transmisii de televiziune. În anul 1930, BBC începe difuzarea 

unui program de televiziune în mod regulat. În anul 1936 existau aproximativ 200 de televizoare în 

întreaga lume. În 1940 este realizat un sistem de televiziune color care putea reproduce până la 343 

de linii. În anul 1956 se introduce un sistem bazat pe banda magnetică pentru a putea difuza 

emisiuni înregistrate. În același an se realizează și prima telecomandă pentru televizor. În Statele 

Unite, în anul 1967, majoritatea transmisiilor de televiziune erau color.  
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Digital Works – aplicaţie simplă ce facilitează studiul circuitelor logice 

 

 prof. Claudiu Buxbaum  

 

 

 Digital Works este o aplicaţie software scrisă de David John Barker de la Uni-

versitatea din Teesside pentru simularea funcţionării circuitelor logice digitale. Cir-

cuitele se pot realiza utilizându-se porţi simple  (SI, SAU, SI NU, SAU NU, SAU EX-

CLUSIV, INVERSOARE) şi circuite basculante (tip D, RS, JK). Se pot aplica la in-

trare secvenţe de semnale digitale, semnale de ceas precum şi alte semnale generate de 

alte dipozitive. Ieşirea poate fi urmărită pe dispozitive LED, circuite LED cu 7 segmente şi alte 

dispozitive numerice. Aplicaţia dispune de o librărie cu o gamă variată de componente, de la nu-

mărătoare, registre de deplasare, memorii şi până la microprocesoare.   

Caracteristica cea mai importantă a programului este facilitatea de  a crea circuite logice complexe, 

utilizând opţiunea macro, aceste circuite fiind apoi salvate în librăria de componente a aplicaţiei. 

Aceste circuite se pot utiliza apoi pentru crearea unor circuite mai complexe. Se poate crea astfel o 

structură ierarhică de circuite digitale, fiecare nivel ascunzând complexitatea circuitelor de pe niv-

elele inferioare. Astfel se pot realiza numărătoare, registre de deplasare, circuite de memorie, chiar 

circuite integrate complexe cum ar fi a 74HC08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Numărător digital realizat cu Digital Works 

 

În figura 1şi 2 sunt ilustrate circuite logice  utilizate pentru numărarea impulsurilor, iar în fig 3 o 

aplicaţie mai complexă, un ceas digital. 

 

 



34 

COLEGIUL TEHNIC “GEORGE BARIȚIU ”  BAIA MARE  - MESSENGER CULTURAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Numărător decadic realizat cu Digital Works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Ceas digital realizat în Digital Works 

 

 Aplicaţia are dimensiuni reduse, este freeeware, uşor de instalat şi este disponibil la adresa: 

http://digital-works.software.informer.com/3.0/ 

http://digital-works.software.informer.com/3.0/
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Mini router CNC 

ing. Benone Henteș 

 

Totul a pornit dintr-o joacă. Odată cu cercul de excelenţă şi robotică, la o discuţie cu elevii 

participanţi despre roboţi, mişcări în spaţiu, 3 axe, etc, le-am prezentat ideea de a construi în şcoală 

şi pentru şcoală un dispozitiv pe trei axe cu care să putem executa în condiţii de siguranţă şi rapid 

diverse elemente cum ar fi circuite PCB, gravură laser şi mecanică, inscripţionări. Aşa numitul 

CNC. 

Doi elevi s-au arătat entuziasmaţi de idee, aşa ca am început febril căutarea, informarea, 

inspirarea pentru execuţia cât mai rapidă a unui router CNC, mai ales că se apropia şi 

―Electrotehniada‖ de la UT Cluj Napoca la care puteam să participăm cu dispozitivul nostru. După 

vizualizarea a zeci de articole, clipuri DYI pe youtube am ajuns la concluzia că pentru a ne încadra 

în timpul rămas, să executăm un mini router CNC pe scheletul a trei unităţi DVD-ROM pentru de-

plasarea pe cele 3 axe (x, y, z), care prin construcţie posedau câte un motor pas-cu-pas, ghidaje, 

dispozitive şi elemente de translaţie, a trei drivere pentru motoarele respective, totul comandat de 

pe calculator prin intermediul uni Arduino UNO.  

Ideea de bază pentru un router CNC este prezentată în imaginea de mai jos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zis şi făcut. Am achiziţionat elementele componente, iar elevii au început demontarea, 

asamblarea, lipirea, legarea, fixarea, testarea, verificarea, îmbunătăţirea echipamentului nostru. 

Datorită elementelor constructive, suprafaţa de lucru era limitată la un cub de 40x40x40 

mm. Cam mic, dar pentru a câştiga experienţă era de ajuns. 

Deşi ideea de bază a fost să putem executa gravură mecanică cu scule şi dispozitive adec-

vate, am realizat faptul că la forţele implicate la utilizarea de freze cu viteze de rotaţie de peste 

5.000 de rotaţii pe minut nu avem nici o şansă de reuşită în condiţii de siguranţă cu sistemul de 

fixare existent, aşa că ne-am limitat la mânuirea unui pix în locul unei freze, urmând ca la o nouă 

lucrare, „mai mare, mai robustă, mai frumoasă‖ să implementăm echipamentele adecvate. 

Partea mecanică este concepută din trei unităţi DVD-ROM, pentru a obține mişcările pe 

axele carteziene X, Y, Z, care stau la baza funcționarii CNC-ului, care au fost prinse de carcasele 

DVD-ROM-urilor cu șuruburi iar carcasele au fost prinse între ele cu colțare pentru o mai bună 

rigidizare a ansamblului. 
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 Partea electrică e compusă dintr-o sursă stabilizată cu protecție la scurtcircuit de 12 Vcc la 

5 Vcc 1,5A. 

  Comanda către elementele de execuţie este dată prin intermediul a trei module de driver 

pentru motoarele pas-cu-pas, un Arduino Uno, comenzile fiind trimise de pe un PC prin diverse 

softuri de gravură şi comandă, printre ele putând să enumerăm Universal Gcode Sender, Inkscape, 

etc. 

Lucrarea a fost terminată în timp util, astfel că ne-am înscris la concursul ―Electrotehniada 

2017‖ organizată de Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică, ocazie 

cu care a câştigat locul II. 

 Experienţa acumulată cu această mică lucrare, ne-a facut să fim hotărâţi să executăm un 

router CNC adevărat, care să poată fi utilizat fără nici o îndoială pentru activităţile pe care ni le-am 

propus de la început. Executia noului router va fi filmată şi fotografiată astfel încât să prezentăm şi 

altor elevi modul de lucru şi de ce nu să-i facem să încerce şi ei. 

 

 

 

 

 

 

 

Autorii proiectului, elevi în 

clasa XI-E: Lupșa Felician, 

Petruț Daniel, Ungur Darius 

 

 

Nostalgie sau performanță ? 
 

prof.ing. Tiberiu Mociran   

  elev: Chiș Ioan  clasa a X-a A 

 

 

Înainte de descoperirea și fabricarea tranzistoarelor, amplificarea și prelucrarea semnalelor 

electrice, tehnica de radiocomunicații, s-au dezvoltat prin utilizarea tuburilor electronice. Cel mai 

simplu tub electronic comandat a fost trioda denumită inițial „audion‖, folosită și în cinematogra-

fie pentru amplificarea semnalelor audio. Filamentul acesteia încălzea catodul care era capabil de a 

emite electroni. Trecerea electronilor către anod era controlată de potențialul mai mult sau mai pu-

țin negativ al grilei de comandă. Procesul avea loc în vid pentru ca să nu fie împiedicată circulația 

electronilor. Inventatorul triodei (1906) a fost inginerul american Lee De Forest. Astfel, epoca fil-

melor mute nu a fost una prea îndelugată, în 1895 frații Auguste și Louis Lumiere inventează cine-

matograful, iar în 1927 apare pelicula „Cântăretul de jazz‖ care dispunea de muzică sincronizată și 

conversație de foarte bună calitate tehnică, film care stinge definitiv industria filmului mut. 
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Primul tranzistor (bipolar) a fost inventat în 1947 de către John Bardeen  împreună cu 

William Shockley şi Walter Brattain. Primele tranzistoare experimentale aveau dimensiuni apro-

piate de cele ale unui tub electronic.  Tranzistoarele au avut o dezvoltare impresionantă, ele 

diversificându-se ca tipologie, performanțe, aplicații, miniaturizare etc. 

Chiar dacă curentul de comandă al unui tranzistor bipolar este de ordinul 1% din curentul 

comandat, acest dispozitiv, privit din perspectiva existenței curentului de comandă nul, a fost o 

deziluzie. (tubul electronic era comandat cu câmp electric, curentul de comandă era nul). 

 În anul 1960, pornind de la teoria lui Shockley, fizicianul John Atalla de la Bell 

Laboratories  realizează primul tranzistor cu efect de câmp de tip MOS (metal-oxid-

semiconductor). La tranzistoarele cu efect de câmp, conducția între terminalele aferente curentu-

lui comandat este realizat de câmpul electric determinat de tensiunea aplicată pe poartă (gate), 

care este electrodul de comandă. Dezvoltarea impetuoasă a tehnologiilor moderne, a microproce-

soarelor,  este greu de închipuit fără acest tip de tranzistor. 

                                         
 Lee de Forest                        Inventatorii tranzistorului                       John Atalla 

Revenind la zilele noastre, descoperim pe site-urile de vânzări de produse electronice de 

larg consum, printre multe produse moderne remarcabile (telefoane de ultimă generație, sisteme 

diverse Rasberry Pi, microcontrolere, medii de stocare pentru PC solid state, aparate de radio 

SDR etc), o sortimentație exotică de amplificatoare audio cu tuburi electronice. 

 

       
  

Amplificatoare audio cu tuburi electronice - produse noi 

 

Numărul de amplificatoare audio cu tuburi electronice și hibride vândute este important, 

iar referințele clienților despre aceste produse sunt  excepționale. Oare aceste amplificatoare sunt 

cumpărate de melomani nostalgici, sau tuburile electronice inventate în 1906, bineînțeles, îmbu-

nătățite cu trecerea timpului sunt niște dispozitive excepționale? Acesta a fost subiectul de discu-

ție cu o parte a elevilor din clasa a X-a, care studiază  „Bazele Electronicii Analogice‖.  

Răspunsul științific, bine documentat, poate fi dificil de oferit în afara unui laborator cu 

dotare adecvată acestui scop.  O evaluare simplă poate fi totuși  realizată printr-o măsurare a dis-

torsiunilor care sunt create de dispozitivele electronice aflate într-o configurație de amplificator 

elementar. Fără a intra profund în teoria amplificării electronice a semnalelor sonore,  a zgomo-

telor proprii ale dispozitivelor, a benzii de frecvență care poate fi amplificată de circuitele de am-

plificare etc, putem realiza un studiu folosind software de simulare adecvat, cum sunt cele din 

clasa Multisim.  

http://www.ebay.com/itm/1-2Ghz-A7-Wifi-Orange-Pi-Lite-PC-Compatible-Android-Ubuntu-Debian-Rasberry-Pi-/132024735270?hash=item1ebd499626:g:qsQAAOSwzJ5XWBTN
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 Vom evalua abaterile formei semnalului de ieșire dintr-un amplificator față de  forma 

semnalului de intrare care trebuie amplificat. Vom compara distorsunile armonice totale THD 

(total harmonic distorsion) produse de amplificatoare cu un singur dispozitiv electronic. Aceste 

distorsiuni apar din cauza neliniarităţii în funcționare a diferitelor componente active prezente în 

amplificatoare. Vom evalua performanțele unor circuite realizate cu: un tranzistor bipolar BC 

548, cu un tranzistor cu efect de câmp cu poartă joncțiune 

(TECJ) 2N3370, cu un tranzistor 

TECMOS cu canal inițial BSV81 

și cu o triodă ECC 83 (12AU7 – în 

denumire SUA). Semnalul de in-

trare îl alegem cu decență, un sem-

nal sinusoidal de 1KHz cu ampli-

tudinea de 10 milivolți. Nu vom 

monta în schemele cu tranzistoare 

rezistoarele din emitor, sau sursă 

în cazul TEC, astfel vor avea am-

plificare mai mică și distorsiuni 

mai mici fiind prezentă reacția ne-

gativă care reduce distorsiunile 

armonice. Schemele cu tranzisto-

rul bipolar și cu tubul electronic 

sunt figurate mai jos. 

 

 

 

Amplificator cu triodă                                                             Amplificator cu tranzistor bipolar 

 

Dacă realizăm un tabel cu rezultatele obținute, acesta va arăta ca în figura următoare: 

 
 Se observă performanţe excepţionale din punctul de vedere al apariţiei distorsiunilor în 

semnalul amplificat, măsurate la dispozitivul electronic triodă. Pentru un semnal de intrare cu 

amplitudinea de 5 mV distorsiunile armonice ale tubului electronic sunt nemăsurabile. În con-

fruntarea performanțelor, în cadrul acestui scenariu de evaluare, tubul electronic este net câștigă-

tor. Astfel se poate explica atracția ascultătorilor de muzică de calitate pentru produsele cu tuburi 

electronice. 

 Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor în industria prelucrării sunetului totuși nu lasă loc de-

cât rareori  pentru tubul electronic. Tehnica digitală în studiouri și pe scene, transmisiile prin fi-

bră optică, nealterate de zgomotele electromagnetice au avantaje decisive.  Performanțele tubului 

electronic pot fi egalate și în anumite cazuri depășite de circuitele integrate special realizate pen-

tru amplificarea semnalelor de audiofrecvență, cum ar fi de exemplu amplificatoarele operaționa-

le din seria TL07X. 

 Aceste amplificatoare operaționale au în componență minim 16 tranzistoare.  

 

 Care este totuși răspunsul la întrebarea din titlul articolului? Care sunt motivele reușitei 

în vânzări a articolelor tehnice de tip audio cu tuburi electronice?   Răspunsul este simplu: nos-

talgie ȘI performanță. 

Tipul amplificatorului de tensiune Distorsiuni armonice totale THD ( %) 

Cu tranzistor bipolar   BC 548 0.025 

Cu tranzistor TECJ   2N3370 0,285 

Cu tranzistor TECMOS   BSV81 0,033 

Cu tub electronic triodă   ECC83 (12 AU7) 0.001 
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Nostalgie sau performanță ? 
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