
sele cele mai spectacu-

loase se obYin prin      
      cercetare          
pluridisciplinar<, 
situat< la graniYa dintre 
diferite discipline, iar im-

pactul pe care îl va avea 
asupra societ<Yii va fi  din 
ce în ce mai mare, iar noi 
trebuie s< fim preg<tiYi. 

                 Sintagma 

„ştiinY<-tehnic<” ataşat< 
noYiunii de mediu,  nu 
presupune o opoziYie  între 
aceste  domenii, ci din 
contra, o permanent<  
interrelaYie care are drept 
finalitate  realizarea şi 
fericirea  fiinYei umane. 
       Imperativul  major al 
epocii noastre este  s< 
înv<Y<m, s< gândim, s< 
simYim şi s< lucr<m într-un 
mod nou, creator. 

                                                                                
ing.Anghel Maria  

       Începând cu secolul 
al XV-lea  între  socie -
tate, ştiinY< şi tehnologie 
s-au n<scut leg<turi din 
ce în ce mai strânse, 
fiecare influenYând în 
mod continuu dezvolta- 
rea celorlalte dou<. 
    ŞtiinYa studiaz< natu- 
ra universului şi legile 
care îl guverneaz<, iar           
Tehnologia se ocup< de 
problemele   practice.           
Tehnologiile s-au  dez-

voltat pe parcursul în-

tregii existente  umane, 
în timp ce ştiinYa are la 
dispoziYie doar trei sute 
de ani . ŞtiinYa urmeaz< 
cerinYele tehnologiei, iar 
acestea sunt direct su-

bordonate  interesului 
societ<Yii umane. 
    ŞtiinYa şi tehonologia 
progreseaz<  uimitor  de 
repede, iar impactul 

asupra vieYilor noastre e 
atât de profund, încât e   
de datoria şi obligaYia 
Educatorilor, s< preia  
informaYiile despre ceea 
ce se petrece în labora- 
toarele de cercet<ri, s< 
traduc< totul într-un 
limbaj accesibil  şi s< 
r<spândeasc<  aceast<  
cunoaştere  în rândul 
elevilor şi studenYilor . 
   S< descoperi КtiinYa 
prin   intermediul,  ore-

lor  de  cultur< genera- 
l<  şi orelor de speciali-
tate  sunt    deziderate 
accesibile tuturor 
elevilor din  
      Colegiul Tehnic  
AUREL VLAICU , sub 
îndrumarea cadrelor 
didactice . 
      Dezvoltarea  ştiinYei  
a demonstrat c< progre-

 În  universul   ştiin_ei  şi al  tehnologiei  este  
 Drumul  spre  progres … 
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              ŞtiinYa a  evoluat  într-un ritm alert .  Progresele cele mai spectaculoase sau obYinut  prin cercetare 
pluridisciplinar<, situat< la graniYa dintre diferite discipline. Orice invenYie începe cu un vis şi dup< ani, 
decenii sau secole, visul poate deveni realitate. Vis<m cu toYii la o lume mai dreapt<, mai  curat<, mai liniştit<, 
mai s<n<toas<, în care bolile s< fie mai uşor de învins, orice informaYie s< fie uşor de accesat, iar tehnologia s< 
fie prietenoas< şi cu noi, şi cu mediul . 
           Pentru a sprijini progresul , fundaYii  non-profit,  din  lume , organizeaz<  competiYii publice în scopul 
încuraj<rii progresului tehnologic.  În joc,  sunt  multe premii  substanYiale.  Oamenii de ştiinY< şi inginerii sunt 
încurajaYi s< dea viaY< unor vise ,  idei ,  iar domeniile sunt "de vârf" toate. 
 Zborul  spaYial şi vehicule  destinate  explor<rii  spaYiului cosmic; 
 Proiectarea  unor automobile  eficiente, nepoluante şi accesibile;  
 Domeniul  protecYiei mediului, cu toate categoriile de probleme(deşeuri, poluare,defriş<ri etc.) 
 Cercet<ri  în domeniul geneticii; 
 Cercet<ri  în domeniul noilor materiale şi tehnologii  ; 
 Domeniul medicinei şi a   sistemelor de diagnostic medical ;   
 Inventarea  unor   tehnologii de extragere a gazelor cu efect  de  
          ser< din atmosfer< etc . 
                                                      ing.Anghel Maria  

funcYional, care poate deveni un 
absorbant perfect coerent. 
     Echipa, a concentrat dou< fasci-
cule laser cu o frecvenY< specific< 
într-o cavitate conYinând un perete 
de silicon, care a acYionat ca "un 
mediu de pierdere." Peretele a absor
-bit undele luminoase ca şi cum ele 
au fost prinse într-o capcan<, apoi 
venind înapoi şi în final au fost 
absorbite şi transformate în c<ldur<. 
  Aceast< descoperire va putea fi 

        Oamenii de ştiinY< de 
la Universitatea Yale au 
construit un anti-laser , în 
care razele de lumin< primite 
interfereaz< cu altele, în aşa 
fel încât s< se anuleze 
reciproc perfect.     Echipa  
de cercet<tori   au publicat un 
studiu explicând teoria ce se 
afl< în spatele anti-laserului, 
demonstrând c< un anume 
dispozitiv poate fi construit 
folosind siliconul, cel mai 
comun material semiconduc-

tor.  Aceast< echip< a reuşit 
s< construiasc< un anti-laser 

folosit< într-o zi la comuta-

toarele optice, la detectoare 
şi la alte componente ale noii 
generaYii de calculatoare 
optice. O alt< aplicaYie poate 
fi în radiologie, unde ar putea 
fi folosit< ca o radiaYie 
electromagnetic< pe regiuni 
foarte mici. 
    Teoretic anti-laserul poate 
fi capabil s< absoarb< 
99,99ș din lumina primit<. 
www.realitatea.net  

ANTI-LASERUL  

Baterie LITIU-ION  ce se reîncarcB prin energie cineticB 

chimic electricitate) cu un 
strat de nanotuburi piezo-

electrice (partea care 
transform< mi群carea în ener-
gie), echipa de cercetare a 
creat o baterie hibrid< ce 
converte群te mi群carea atât în 
energie electric<, cât 群i 
chimic<. 

          În mod normal,dispoziti- 
vele piezloelectrice transform< 
mi群carea în electricitate care 

este apoi transformat< în 
energie chimic< prin circu-

itul de înc<rcare dintr-o 
baterie liti-ion standard.   
Prin crearea unei baterii 
hibride care î群i poate 
influen郡a direct fluxul de 
ioni, oamenii de 群tiin郡< pot 
s<ri complet peste circuitul 
de înc<rcare, creând 
mijloace mult mai eficiente 
de captare a energiei 
mecanice. 

            Inginerii de la Institutul 
Tehnologic Georgia, din SUA, au 
dezvoltat un nou tip de baterie 
litiu-ion pentru care au modificat 
câ郡iva parametri chimici cheie ce 
permit reînc<rcarea acumulato-

rului prin simpla ap<sare sau 
flexare a obiectului. 
    Înlocuind stratul intermediar 
de plastic pe care se afl< 
electrolitul bateriei (o past< 
gelatinoas< care stocheaz< 
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http://www.ziare.com/magazin/descoperire/


                 Cercet<torii de la 
Laboratorul de Geofizic< 
al Institutului  Carnegie au 
descoperit o nou<  form< a 
carbonului  ce poate supor-
ta   presiuni  la care  p<n< 
acum  doar   diamantul a 
rezistat.  Carbonul   este  al 
patrulea  element  ca abun-

denY<  în  Univers, el putând 
s<  îmbrace diverse forme, 
de la grafit pân< la diamant. 
     Deosebirea noului ele-

ment faY< de piatra  

preYioas<  este ca  aceast<  form< 
de carbon nu prezint< o structur< 
cristalin<. Este un material amorf 
şi foarte  rezistent<. In vreme  ce 
cristalele tind s<  se fragmenteze 
de-a lungul  structurii interne, 
forma amorf<  prezint< o duritate 
egal distribuit<. 
  Noua  form< a carbonului a fost 
obYinut< prin supunerea la o pre-

siune  de  600.000  atmosfere  a 
unei alte forme de carbon sinte-

tizate înc< din anii '50. 
    Materialul rezist< la incredi-

bila presiune de 1,3 milioane 
atmosfere; exceptând 
diamantul, nici o alt< substanY<  
cunoscut< nu poate face faY< 
unei asemenea presiuni. 
www.ziare.com  

 

citate. Acesta o va con
-verti în unde radio şi 
o va trimite mai 
departe în California.   
Receptorul converteşte 
apoi undele radio îna-

poi în electricitate şi o 
trimite în reYeaua elec-

tric<. 
     Avantajul energiei 
produse în spaYiu este 

        O companie din 
California -Solaren pro-

pune instalarea de pano-

uri solare pe un satelit 
pentru a genera electri-

c< poate fi colectat< tot 
timpul, chiar dac< este 
noapte sau înorat. 
Solaren nu este îns< 
singura companie care 
încearc< acest procedeu 
la scar< industrial<, 
Space Energy încercând 
s< obYin< aceleaşi 
rezultate cu o tehnologie 
asem<n<toare. 

O altB formB a carbonului, mai durB ca diamantul  

eliminate limit<rile de vitez< a 
electronilor în mi群carea lor prin 
diferite materiale” sus郡ine 
Douglas Keszler, unul dintre 
conduc<torii cercet<rii. 
   Electronica de azi, care folo-

se群te materiale pe baz< de sili-
ciu, folose群te tranzistorii pen-

tru a controla fluxul de elec-

troni. De群i rapid< 群i ieftin<, 
aceast< metod< este limitat< de 
viteza cu care electronii se pot 
mi群ca prin aceste materiale. 
Odat< cu nevoia tot mai mare 
de vitez< a componentelor 
electronice, apar limit<rile 

fizice ale tehnologiilor actuale.  
       Dioda de mare performanY<  
este compus< din trei straturi, 
dou< metalice, cel izolant fiind 
în mijloc, între ele. Electronii 
nu se deplaseaz< prin materiale 
ci, mai degrab<, se „transfer<” 
prin izolator, ap<rând aproape 
instantaneu de partea cealalt< a 
sistemului.www.chip.ro/.../15546  
     Descoperirea î群i g<se群te 
utilizarea în prim< instan郡< în 
domeniul display-urilor dar 群i 
alte aplica郡ii sunt posibile în 
domeniul electronicelor tran-

sparente 群i al energiilor necon-

ven郡ionale. 

      Cercet<torii de la Univer-
sitatea de Stat din Oregon au 
reu群it s< rezolve o problem< de 
群tiin郡a materialelor datând din 
anii ’60.    Descoperirea se 
refer< la crearea, pentru prima 
dat<, a unei  diode  de tip 
„metal-izolator-metal” de 
mare performan郡<.  „Aceast< 
descoperire este o schimbare 
fundamental< în modalitatea 
de a produce electronicele pe 
scar< larg< 群i la costuri foarte 
mici, chiar mai mici decât cele 
de acum. Practic, este o 
metod< de baz< prin care sunt 

“….Ştiinぢa nu 
are patrie, 

pentru cB ea 
este patrimoniu 

omenirii 

întregi, flacBra 
care lumineazB 
întrega lume” 

 

(Louis Pasteur) 
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     Cererea pieYei şi necesitatea form<rii profesionale la nivel european au reprezentat motivele 
esenYiale pentru includerea Şcolii postliceale în opYiunea  absolvenYilor din acest< toamn<.  La Colegiul 
Tehnic AUREL VLAICU ,  a fost introdus un nou sistem de formare profesional< , ce ofer< absolvenYilor,  
profile noi  cerute de sectoarele economice şi de servicii. Tinerilor li se ofere posibilitatea de a dobândi  
competenYe de baz< care sunt importante pe piaYa muncii,  asumându-şi rolului în societate ca persoane 
responsabile, care se instruiesc pe tot parcursul vieYii.  

AbsolvenYii noului sistem de formare profesional<, vor  dobândi abilit<Yi, cunoştinYe, deprinderi şi o 
serie de abilit<Yi cheie şi unit<Yi de competenY< tehnice generale transferabile, cu scopul de a sprijini procesul 
de înv<Yare continu<, prin posibilitatea unei reconversii profesionale flexibile c<tre meserii înrudite. 

Preg<tirea viitorilor absolvenYi ai şcolii postliceale în domeniul mecatroni< , informatic<, protecYia 
mediului , servicii etc.  este gândit< s< Yin< pasul cu cerinYele actuale, încercându-se şi o orientare c<tre 
activitatea informaYional< şi  iniYierea în utilizarea tehnologiilor de ultim< or<. 

Prin unit<Yile de competenY< specializate din cadrul programelor de la nivelul 3 avansat, elevul este  
solicitat în multe activit<Yi practice care îi  stimuleaz< creativitatea. O activitate creativ< va duce la o l<rgire 
semnificativ< a experienYei şi la aplicarea conştient< a cunoştinYelor dobândite. 
         Calific<rile acreditate  la Colegiul Tehnic AUREL VLAICU   în acest an scolar,  sunt  foarte  atractive 
pentru tineri  şi adaptate  la  noile cerinYe ale economiei de piaY<  . 

         Tehnician laborant pentru protecYia calit<Yii 
mediului- realizeaz< teste de laborator pentru 
monitorizarea mediului şi cerceteaz< sursele polu<rii 
încluzând cele care afecteaz< s<n<tatea. Sub coordonarea 
unui expert ecolog , poate colecta mostre de gaze , sol, ap< 
sau alte materiale pentru testare şi luarea m<surilor 
corective ,în funcYie de sarcinile atribuite . 

     Înv<Y<mântul postliceal  va oferi şansa oric<rui absolvent de liceu s< obYin< o calificare la un nivel 
avansat, care-i  va facilita integrarea pe piaYa muncii. 

           Tehnician în aparate 
electromedicale  - o calificare 
care are ca scop realizarea, mon-

tarea şi punerea în funcYiune a 
aparatelor şi echipamentelor 
electromedicale, supravegherea 
precum şi repararea acestor. 

Şcoala Discovery - o şcoalB altfel ……  

      Şcoala Discovery este un proiect realizat de Discovery Networks, compania care deYine posturile Discovery 
Channel, Animal Planet sau Discovery Science, în colaborare cu Ministerul EducaYiei, Cercet<rii, Tineretului şi 
Sportului din România. 
        Discovery Channel propune prin aceast< iniYiativ<, s< aduc< lumea Discovery în sala de clas<, stimulând 
curiozitatea fireasc< a elevilor faY< de ştiinY<, dar şi s< integreze  resursele audio-video şi new media în procesul de 
educaYie. 
    Proiectul început în  16 ianuarie 2012, pune la dispoziYia elevilor şi a profesorilor dou< resurse de care se pot 
folosi  pentru a înYelege mai bine fenomenele  ştiinYifice şi pentru a face lecYiile la clas< mai atractive: 

 Televiziune: Discovery 
Channel Romania difuzeaz< o serie 
de programe educative în fiecare zi, 
de luni p<n< vineri la ora 15.00. 
Programele prezint< subiecte 
ştiinYifice, de la chimie şi 
matematic<, fizic<, biologie şi 
ecologie, p<n< la invenYii pentru  
elevii claselor V - XII . 

 Internet: scoala.discovery.ro este un portal dedicat profesorilor, care pot 
desc<rca aici materiale-suport ce pot fi folosite la clas<, cu elevii. Site-ul 
include o grila de programe şi un Ghid pentru profesori  complet, despre 
fiecare episod, prezentând obiectivele lecYiei, seturi de întreb<ri care s< îi 
apropie pe elevi de conYinut, propuneri de activit<Yi în clas< şi definiYii 
pentru termenii de vocabular. ncepând cu septembrie 2012, o parte din 
emisiunile prezentate la televizor vor fi disponibile pentru vizionare şi pe 
portalul scoala.discovery.ro 

       Educatorii de azi au obligaぢia de a gBsi metode  şi tehnici atractive pentru a atrage tinerii , dincolo de 
barierele disciplinelor tradiぢionale  îndemnandu-i sB gândeascB lucrurile  altfel  decât de obicei. 

Educarea acestui  nou tip de elevii , este vitalB pentru viitorul ştiinぢei şi tehnologiei  .   

Ing Anghel Maria  
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-pregatirea de bazB a viitorilor meseriaşi  

     訓coala Profesional<  reprezint< un nou început pentru înv<Y<mântul profesional în România, o rut< de 
educaYie şi preg<tire practic< care vizeaz< integrarea mai uşoar< a viitorilor absolvenYi pe o piaY< a muncii 
aflat< într-o continu< schimbare. El se adreseaz< tuturor elevilor clasei a IX-a cuprinşi în înv<Y<mântul 
liceal care doresc s< beneficieze de oportunit<Yile oferite de o profesionalizare accelerat<, prin trecerea la 
un program specializat.  
           Elevii care au ales  înv<Y<mântul profesional din cadrul Colegiului Tehnic AUREL VLAICU  ,  
au  numeroase avantaje: 

 pot  dobândi o calificare profesional< care le  permite s< obYii mai rapid un loc de munc< ; 
 vor  beneficia, prin intermediul unui program naYional de susYinere a înv<Y<mântului profesional, de o 

burs< de  studiu lunar< în cuantum de 200 RON;  
 implicarea activ< a agentului economic în pregatirea practic<; 
  angajatorul MENAROM P.E.C. S.A. îi vor susYine pe cei mai buni dintre elevi prin burse 

suplimentare de practic<;  
 adaptarea programei şcolare la cerinYele agentului  economic  şi a tehnologiei utilizate; 
 în primul an de  studiu , preg<tirea teoretic< reprezint< 40ș în ansamblul form<rii oferite, în timp ce 

preg<tirea practic< va reprezenta 60ș. În al doilea an de înv<Y<mânt profesional, importanYa preg<tirii 
teoretice va sc<dea pân< la un sfert din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în şi mai mare 
m<sur< pe preg<tirea practic<, cu o pondere de 75ș.  

 la finalizarea programului  absolvenYii vor  dobândi un  certificat de calificare profesional< cu care te 
poYi angaja imediat dup< terminarea studiilor, în România 群i în Uniunea European<; 

  dup< finalizarea acestui program elevii vor putea , în acelaşi timp, s< lucreze şi s< îşi  continue 
studiile în cadrul liceului 

Calificarea – Strungar  

         Cu ce se ocup<? 

ザ alege scule, dispozitive, verificatoare şi  
semifabricate  specifice operaYiilor de  
prelucrare; 
ザ regleaz< maşini de strunjire, rectificare,  
frezare şi g<urire; 
ザ prelucreaz< prin aşchiere piese de  
precizie conform documenta郡iei de lucru; 
ザ verific< dimensiunile şi calitatea pieselor; 
ザ desf<şoar< activit<Yi de mentenanY<; 
ザ învaY< s< opereze şi s< programeze  
maşini cu comand< numeric<; 

Agentul   economic  -MENAROM   P.E.C. S.A. 
GalaYi  

                          Societatea    MENAROM P.E.C.
( www.menarom.ro/)se compune din secYii şi ateliere 
de producYie în care se realizeaz< o mare varietate 
de lucr<ri, pentru diverse produse şi repere: 
• construcYii şi structuri metalice 

• uzin<ri mecanice (prelucr<ri prin aşchiere, forjare, 
tratamente termice,etc.) 

• uzin<ri echipamente electrice (dulapuri, pupitre, 
panouri, etc.) 

       Produselor sale sunt  destinate atât partenerilor 
din companiile Y<rilor membre UE (Olanda, 
Germania, Norvegia, Grecia, FranYa, etc.) cât şi 
pieYei din România (Şantierul Naval Damen GalaYi, 
Şantierele  Navale STX Br<ila şi Tulcea, Şantierul 
Naval Giurgiu, Arcelor Mittal, etc.). 
 

Motto << Nu zidurile fac o institutie ,ci sufletul din ea !>> 

Dir. adj ing. Guguil< Claudia  
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ModalitBぢi de sporire a gradului de motivare a elevilor prin utilizarea 

activitBぢilor practice în studiul disciplinelor tehnice 

        Un grup de cadre didactice de la Colegiul Tehnic AUREL VLAICU GalaYi , au participat la proiectul 
implementat de UNIVERSITATEA TEHNIC; din CLUJ NAPOCA în parteneriat cu S.C. TERA IMPEX 
SRL – Sibiu 群i INSTITUTUL TEHNIC DR. ING. PAUL CHRISTIANI – Germania, numit sugestiv: 
PRACTICA IN LICEE (www.practicainlicee.ro).         
             Obiectivul general al proiectului const< în dezvoltarea competen郡elor cadrelor didactice din 
înv<郡<mântul preuniversitar, din domenile mecanic< 群i electronic<. Formarea s-a desf<群urat într-un sistem 
profesional, modern 群i sigur, aliniat la cerin郡ele europene de calitate 群i performan郡<, care ne-a asigurat cel 
mai înalt nivel de specializare. Proiectul reprezint< un pas înainte faY< de realiz<rile anterioare, deoarece s-

a trecut la o abordare nou< a materiilor tehnice din înv<Y<mânt, ce presupune cunoaşterea aprofundat< a 
nevoilor profesorilor din sistemul tehnic preuniversitar.  
       Stagiul de formare, la Cluj şi în Germania, a fost structurat sub forma unei compara郡ii între sistemul 
de înv<郡<mânt tehnic din România 群i sistemul de înv<郡<mânt tehnic profesional dual din Germania.  
            Modelul românesc de înv<郡<mânt tehnic, bazat pe teorie, tinde s< fie dep<群it de dezvoltarea actual< 
a societ<郡ii, motiv care st< la baza necesit<郡ii de transformare 群i adoptare de metode noi de înv<郡are, care 
s< pun< accentul în primul rând pe înv<郡area practic< 群i dezvoltarea competen郡elor de lucru ale elevului. În 
cadrul stagiului de formare, au fost descrise în mod am<nun郡it lucrul bazat pe practic<, modelul de predare 
orientat pe ac郡iune 群i lucrul pe baz< de proiecte practice. Obiectivele specifice ale cursului au fost: 
dezvoltarea unei metode interactive de predare; implicarea redus< a profesorului, având rol de consiliere si 
moderare; acestea contribuind la stimularea creativit<郡ii 群i modului independent de gândire al elevului. 
                Printre nout<郡ile introduse de acest program de formare este 群i metoda de înv<郡are german< a 
acYiunii complete sau Metoda celor 群ase pa群i. Metoda procedural< este desf<şurat< în urm<toarele etape: 
informare, planificare, elaborarea deciziei, execuYie, control, evaluare. http://youtu.be/NAGWOIXD7yk  

Avantajele aplic<rii metodei celor 6 pa群i sunt: 
 model de instruire centrat pe elev ; 
 sarcini de lucru extensive, care stimuleaz< investigaYia şi confirm<  
    înv<郡area prin rezultate şi performanYe ; 
 evalueaz< deprinderi, atitudini, competenYe de comunicare ; 
 stimuleaz< creativitatea, interesul pentru înv<Yare şi spiritul de echip< ; 
 evaluarea este planificat< dinainte şi încorporat< în proiect, desf<şurându-se pe toat< durata sa ; 
 sprijin< diverse stiluri de înv<郡are tradi郡ionale,  utilizate preponderent: înv<郡area prin 

cooperare,înv<郡area prin descoperire, metoda instruirii programate şi înv<Yarea asistat< de calculator, 
conversaYia euristic<, modelarea, algoritmizarea, dezbaterea şi asaltul de idei 

 elevii devin responsabili în gestionarea timpului lor, devin capabili s< planifice o activitate şi s< se 
autoevalueze; 

      Metoda celor 6 pa群i se aplic< în Germania din 2002, în cadrul 群colilor cu specific tehnologic din 
cadrul înv<郡<mântului dual ,ca o necesitate de motivare a elevului. 
        Metoda celor 6 pa群i spore群te gradul de motivare a elevilor prin utilizarea activit<郡ilor practice în 
studiul disciplinelor tehnice. De asemenea, elevul se deprinde a utiliza riguros, la fiecare proiect, un 
acela群i set de documente tipizate. Acela群i set de documente le va întâlni şi în întreprinderea unde va fi 
angajat ulterior. Toata documenta郡ia este îndosariat< si arhivat<. Aceasta va fi o baza de plecare pentru un 
nou proiect similar, peste timp.  

  Metoda de înv<Мare nem-

Мeasc< a acYiunii complete 
sau  

 

 

cuprinde urm<toarele    
etapele :  

1. Informarea, sau „Ce trebuie f<cut?” 

Este etapa în care practicantul trebuie s< se informeze temeinic asupra 
sarcinii salel folosind documente tehnice corespunz<toare, care ofer< 
sprijin îl ghideaz< . InstrucYiunile despre mediile de informare ofer< 
indicaYii referitoare la locul în care se vor g<si informaYiile de specialitate 
pentru elaborarea proiectului şi pentru r<spunsul la întreb<rile cheie.  

Dir.adj ing. Guguil< Claudia 
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2. Planificarea, sau „Cum vom proceda?” 

Practicantul planific< sistematic derularea 
proiectului, modul de utilizare a uneltelor şi 
materialelor auxiliare corespunz<toare, precum şi 
ordinea operaYiilor individuale folosind 
informaYiile acumulate. Va folosi un formular de 
planificare a etapelor de lucru. Unde va   trece 
paşii planificaYi, uneltele necesare fiec<rui pas în 
parte, precum şi timpul de lucru programat. 

3. Luarea deciziei, sau „Care este cea mai bun< 
metod< de lucru?” 

Pentru  îndeplinirea  unei sarcini, exist< mai multe 
c<i de rezolvare. Practicantul  va alege acea cale 
care este cea mai bun< din punct de vedere al 
materialelor folosite, a uneltelor necesare şi a 
operaYiilor aplicate, a timpului necesar realiz<rii 
acesteia. Metoda aleas<  va fi  discut< împreun< 
cu formatorul prin prisma planific<rii 
operaYiilor .Prin acest dialog, se urm<reşte 
confruntarea ideilor practicantului cu experienYa 
formatorului.  

4. ExecuYia 

OperaYiile se vor executa corespunz<tor 
ordinii stabilite în cadrul planific<rii şi 
metodelor stabilite de formator şi 
practicant. 

5. Controlul, sau „A fost sarcina rezolvat< în 
mod profesionist?” 

Practicantul va verifica dac< munca prestat< 
corespunde cerinYelor stabilite. Dac< este cazul, 
pot fi prev<zute şi efectuate verific<ri ale calit<Yii 
lucr<rilor pe timpul execuYiei, la terminarea unei 
etape. Pentru control se vor utiliza formularele 
de control şi evaluare din documentaYia 
proiectului. Formularele de control şi evaluare 
prev<d criterii de verificare pe baza c<rora se 
poate efectua controlul calit<Yii. Rezultatul 
lucr<rii va fi verificat şi de alte persoane. Prin 
acest control extern obiectiv, respectiv 
autocontrol, practicanYii îşi vor însuşi 

6. Evaluarea, sau „Ce trebuie f<cut pentru 
ca urm<toarea lucrare s< fie mai bun<?” 

La final, rezultatele muncii precum şi 
formularele de evaluare se vor discuta de c<tre 
practicant şi evaluator în scopul fix<rii 
experienYelor acumulate şi al minimiz<rii 
probabilit<Yii de a ap<rea viitoare greşeli. 

Pentru ca impactul Кi efectele benefice ale proiectului s< fie maximizate, cadrele didactice 
participante la  acest program  de  formare  au rolul de a implementa în , în  activit<郡i practice sau 
laboratoare tehnologice,  în studiul disciplinelor tehnice .  
         R<spunsul la dilem< îl vom afla în perioada de evaluare din sem II.     

,,Ştiinぢa noastrB este  
suma gândurilor şi 

experienぢelor a 
nenumBrate minぢi.” 

 
Ralph Waldo Emerson 
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      Prin cunoaşterea şi valorificarea cercet<rilor ştiinYifice  ,  noi profesorii trebuie s< aducem cât mai 
aproape de elevi, valorile  tehnicii   reflectate în aplicaYiile practice şi  în  protecYia mediului 
înconjur<tor în care tr<im cu  toYi .    Încerc<m  prin acest proiect educational s<  demonstr<m  elevilor 
c< în tehnic< şi în  protecYia mediului   nimic nu trebuie pierdut (informaYii, resurse, tehnologii etc. )
totul  trebuie folosit , şi chiar  valorificat.         

PERSOANE DE CONTACT/ SECXIUNI: 
    - SecYiunea I: Ing. Mih<ilescu Aurelia –                  

ctav_tehnic@yahoo.com ,  tel. 0726356403;    
    -SecYiunea II -Ing. Strat Marina . –
ctav_mediu@yahoo.com,  tel. 0758241458;                                 

    - SecYiunea III  -ing.  Anghel Maria - 
ctav_revista@yahoo.com,  tel 0721532000;        

     -SecYiunea IV ing.  Onu Anca –Angelica -   
ctav_photo@yahoo.com  tel.0747705148 .                 

4. PerfecSionarea deprinderilor de utilizare a 
tehnicii ci aparaturii fotografice;  
5. Conctientizarea întregii comunităSi privind 
menSinerea sănătăSii mediului; 
6. Atragerea ci implicarea reprezentanSilor 
comunităSii locale în rezolvarea problemelor 
educative cu care se confruntă ccoala 
romanească, la început de secol XXI. 

1.Cunoacterea ci promovarea tehnologiilor 
moderne din domeniul tehnic ci al protecSiei 
mediului; 
2. Valorificarea ci optimizarea actului educaSional 
prin  opinii pertinente ci  valenSe  creative ale 
elevilor; 
3.  Formarea ci dezvoltarea simSului estetic al 
elevilor prin stimularea creativităSii; 
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SecYiunea I: TEHNIC; Macini, utilaje , aparate , tehnologii moderne ci eficiente ( ( din Domeniul Mecanică, 
Electric, Chimie industrială ,Transporturi, ConstrucSii , instalaSii ci lucrări publice  etc.) 
-  se adresează profesorilor ci elevilor.    

SecYiunea II – 

PROTECXIA                                         
MEDIULUI 

Probleme generale ale mediului ; biodiversitate , poluare,deceuri, modalităSi/tehnicii de 
tratare ci reducere a cantităSilor de poluanSi; precum ci exemple concrete de activităSii 
ecologice din zona geografică pe care o reprezintă participanSii; - se adresează 
profesorilor ci elevilor. 

SecYiunea III 

REVISTA   ŞCOLAR; 

Universul ctiinSei, tehnicii   ci  protecSiei  mediului prezentate în revistele ccolare  
- se adresează  liceelor tehnologice ,colegilor tehnice,colegilor naSionale , ccolilor generale etc. 

Sectiunea IV: 
,, FOTOGRAFIA  DE MEDIU,, 
(fotografie digital< sau clasic<) 

Concursul are ca temă   promovarea  evenimentelor  din calendarul  ecologic,  
biodiversitate,  reciclarea deseurilor  etc.   încurajând  pasionaSii de fotografie -  se 

adresează elevilor de gimnaziu ci liceu. 

SECQIUNI  Data organiz?rii— 22.03.2013 

                COLEGIUL  TEHNIC  AUREL  VLAICU organizeaz< în colaborare cu Inspectoratul 
Şcolar JudeYean Galati, Casa Corpului Didactic GalaYi, în data de 22.03.2013, la Sala Multimedia, 
Simpozionul  cu tema:,,TEHNICA  ÎN  SLUJBA  OMULUI  ŞI  A  NATURII ’’ - concurs   

-pentru prieteni 

ing Anghel Maria  

Obiectivele specifice ale proiectului  

Tehnotek 4 

GRUP QINTĂ : Profesori ; elevi; reprezentanSi ai comunităSii locale, ai organizaSiilor guvernamentale ci 
nonguvernamentale care derulează activităSi în scop educativ cu elevii,  reprezentanSi ai părinSilor.  



              PerformanYele maşinilor de lucru depind 
într-o mare m<sur< de tipul acYion<rii lor. 
AcYion<rile pneumatice şi hidraulice posed< 
avantaje destul de importante, de aceea au o 
utilizare la fel de larg<, ca şi acYion<rile electrice - 
aproape în toate domeniile economiei naYionale.  
        Aceasta se datoreaz<, în primul rând, 
faptului, c< mişcarea natural< a acYion<rilor 
electrice este rotativ<, iar mişcarea acYion<rilor 
pneumatice şi hidraulice - liniar< (de translaYie), 
realizat< cu ajutorul unor cilindri cu piston în 
interior. 

Avantajele acYion<rilor pneumatice şi 
hidraulice  :  

 - construcYia lor este mult mai simpl<, deoarece 
sunt excluse elementele ad<ug<toare de conversie 
mecanic<; 
- agentul energetic al acYion<rilor pneumatice şi 
hidraulice este aerul sau lichidul (uleiul) 
comprimat - mult mai ieftin şi mai accesibil faY< 
de curentul electric; 
-  acYion<rile pneumatice şi hidraulice asigur< o 
fiabilitate înalt< de funcYionare inclusiv în 
condiYii grele de exploatare - umiditate sau 
temperatur< înalt<, vibraYii mari sau praf excesiv, 
pericol de incendii sau explozii; 
      Aceste acYion<ri au obYinut o utilizare larg< şi 
în alte ramuri industriale cu condiYii grele de 
exploatare, de exemplu în industria metalurgic<, 
chimic<, energetic<, atomic<, constructoare de 
maşini, alimentar<, a cimentului, sticlei, 
celulozei, hârtiei şi cartonului etc.  
Exemple  de utilizare industrial< în mas< a 
acYion<rilor pneumatice şi hidraulice: 
 robototehnica sau roboYii industriali - Aceşti 

roboYi au fost elaboraYi  
pentru a înlocui operatorul 
 uman de executarea unor  
operaYii industriale monoto- 

ne, grele, agresive şi pericu- 

loase pentru s<n<tatea omului. Automatizarea şi 
poziYionarea roboYilor industriali cu ajutorul 

senzorilor, controlerelor programabile şi 
computerelor industriale a condiYionat o 
automatizare complex< a liniilor industriei 
constructoare de maşini, numite şi linii flexibile 
de producYie . Ca exemple pot servi liniile de 
sudare  robotizat< a caro- 

seriei automobilelor  
tuturor  companiilor  
mondiale  renumite:  
Mercedes, Audi, BMW, Ford,  

Toyota, Nissan, MAN . 
 mecanismele auxiliare ale sistemelor de 

transport maritim sau aeronautic, de tracYiune 
urban< sau feroviar<, personal< sau industrial<. 
Din aceast< grup< fac parte mecanismele de 
direcYionare (ghidare), frânare a vehiculelor şi 
deschidere - închidere a uşilor. Fiecare vehicul 
conYine un compresor de obYinere a aerului 
comprimat de 7-8 bari şi un sistem pneumatic 
cu resiver, care asigur< o acYionare a 
mecanismelor de frânare mecanic< a roYilor şi 
de comand< a uşilor. 

 maşini de construcYii a cl<dirilor (de exemplu, 
automacaralele), de stivuire a m<rfurilor 
(stivuitoarele), de s<pat p<mântul 
(excavatoarele) şi de extras minereuri . 

 Îns< acYion<rile 
pneumatice şi 

hidraulice posed<, 
totuşi, şi unele 
dezavantaje.  

De exemplu, ele nu permit o reglare lin< şi 
într-o gam<   mare a vitezei organelor de 
mişcare, sau o poziYionare exact< a lor. De 
acest dezavantaj sunt lipsite acYion<rile 
electrice reglabile. De aceea multe maşini de 
lucru, de exemplu unele strunguri de 
prelucrare a metalului sau lemnului, unii 
roboYi industriali, prev<d o acYionare 
combinat< - electropneumatic< sau 
electrohidraulic<. 

                                    ing. Anghel Maria  

Utilizarea  ac葦ionărilor  pneumatice şi hidraulice în industria modernă  
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  Ştiaぢi cB …..Între 1995 şi 2010  roboYii industriali au înregistrat urm<toarele îmbun<t<Yiri:  
 Capacitate de manevrare +70ș  Vitez< +60ș  Reducerea  numarului de componente de la 100 la 35 

 

 Capacit<Yi mecanice +50ș  FuncYionare continu< de la 5000 la 100 000 ore 



escavare – astupare, zidire, 
poziYionare, îmbinare, montaj 
construcYie metalic<, acoperire, 
tencuire etc. 
     Dintre aplicaYiile 
pentru care sunt folo- 

siYi  roboYii  în  
agricultur< amintim:   
operaYii de recoltare a  fructelor,  
a legumelor,  a ciupercilor etc. 
       AplicaYiile neindustriale ale 
roboYilor de prest<ri servicii se 
refer< la domeniile: medicin<, 
transporturi,   gospod<rie comu-

nal<,  comerY,  b<nci,  poşt< şi 
telecomunicaYii, instituYii de cre-

dit, hoteluri şi restaurante, roboYi 
personali.  DestinaYiile care le pot 
fi atribuite roboYilor în prest<ri 

servicii sunt: întreYinerea 
cur<Yeniei (podea, rezervor, 
pereYi verticali, geam etc.), 
inspecYie, activit<Yi subac-

vatice, reabilitare şi activi-
t<Yi medicale, curierat, 
supraveghere – securitate, 
alimentare cu combustibil, 
activit<Yi în hoteluri, şi 
restaurante, deserviri în 
camere curate, activit<Yi în 
spaYiul extraterestru, 
distracYie, hobby, timp liber  
etc.robotics.ucv.ro 

    

     În Y<rile cu economie avansa-

t< , s-a impus dezvoltarea aplica-

Yiilor  roboYilor şi  în activit<Yi  
neindustriale . 
  Se apreciaz< c< piaYa  roboYilor 
pentru aplicaYii neindustriale va 
dep<şi de câteva ori  piaYa 
roboYilor industriali. 
       AplicaYiile neindustriale de 
producere a unor bunuri materiale 
folosind roboYi se refer< la: 
construcYii, minerit, agricultur<, 
zootehnie, silvicultur<, activit<Yi 
productive în medii inaccesibile  
pentru operatorii umani. 
    Câteva dintre activit<Yile din 
domeniul construcYiilor  robotiza
-te sau cercetate în vederea  
robotiz<rii, se pot enumerate : 

Pagină 10 Tehnotek4   

Aplicaぢii neindustriale ale roboぢilor  
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 Maşinile ar trebui s< lucreze, iar oamenii s< gândeasc<.  
 Când ai încercat totul şi nimic nu a mers, citeşte instrucYiunile de 

folosire.  
 Ca s< funcYioneze, trebuie s< introduci ştecherul în priz<.  
 Nu forYa. Foloseşte un ciocan mai mare.  
 ExperienYa variaz<  direct  proporYional cu echipamentul distrus.  
 Fiabilitatea unei maşini este invers proporYional< cu num<rul 

persoanelor care privesc la asamblarea ei.  
 Mai devreme, sau mai târziu, pot s< apar< cele mai defavorabile 

condiYii de exploatare. Deci toate sistemele trebuie proiectate astfel, 
încât s< reziste la cele mai defavorabile condiYii de exploatare.  

 Echipamente identice, testate cu bine în mod identic, se vor comporta 
în mod diferit in industrie.  

 Maşinile care se defecteaz< pornesc de cele mai multe ori când apare  
personalul de reparaYie.  

 P<rYile interschimbabile ale unui echipament nu vor putea fi 
schimbate între ele, fiindc< nu se potrivesc.  

 Orice schimbare de proiect va fi solicitat< dup< ce echip<mentul a 
intrat deja în construcYie.  

 Dac< instalaYia pilot funcYioneaz< perfect, instalaYiile industriale 
corespunz<toare vor funcYiona prost.  

 În orice proiect ingineresc, dac< se pot strecura erori, atunci ele se 
vor produce.  

 Orice eroare în calcul ingineresc se va produce astfel încât s< 
afecteze cel mai mult rezultatul final.  

 În orice formul<, constantele - în special  cele preluate din manualul 
inginerului - se vor considera ca variabile. 

-între zBmbete şi 
practicB 

 Motto:    

  ,,Sursa 
principalB a 

gândirii ştiinぢifice 
nu este un scop 
exterior   cBtre 
care trebuie sB 
tinzi, ci plBcerea 
de a cugeta.” 

 
Albert Einstein 

Elev.Brehoi Nelu  

ing Anghel Maria  



                   Analizoarele trifazate pentru calitatea energiei electrice( www.eamc.ro)au rolul de a 
localiza, prezice, preveni şi depana problemele în sistemele electrice de distribuYie.Aceste 
instrumente portabile uşor de utilizat au multe caracteristici inovative care ofer< detaliile pentru 
localizarea mai rapid< şi mai sigur< a problemelor.  
     Analizorul ofer< un set puternic şi extins de m<sur<tori pentru a se controla procesele din 
sistemele electrice de distribuYie. Unele m<sur<tori ofer< o imagine general< a performanYelor 
sistemelor electrice. Altele sunt folosite pentru a se putea investiga detalii specifice.M<sur<torile se 
pot realiza în reYelele electrice de joas< şi medie tensiune. 
    Moduri de m<surare în meniu:  
 Tensiune electric< (faz</linie–valoare efectiv<)/Intensitatea curentului electric (faz</linie–

valoare efectiv<)/FrecvenY< tensiune electric<;  
 Supratensiuni şi goluri de tensiune;  
 Armonice de curent/Armonice de tensiune/Armonice de putere (50);  
 Putere (P-activ<, Q-reactiv<, S-aparent<, D-deformant<)/Energie (kWh – activ<, kVArh – 

reactiv<,   kVA – aparent<);Factor de putere (PF, DPF)  

                             Multimetrul Fluke 1587/MDT
( ┘┘┘くヴﾗﾐW┝ヮヴｷﾏくIﾗﾏぶ este constituit dintr-o suit< 
de echipamente a c<ror rol este de a asigura 
instrumentele necesare pentru:  
 detectarea defecYiunilor 

tehnice, de natur< electric<;  
 mentenanYa preventiv< a 

instalaYiilor, aparatelor şi 
echipamentelor electrice.  

       Multimetrul Fluke 1587 combin< un tester 
digital de izolaYie cu un multimetru complet true 
RMS într-un singur instrument compact, care ofer< 
o maxim< versalitate atât pentru depanare cât 
 şi pentru întreYinere preventiv< pentru  
motoare electrice, generatoare electrice,  
cabluri electrice sau aparatajele  
electrice. 
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Analizor trifazat pentru calitatea energiei electrice.  

Analizoarele trifazate pentru calitatea energiei electrice si schema general< de conectare la 
reYeaua electric< trifazat<. 

  Kit MentenanぢB preventivB şi detectarea defecぢiunilor.  

      Microscopul este un instrument optic care 
m<reşte imaginea unui obiect  observat printr-
un sistem de lentile. Cel mai r<spândit  tip de 
microscop este microscopul cu lumin< 
artificial<.  
      Video microscopul poate fi folost în 
inspec郡ia PCB, controlul calit<郡ii, SMT, test<ri 
群i m<sur<tori, bio-medicin<, aplica郡ii de 
inspec郡ie.Acest instument  este folosit   pentru 
a crea o imagine video m<rit< 群i care poate fi 
vizualizat< individual sau de câtre un grup de 
oameni,  facilitând  inspec郡ia rapid< a imaginii 
capturate. 

      Video microscopul digital folose群te 
un dispozitiv CCD pentru a înregistra 
imaginea 群i a o afi群a pe un monitor 
pentru training-uri, cursuri, analize, 
documentare, etc. (www.autoid.ro) Elev Ursu Marian  

Elev  Horぢu Irina  



arii sau componente anormal de 
calde sau reci. Cu alte cuvinte, se 
pot detecta probleme ce nu sunt 
vizibile cu ochiul liber. 
   Camerele cu infraro群u sunt 
de mare ajutor în nenum<rate 
industrii, sectoare de lucru, 
ideale pentru a:  

 Detecteaza probleme ascunse; 
 Evalueaza pagubele; 
 Supraveghere umiditate 群i 

scurgerile; 
 Identificarea   pierderilor de 

energie sau izolare deficitar<; 
 Detecteaza  problemele  

electrice sau supraînc<lzirea. 
 

 

 

 

 

 

Aplica郡ii tipice  
 mentenana industrial< –

verificarea corectitudinii 
repara郡iilor efectuate  

 mentenanМa predictiv< – 
identificarea problemelor 
electrice 群i mecanice 
înainte ca acestea s< aib< 
efect cantitativ ; 

 monitorizarea procese-

lor – inspectarea în timp 
real pentru a asigura 
operarea eficient< 群i în 
condi郡ii de siguran郡<; 

   

        C<ldura (radia郡ia infraro群ie) 
este o parte a spectrului 
electromagnetic, invizibil< 
pentru ochiul liber. Radia郡ia 
infraro群ie (IR) este emis< de 
c<tre orice obiect cu temperatura 
mai mare de -273°C. Toate 
obiectele iradiaz< caldur<  atâta 
timp cât temperatura lor dep<se群
-te zero absolut sau -273°C. 
   Ochiul uman nu poate detecta 
radia郡iile infraro群ii, dar o camer< 
poate poza obiecte pentru a ar<ta 
cantitatea de c<ldur< pe care  
acestea o emit. Aceste poze 
constau într-o hart< de culori 
care indic< temperatura de la 
suprafa郡a obiectului. 
   Camera cu infraroКu este în 
instrument valoros de diagnoz<, 
într-o varietate de industrii 群i 
aplica郡ii deoarece  poate  detecta 
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        RFID (radio-frequency identification) 
este o metod< de identificare automat< ce 
realizeaz< depozitarea 群i recuperarea datelor 
cu ajutorul unor dispozitive numite  etichete 
RFID sau transponderi. 
     O etichet< RFID poate fi încorporat< într-
un produs, animal sau persoan< în scopul 
identific<rii ulterioare 群i urm<ririi cu ajutorul 
undelor radio. Etichetele RFID con郡in cel 
putin dou< p<r郡i: un circuit integrat 群i o anten<.
( ┘┘┘く;┌デﾗｷSくヴﾗっヮヴﾗS┌ゲWっヴgSれヮ;ｪWゲ-;ﾉﾉ ) 
     În zilele noastre RFID-ul este folosit în 
managementul lan郡ului de produc郡ie pentru a 
eficientiza monitorizarea 群i organizarea 
inventarului.   
 

      Etichetele RFID pot fi de 3 feluri: pasive, 
active sau semi-pasive (asistate de baterii) 
CWﾉW ヮ;ゲｷ┗W ヮﾗデ g IｷピデW SW ;ヮ;ヴ;デW ゲヮWIｷ;ﾉW SW ﾉ; ﾗ 
Sｷゲデ;ﾐバB SW ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ デヴWｷ ﾏWデヴｷが ﾐW;┗>ﾐS ﾐW┗ﾗｷW 
SW ;ﾉｷﾏWﾐデ;ヴWが IWﾉW ;Iピ┗W ヮﾗデ g IｷピデW SW ﾉ; ﾗ 
Sｷゲデ;ﾐバB SW ヱヰヰ ﾏく EピIｴWデWﾉW RFID ヮﾗデ g 
IﾗﾐゲｷSWヴ;デW WIｴｷ┗;ﾉWﾐデW I┌ ;Iデ┌;ﾉWﾉW IﾗS┌ヴｷ SW 
H;ヴWく DWﾃ; ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴW; ﾉﾗヴ ; ｷﾐデヴ;デ ｺﾐ ┗ｷ;縁; SW ┣ｷ 
SW ┣ｷく  
Uピﾉｷ┣;ヴW: contabilizarea produselor, inventariere, 
transport în comun, pa群apoarte, identificarea 
animalelor, libr<rii, muzee. Pe viitor vor înlocui 
codurile de bare UPC 群i EAN. 
Nu exist< reguli 群i standarde în utilizarea 
tehnologiei RFID, fiecare 郡ar< stabilindu-群i propria 
frecven郡<. 

 Etichetele    RFID  

Elev  Lungu IonuR 

Elev      Sîrghi Mitică 



             Prelucrarea şi analiza 
imaginilor medicale (numit< 
adeseori prescurtat doar prelu
-crarea imaginilor) s-a n<scut 
datorit< ideii şi necesit<Yii de 
a înlocui observatorul uman 
printr-o maşin<.  
      În urma studiilor efectu-

ate, prelucrarea imaginilor 
înglobeaz< posibilitatea de a 
dezvolta  maşina  total<  de 
viziune, capabil< s< realizeze 
funcYiile vizuale ale oric<rei 
vieYuitoare . 
      La început, imaginile sunt 
semnale, dar nu funcYii tem-

porale, ci funcYii definite pe 
un domeniu spaYial.  
    Num<rul de culori distincte 
care pot fi reprezentate, într-o 
imagine, de un pixel depinde 

de num<rul de biYi per pixel (bits 
per pixel = bpp). [8 bpp = 256 
culori; 16 bpp =65536 culori–
High Color; 24 bpp =16777,216 
culori–True Color ; 48 bpp: 
spaYiu de culoare continuu. 
     Imagistica medical< se refer< 
la tehnicile şi procesele utilizate 
pentru a crea imagini ale corpu-

lui uman (sau p<rYi ale acestora) 
în scopuri clinice (încercarea de 
a dezv<lui proceduri medicale, 
diagnosticarea  şi  examinarea 
bolii)  sau ştiinYei medicale.  
            Principalii factori fizici 
utilizaYi în imagistica medical< 
sunt: radiaYiile X, ultrasunetele, 
radiaYiile ionizante , câmpul 
electromagnetic  

 

      RadiaYia color are 3 
propriet<Yi fizice de baz<: 
luminanYa, nuanYa, saturaYia 

Spatiul color este un model 
matematic de reprezentare a 
caracteristicilor color ale 
imaginilor.   
 http://www.scrigroup.com   
              

METODE aI TEHNICI DE PRELUCRARE A IMAGINILOR MEDICALE 

 Ecograful genereaz< unde 
ultrasonore sub form< de 
impulsuri scurte.  

     Ecografia este o meto-

d< imagistic<, ce permite 
explorarea organismului cu 
ajutorul ultrasunetelor . 
  Avantajele ecografiei sunt: 
nu iradiaz<, fiind lipsit< de 
nocivitate, este o metod< 
rapid< şi economic<, are o 
larg< accesibilitate şi 
adresabilitate.  

   Aparatul cu care se reali-
zeaz<  aceast< procedur< 
imagistic< poart< numele 
generic de ecograf       
(ultrasonograf).  

http://www.clubafaceri.ro/27509/
ecograf-doppler  
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Metodele imagistice în funcYie de factorul fizic utilizat pot fi: metode ce utilizeaz< ultrasunete 
(Ecografia, Ecografia Doppler, Electrocardiografia), metode ce utilizeaz< radiaYiile 
electromagnetice (Termografia în infraroşu, Radiografia, Radioscopia,  Tomografia 
computerizat<, RezonanYa magnetic< nuclear<),metode bazate pe radioizotopi (Scintigrafia, 
Tomografia prin emisie de protozoni). 

-Generatorul de impulsuri  
-Transductorul emisie-receptie  
- Amplificatorul de recepYie  
-Ansamblul de conversie  
-Calculatorul  

Principiul de generare a ultrasunetelor  

Elev:Andrei Laura –cls. XIIA  

prof. ing. Viorica Lungu  

R – RED ( roşu)                                        
G – GREEN (verde) 
B – BLUE (albastru  



ştiinYe (matematic<, cibernetic<, microelectronic<, 
fizic<, chimie etc.) şi care prin metode şi tehnici 
proprii, şi utilizînd dispozitive speciale (sisteme 
de calcul-calculatoare) prelucreaz< informaYii şi 
cunoştinYe pe care trebuie s< le interpreteze, s< le 
transforme şi s< le comunice. 

                Informatica a devenit o ştiinY< 
deoarece utilizeaza metode, tehnici şi 
instrumente proprii pentru investigarea 
obiectelor şi proceselor pe care le defineşte şi 
cu care opereaz<. Tezaurul ştiinYific al 
Informaticii este rezultatul unor simbioze de 
cunoştinYe şi cercet<ri provenite şi de la alte 
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        Tehnologia informaYiei şi comunic<郡iilor a schimbat  profund economia şi viaYa noastr< în 
ultimii 15-20 de ani.  Aceasta va continua s< fac< acest lucru în urm<torul deceniu, iar UE a pus, 
prin urmare, aceste aspecte în centrul strategiei Europa 2020. 
        Obiectivul Agendei Digitale pentru Europa 2020 este trasarea unui parcurs în scopul de a 
exploata la maximum potenYialul social şi economic al IT&C, în special al Internetului, care 
reprezint< un suport vital al activit<Yilor economice şi sociale, fie ca e vorba de afaceri, munc<, 
joac<, de a comunica sau a ne exprima liber. 
         Cei 7 piloni pe care se bazeaz< Strategia naМional< sunt urm<torii: 
1. Pia郡a digital< unic< – dinamic<;  
2. Interoperabilitate 群i standardizare – registrii na郡ionali, tranzac郡iile online; 
3. Încredere şi securitate – operaYionalizarea CERT; 
4. Accesul rapid 群i ultrarapid la internet – ac郡iunile se bazeaz< pe Strategia 

 de broadband 2011-2015; 
5. Cercetare 群i inovare - proiectele de Cloudcomputing 群i Supercomputing; 
6. Alfabetizare digital< – cre群terea gradului de alfabetizare digital< 群i a competen郡elor digitale; 
7. Avantajele IT&C pentru societate - de la nivel na郡ional la nivel european.  
      Plecând de la acest document numit Agenda Digitala pentru România, MCSI a elaborat 
ulterior o strategie de informatizare a României pentru perioada 2011-2020.  Implementarea cu 
succes a acestei Agende va stimula inovaМia Кi creКterea economic<, ameliorând în acelaКi timp 
calitatea vieМii de zi cu zi a cet<Мenilor Кi a întreprinderilor. 

Agenda digitalB pentru România  

  Securitatea în Internet 

Grigore C. Moisil (1906-1973), Primul român care a primit (post-mortem) 

Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (IEEE – 1996; www.ieee.org)  

Problema securit<Yii informatice trebuie privit< atât din punctul de vedere al administratorilor 
reYelelor care se v<d  nevoiYi  s< g<seasc< şi  s<  aplice metode eficiente de protecYie a calculatoarelor 
aflate  în reYea, cât şi din punctul de vedere al utilizatorilor de servicii. 
         Exist< mai multe c<i prin care un calculator conectat la Internet poate fi compromis din punctul 
de vedere al securit<Yii, printre care, alegerea  necorespunz<toare  a  parolelor 

             O parol< poate fi considerat< „bun<” dac<: 
 este format< din cel puYin 6 caractere; 
 conYine o  combinaYie  aleatoare  de  caractere  mici,  mari,  numere şi  alte  semne  grafice (de 

exemplu, c&4ka=6#);  
 nu este un cuvânt de dicYionar sau nu reprezint< date personale care pot fi deduse cu uşurinY<;  
 nu conYine caractere vecine pe tastatur<.  

prof. Stratulat Mirela  

- ing Anghel Maria  

http://www.cniv.ro/2006/centenar-moisil/


        Viruşii sunt programe de 
mici  dimensiuni  care  sunt 
transportate  fie   individual, 
fie  sunt  paraziYi  în  cadrul 
altor  programe.  
      Aceştia  ajung în  memo-

ria intern< a calculatorului şi 
pot  afecta  atât  componenta 
hardware, cât şi componenta 
software  (atât programele de 
aplicaYii,  cât  şi  sistemul  de 
operare) a  calculatorului 
infectat . Cei  care  afectea-

z<     componenta  software  -
sunt  destul de frecvenYi şi se 
propag<  foarte  uşor   prin 

Internet  prin  operaYiuni  de 
transfer  de  fişiere (download 
de  aplicaYii  de  pe   locaYii 
insuficient  verificate ),  sau 
prin   intermediul   fişierelor 
executabile  ataşate  unor 
mesaje e-mail.  
           Viruşii  pot  fi  inofen-

sivi  ,  generând  numai  efecte 
grafice sau sonore, de cele mai 
multe ori hazlii, dar pot provo-

ca  şi  daune  serioase,  cum  ar 
fi:  distrugerea   unor  fişie-

re  ,  redenumirea  unor fişiere, 
ceea ce face imposibil< locali-
zarea  lor, ştergerea  total< a 

informaYiilor  de  pe  disc, 
inclusiv   formatarea aces-

tuia,  distrugerea sectorului 
de boot (zona de înc<rcare a 
sistemului de opera-

re ) , încetinirea  vitezei  de 
lucru  a  calculatorului  pân< 
la blocarea acestuia.  
        Viermii informatici   

sunt programe asem<n<toare 
viruşilor care  se  

„deplaseaz<”    
în reYea prin  

 intermediul  
poştei electronice.  
     

VIRUŞII INFORMATICI  

de „twitting” au fost dezvoltate 
o mul郡ime de servicii menite a 
ajuta  utilizatorii  s<  câ群tige 
timp.  De exemplu: 

 Sms2Twitter 群i SmsNow 
permit  ad<ugarea de mesaje 
în twitter prin SMS. Aceste 
servicii sunt de obicei 
disponibile 群i în re郡elele din 
România (Vodafone, Orange 
România, Cosmote 群i Zapp) 
la tariful normal pentru un 
mesaj SMS. 

 1U, SP2 群i NanoUrl permit 

scurtarea leg<turilor lungi, 
astfel încât spa郡iul de 140 de 
caractere disponibil pentru 
un mesaj pe twitter s< fie 
folosit mai eficient. 

 widget-uri pentru browser 
care permit de exemplu 
verificarea instantanee a 
nout<郡ilor tuturor prietenilor. 

twitter  
                   Cuvântul twitter 
este   un  cuvânt   englez  cu 
traducerile   p<l<vr<geal<, 
agita郡ie,   fream<t.    
Desemneaz< atât  un sit web 
fondat în 2006 care permite 
scrierea 群i  transmiterea  de 
mesaje  de  maxim  140 
caractere (litere)   prin 
Internet, cât 群i compania care 
ofer< acest serviciu de tip 
„re郡ea social<”. Este uneori 
descris ca fiind "SMS-ul 
Internetului,” .În jurul ideii 
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Dac< un mesaj infectat este expediat prin e-mail, el are capacitatea de a copia agenda de adrese a 
calculatorului de destinaYie şi de a se retrimite c<tre toate aceste adrese. Viermii informatici 
produc pagube pe sistemele gazd<, de exemplu prin :    distrugerea unor fi群iere;  modificarea dimensiunii fi群ierelor;  群tergerea total< a informa郡ilor de pe disc, inclusiv formatarea acestuia;  distrugerea tabelei de alocare a fi群ierelor, care duce la imposibilitatea citirii informa郡iei de pe disc;  diverse efecte grafice/sonore, inofensive sau 群i d<un<toare;  încetinirea vitezei de lucru (util<) a calculatorului, pân< la blocarea acestuia;  înmul郡irea fi群ierelor pân< la umplerea memoriei, etc. 

Tehnologia infomaYiei şi comunic<郡iilor 

prof. Stratulat Mirela  

elev Chiosa Alexandru  

http://ro.wikipedia.org/wiki/SMS
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vodafone
http://ro.wikipedia.org/wiki/Orange_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Orange_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cosmote
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zapp
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Widget&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Browser
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sit_web
http://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
http://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_social%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Short_Message_Service&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Internet


prietenilor din lista, prin care îi invit< s< vizioneze 
un fişier video de la o adresa de internet denumit< 
YuoTube ( asem<n<toare  cu  renumitul  site 
YouTube). Pentru a accesa fişierul, celor curioşi li 
se va cere sa descarce  un  program. Dac<  aceştia 
accept<, "viermele" se va instala şi  vor începe s< 
fie afişate mesaje care atenYioneaz< c< s-a infectat 
calculatorul, iar utilizatorul trebuie s< cumpere un 
antivirus (fals) oferit ca soluYie. 
        Pentru a preveni acest tip de fraude, cei de la 
PandaLabs  îi  sf<tuiesc  pe  toYi   utilizatorii  de 
internet, şi  în  special  ai reYelelor  de socializare, 
s<  nu  acceseze link-uri  suspecte de  la  surse 
care nu sunt de încredere, iar dac< totuşi o fac, s< 
nu descarce  niciun  fişier executabil. Dac< 
oamenii încep s< primeasc< mesaje de avertizare 
cu privire la infectarea calculatorului, nu trebuie 
introduse detalii ale cardului de credit, pentru a 
evita  posibile  fraude. www.mondonews.ro 

              Viermi informatici de tip 
Boface.BJ.worm, transmişi prin Facebook.  

Facebook a devenit o modalitate folosit< de 
escroci de transmitere a "viermilor" 
informatici, în scopul obYinerii de bani de la 
utilizatorii  reYelei  de socializare. 
    Ultima  varianta de  "vierme"  ap<rut<  din 
familia  Boface,  denumit<  Boface.BJ.worm, 
foloseşte  Facebook  pentru a  desc<rca de pe 
internet şi  a instala  un  program de protecYie 
fals, iar  apoi  prin  manifest<rile  produse pe 
calculatoarele utilizatorilor reYelei de 
socializare, îi  convinge  pe aceştia s< cumpere 
un program  antivirus fals. 
      Facebook a fost aleas< de c<tre escroci din 
cauza  popularit<Yii  mari a reYelei  şi a potenYi-
alului sau de a ajunge  la numeroşi utilizatori. 
Boface.BJ.worm ajunge  în  calculatoare  prin 
mesajele de email cu ataşamente, desc<rc<ri de 
pe internet, fişiere transferate pe canale de chat 
sau reYele peer-to-peer şi infecteaz< 
utilizatorul. Odat< ce calculatorul este infectat, 
când  utilizatorul  se  va  conecta la  contul de 
Facebook, viermele va trimite un mesaj tuturor 

Pagină 16 Tehnotek4  

Viermi informatici transmişi prin Facebook 

,,ÎnvBぢarea 

este evoluぢia 

cunoaşterii 

în timp"   

Roger E. Bohn   

Nepl<ceri pe Internet pentru 

utilizatori  

E-mailurile în mas< sunt cunoscute ca mesaje nesolicitate sau spam. Acestea 
supraîncarc< programele de e-mail şi pot bloca cutiile de poşt< electronic<. Cei 
care trimit mesaje nesolicitate folosesc uneori viermii de e-mail ca instrumente. 
Cinci reguli pentru e-mail: 

1.Nu deschideYi niciodat< mesaje suspecte sau ataşamente de e-mail de la 
persoane pe care nu le cunoaşteYi. În schimb, ştergeYi-le direct din meniul de 
mesaje. 

2.Nu r<spundeYi niciodat< la un mesaj nesolicitat. 
3. UtilizaYi filtrul de spam al furnizorului dvs. de Internet sau al programului de 
e-mail, dac< acesta are unul. 

4.UtilizaYi o adres< de e-mail nou< sau accesibil< întregii familii pentru întreb<ri 
pe Internet, forumuri de discuYii etc. 

                    ÎnchideYi ferestrele pop-up suspecte 

Ferestrele pop-up sunt ferestre mici cu mesaje care 
v< încurajeaz< s< faceYi click pe ele. Dac< o astfel de 
fereastr< apare pe ecran, cel mai sigur lucru este s< o 
închideYi ap<sând pe butonul X – de obicei se afl< în 
colYul din dreapta sus. Nu puteYi fi niciodat< siguri 
ce va face programul chiar dac< ap<saYi pe „Nu”. 

 Nu v< l<saYi p<c<liYi Ar trebui s< nu dezv<luiYi niciodat< 
informaYiile personale pe Internet, cu excepYia persoanelor 
pe care le cunoaşteYi şi în care aveYi încredere. Dac< vi se cer 
datele personale pe un site, citiYi înainte „Termenii de 
utilizare” sau „Politica de confidenYialitate” a site-ului 
pentru a v< asigura c< operatorul acestuia a explicat cum va 
utiliza aceste informaYii, precum şi dac< le va transmite c<tre 
alte persoane.  

prof. Stratulat Mirela  

Avertisment   

Tehnologia infomaYiei şi comunic<郡iilor 

prof.  Stroe Mariana  



 In timpul utiliz<rii 
unui calculator sunt situaYii 
în care informaYia cu care 
lucr<m s< se altereze 
(corup<), iar calculatorul va 
funcYiona defectuos. 
S-ar putea modifica sau 
şterge definitiv :  drivere sau fişiere ale 
sistemului de operare;  informaYii din registrii 
sistemului de operare;  documente  personale;  e-mail-uri, address book; 
 fişiere din componenta 

diverselor programe. 
       Cauzele pot fi atât de natur< 
fizic<, cât şi (cel mai des) de 
natur< software. 
    Cauze hardware:  hard-disk defect ;   incompati- bilit<Yi între 
echipamentele instalate; 
    Cauze software:  instalare incorect< sau 
incomplet< a sistemului de 
operare;  neconfigurarea optim< a 
sistemului de operare sau a 
programelor de aplicaYii; 

 incompatibilit<Yi software;  viruşi;  greşeli ale utilizatorului 
atacuri ale hack-erilor; 
       Deoarece în unele situaYii 
pierderea documentelor stocate 
în calculator are efecte 
imprevizibile şi costuri greu 
calculabile, soluYiile sunt: 
 instalarea unor programe de 

protecYie; 

 aplicarea unei politici de 
backup periodic al datelor .   

      http://www.it-asistenta.ro/
recuperare-date  

(consumatori) care utilizeaz< 
Internetul pentru a-şi vinde 
produsele sau serviciile firmelor şi/
sau caut< vânz<tori s< liciteze 
pentru produsele sau serviciile de 
care au nevoie; 
 Consumer-to-consumer 
(C2C) – consumatori care vând 
direct la alYi consumatori; 
 ComerY mobil (m-commerce) 
– tranzacYii şi activit<Yi de comerY 
electronic conduse prin mediu 
electromagnetic; 

 

 Business-to-business 
(B2B) – model de comerY 
electronic în care toYi 
participanYii sunt companii 
sau alte organizaYii; 
 Business-to-consumer 
(B2C) – model de comerY 
electronic în care companiile 
vând la cump<r<tori 
individuali – persoane fizice; 
 Consumer-to-business
(C2B) – persoane fizice 

 E-government: 
Government-to-business (G2B) 
– model de comerY electronic în 
care o instituYie guvernamental< 
cump<r< sau vinde bunuri, 
servicii sau informaYii de la 
persoanele juridice; 
Government-to-consumer 
(G2C) – acoper< relaYii guvern-

cet<Yeni la nivel de informare şi 
prestare servicii publice  
( ex. pl<tirea taxelor online) .       

Avantajele comerYului electronic  
        Din poziYia consumatorului, avantajele sunt 
legate de:  
 timp: consumatorul poate vizita mai multe 
magazine virtuale într-un timp foarte scurt (mult 
mai scurt decât timpul pe care îl implic< prezenYa 
fizic< a unei persoane într-un magazin real); 
libertatea de a alege: datorit< num<rului mare 
de magazine pe care consumatorul le poate vizita, 
acesta va avea posibilitatea de a alege un produs 
în funcYie de un num<r mult mai mare de opYiuni 
(preY, data livr<rii, culoare, etc.); 

                 ComerYul electronic este procesul de 
cump<rare, vânzare sau schimb de produse, servicii 
sau informaYii prin intermediul reYelelor de 
calculatoare.  
       ComerYul electronic „business-to-business” şi 
„business-to-consumers” a cunoscut şi cunoaşte o 
dezvoltare f<r< precedentşi totodat< continu<.  
      ComerYul electronic este un sistem care include 
nu numai acele tranzacYii care se concentreaz< pe 
cumpararea şi vânzarea de bunuri şi servicii dar şi 
cele care: “suport<” generarea de venit, cum ar fi: 
 crearea cererii pentru acele bunuri şi servicii sau 
facilitarea comunic<rii între partenerii de afaceri şi 
toate interacYiunile care deriv< din acest proces.  
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Tipuri de comerY electronic  
elev   Moise Monica          

prof. Stratulat Mirela  

http://www.it-asistenta.ro/programe-de-protectie-pentru-calculator
http://www.it-asistenta.ro/programe-de-protectie-pentru-calculator
http://www.it-asistenta.ro/oferta-software
http://www.it-asistenta.ro/oferta-software


Total eronat……… 
 

ritm de distrugere continu<, vom 
fi martorii distrugerii treptate 
chiar a sistemelor care sprijin< 
viaYa pe p<mânt. 
     Azi , mai mult ca oricând, este 
nevoie  de o acYiune concentrat<  
pentru  o educaYie a întregii 
populaYii pentru mediu şi protecYia 
lui. 

    EducaYia privind mediul este 
un proces care are scopul s< îm-

bun<t<Yeasc<   calitatea  vieYii 
prin  asigurarea  oamenilor cu 
„uneltele” de  care  au nevoie 
pentru a  rezolva şi  împiedica 
problemele de mediu.  EducaYia 
de mediu poate ajuta oamenii s< 
câştige cunoştinYe, deprinderi, 
motivaYii, valori şi angajamentul 

de care au nevoie pentru a 
gospod<ri eficient 
resursele p<mântului şi de 
a-şi asuma r<spunderea 
pentru menYinerea calit<Yii 
mediului. 

     Educatorii şi toYi cei care 
lucreaz< în şcoli şi cu elevi 
au un impact deosebit, de la 
creşterea conştientiz<rii şi 
cunoaşterii pân< la 
formarea de atitudini şi 
proiecte active în numele 
educaYiei mediului. Este 
important s< recunoaştem 
c< nu este doar o singur< 
cale corect< de a „face” 
educaYie de mediu. 

            În prezent, mai mult de 
5.3 miliarde de oameni folosesc 
(abuzând deseori, cu bun< ştiinY< 
sau f<r<) resursele naturale ale 
p<mântului. În fiecare colY al 
lumii, omenii taie p<duri, extrag 
minerale şi surse de energie, 
erodând solul de la suprafaY<, 
poluând aerul şi apa, creând 
deşeuri primejdioase şi 
producând o ruptur< a zonelor 
naturale într-un ritm f<r< 
precedent în istoria vieYii pe 
p<mânt.  
        Locuitorii planetei sunt 
îngrijoraYi de faptul c<, dac< acest 
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    Biodiversitatea înseamn< diversitatea  formelor de viaY< sub toate aspectele – diversitatea speciilor, 
varietatea  genetic< în cadrul aceleiaşi specii şi a ecosistemelor. 
         Aceasta furnizeaz< o gam< larg< de beneficii omenirii – lemn şi plante medicinale , ape curate, 
polenizare etc. Pierderea continu< a biodiversit<Yii a fost recunoscut< ca fiind cea mai urgent< 
problem< de mediu cu care societatea de azi se confrunt<. BogaYia fondului natural şi a habitatelor 
reprezint< un element de mare valoare pentru calitatea vieYii noastre. Şi mai important este faptul c< , 
aceste zone joac< un rol crucial în reglarea sistemelor naturale (circuitul apei, a climei etc. ) şi unele 
resurse naturale de care societatea noastr<  depinde. Valoarea economic< a acestor „servicii de 
ecosistem” este cu mult mai mare dec<t  costul necesar protej<rii şi conserv<rii lor. 
     Locuitorii planetei, au tendinYa de a considera  aceste servicii ca fiind gratis şi inepuizabile.                                                                                                  

     Conservarea şi folosirea  pe  baze durabile a biodiversit<Yii  au  o 
imens< importanY<  pentru viitorul  planetei  noastre.  De-a lungul 
ultimilor ani s-au facut progrese  semnificative  pentru  a  îndrepta  
politicile  de mediu de  protejare a resurselor biodiversit<Yii  Europei. 
     Cu sprijinul Centrului Tematic European pentru Diversitate 
Biologic<, al specialiştilor independenYi, al experYilor Statelor 
Membre UE  , al ONG-uri lor din întreaga Europ< dar şi a tinerilor 
ecologişti din şcoli , poate vom reuşi s< schimb<m ceva în ultimul 
moment. 

,,SB nu te îndoieşti niciodatB ca un grup mic de oameni ar putea schimba lumea, 
cBci numai astfel de oameni au fBcut-o pânB acum!”                                                       

Margaret Mead 

ing. Onu Anca  



          Evaluarea biodiversit<Yii presupune o serie de etape:  
 identificarea speciilor prezente în aria analizat<; 
  înregistrarea num<rului de indivizi ai fiec<rei specii; 
 determinarea unor elemente ce pot caracteriza biodiversitatea num<rul de specii (bog<Yia de 

specii), indicele Simpson, indicele Shanno-Weaver, indicele Brillouin, indicele Berger-Parker, 
indicele McIntosh, indicele Margalef, indicele Menhinick, coeficientul Glisson. 

 ……..  În fiecare an, în data de 22 mai, se celebreaz< la nivel mondial Ziua Diversit<Yii 
Biologice, în concordanY< cu hot<r<rea Adun<rii Generale a OrganizaYiei NaYiunilor Unite 
(O.N.U.) care, la 20 decembrie 2000, a proclamat data adopt<rii ConvenYiei pentru Diversitate 
biologic< – 22 mai.Tema de anul acesta a fost  biodiversitatea mediului marin.Aceasta are un 
rol deosebit de important.Practic platforma continental< a m<rilor şi oceanelor este cea care 
asigur< într-o m<sur< semnificativ< resursele de hran< şi energetice ale oamenilor. 

Metode  de studiu a biodiversitatii 

Metoda p?tratului (careurilor) urm<toarele dimensiuni: 
- pentru muşchi şi licheni: 0,1m2; 
-pentru specii ierboase (inclusiv graminee) şi 
l<stari tineri de arbori: 1m2; 
- pentru arbuşti: cel puYin 10-20m2; 
- pentru arbori: 100m2. 

Pentru a face mai expeditiv procesul de 
ridicare a datelor, elevii clasei 11B- Tehnician ecolog ci 

protecSia calităSii mediului au folosit o astfel de gril< la 
scar< redus< imprimat< pe hârtie, pe aceasta 
urmând s< fie trecute datele  observaYiilor. 

Forma rectangular< a parcelei ce 
urmeaz< s< fie analizat< permite studierea 
vegetaYiei de diferite în<lYimi. Se poate utiliza 
în acest scop o ram< sau o reYea metric< fixat< 
la cele patru colYuri cu picheYi. 

M<rimea suprafeYei parcelei analizate 
şi a careurilor în care aceasta este subdivizat< 
se alege astfel încât s< cuprind< un num<r 
suficient de plante care fac obiectul studiului. 

In general se utilizeaz< careuri cu 
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Careul poate s< conYin< o serie de informaYii în funcYie de care acesta este denumit astfel: 
- careu list< – în care plantele g<site pe parcel< sunt menYionate sub form< de list< de specii. Pe baza 
acestui careu list< se poate calcula frecvenYa specific< pentru fiecare specie, aceasta fiind egal< cu 
num<rul de p<trate în care este g<sit< specia respectiv<; 
- careu cu cifre – în acesta se numeroteaz< speciile şi se trec denumirile lor, şi informaYii referitoare 
la in<lYime, diametru etc. Acest tip de careu este utilizat în special pentru evaluarea parcelelor de 
p<dure şi pentru  determinarea valorii monetare a lemnului din acestea; 
- careul de acoperire – este folosit în studiile ecologice, în special la determinarea procentelor de 
acoperire a suprafeYei de c<tre o anumit< specie; 

- careul grafic – acesta este o hart< la scar< a careului şi arat< poziYia 
anumitor specii de plante. Aceast< metod< este foarte laborioas< şi necesit< 
mult timp pentru ridicarea datelor, fiind recomandat< pentru utilizarea în 
cadrul unor studii ecologice de lung< durat<. Cu ajutorul acestui careu se pot 
urm<ri modific<rile vegetaYiei din punct de vedere al distribuYiei spaYiale pe 
o suprafaY< dat< într-un anumit interval de timp.  
     Datele cercet<rii tinerilor specialişti  vor fi  finalizate în cadrul orelor de 
laborator . 

Elev  Latcu Dona Mihaela  
Ştia_i c?……... 
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          Proiectul EcoWeb este 
o colaborare între Agen郡ia 
Na郡ional< pentru Protec郡ia 
Mediului 群i Corpul P<cii 
România. 
         Proiectul EcoWeb are 
ca scop înt<rirea relaYiei 
dintre autorit<Yile de mediu 
şi societatea civil<, prin 
crearea unei baze de date 
naYionale care s< cuprind< 
planuri de lectii privind 
protectia mediului.  

Proiectul EcoWeb are 
trei obiective principale şi 

anume: crearea unui web-site 
accesibil publicului, cu materiale 
educaYionale despre mediu, 
evidenYierea contribuYiilor 
diferitelor persoane sau organiza-

Yii implicate în procesul de educa-

Yie ecologic< şi crearea unei reYele 
de comunicare şi colaborare între 
organizaYiile non-guvernamentale, 
şcoli şi autori-t<Yile publice. 

   Website-ul creat în cadrul 
acestui  proiect este disponibil 
pentru public şi poate fi vizualizat 
la adresa: www.ecoweb.anpm.ro. 
Modul în care cei interesaYi pot 

contribui cu materialele lor la 
completarea bazei de date este 
menYionat în secYiunea “Implic<
-te în ECOWEB” de pe site. 

Proiectul EcoWeb este 
finanYat de AgenYia Statelor 
Unite ale Americii pentru 
Dezvoltare InternaYional< 
(USAID) prin programul “Small 
Project Assistance” coordonat 
de Corpul P<cii România. 
Proiectul este co-finanYat şi 
implementat de AgenYia 
NaYionala pentru ProtecYia 
Mediului 

p<mântul pentru creşterea oilor. Iar tigrul a fost 
v<zut ca o ameninYare pentru ferme. Dar 
cercet<rile lui Nick Mooney şi ale altor oameni 
de ştiinY<  sugereaz<  c< tigrul nu a fost decât un 
Yap isp<şitor.    Pentru fiecare tigru prins şi ucis 
se pl<tea o recompens<. În scurt timp s-a 
declanşat un adev<rat m<cel. Pân< în 1910 tigrul 
ajunsese deja pe lista animalelor ameninYate cu 
dispariYia. În mod ironic, vân<toarea nu a dus la 
exterminare lor complet<.  
Astfel şi ast<zi ne putem  
bucura de biodiversitatea  
naturii. 

            Tigrul tasmanian a tr<it pân< în anii 30'. 
IgnoranYa şi l<comia  oamenilor au dus la 
dispariYia sa. DispariYia tigrului tasmanian se 
num<r< printre cele mai tragice şi mai uşor de 
evitat evenimente de acest gen din toate 
timpurile. Tigrul tasmanian  este un pr<d<tor 
marsupial unic. O creatur< care a evoluat izolat< 
în Australia pentru a deveni în cele din urm< un 
vân<tor de top. Era un vân<tor bine camuflat, cu 
corpul v<rgat, fapt ce i-a adus denumirea de 
tigru.  
      Tasmania  a fost colonizat< de britanici în 
secolul 19. Nativii din regiune au fost 
exterminaYi prin violenY<, dar şi de maladiile 
aduse de albi. Coloniştii  britanici au vrut 

2000 reprezint< o contribuYie 
important< la misiunea pe 
termen lung de protejare a 
resurselor biodiversit<Yii 
Europei. Astfel, prin înfiin-

Yarea reYelei Natura 2000 sau 
realizat progrese însemnate 
prin  desemnarea a mai mult 
de 18.000 de situri.  
      Pentru constituirea reYelei 
Natura 2000, UE a fost împ<r-
Yit< în şapte regiuni bio-geogra

-fice:Panonica, Boreala, Conti-
nentala, Atlantica,  Alpina, 
Macaronesiana şi Mediteraneana. 
     Pentru fiecare regiune, Statele 
Membre au  înaintat comisiei o 
list< de situri, selectate pe baza 
criteriilor cuprinse în Directiva 
Habitate. Comisia analizeaz< 
aceste  propuneri în vederea 
realiz<rii unei reYele  complete, 
coerente şi semnificative de 
situri.    

Natura 2000 reprezint< piatra 
de temelie a  conserv<rii 
naturii în Uniunea European<.  
ÎnfiinYarea reYelei Natura 2000 
a fost iniYiat<  în 1992 prin 
adoptarea Directivei Habitate. 
      Scopul ei principal este 
protejarea  habitatelor de plan-

tele şi animale de importanY< 
european< din UE. Natura 
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 elev Huzuneanu MBdBlin 
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sute de insule naturale pe o distan郡< de 500 km, 
de-a lungul grani郡ei dintre România 群i 
Bulgaria. De asemenea, este în pericol 群i o 
zon< între C<l<ra群i 群i Br<ila, de circa 200 km, 
unul dintre ultimele locuri de depunere a 
icrelor pentru sturioni. Cei 1.000 km ai 
Dun<rii, de la Por郡ile de Fier la Marea Neagr<, 
reprezint< ultima por郡iune în care fluviul  mai 
curge liber 群i, conform WWF, una dintre cele 
mai importante 200 de zone naturale din lume. 
Lucr<rile de adâncire a albiei amenin郡< s< 
distrug< nu numai zonele umede 群i 
biodiversitatea, inclusiv resursele piscicole de 
care depind locuitorii din lungul Dun<rii, dar 群i 
s< coboare nivelul pânzei freatice, periclitând 
accesul la apa potabil< pentru 20 milioane de 
oameni din bazinul fluviului. Continuarea 
distrugerii zonelor umede va conduce la 
probleme majore în ceea ce prive群te 
managementul inunda郡iilor 群i va reduce 
cantitatea de nutrien郡i care se filtreaz< în mod 
natural.  
    Seceta prelungit< care a afectat Dunarea 
Inferioar< din ultimii ani , este un semnal de 
alarm< privind capacitatea ecosistemelor de a 
se adapta la aceste schimb<ri, 群i a 
impactului pe care interven郡iile de orice 
natur< în albia fluviului le pot genera . 

               Marele savant Grigore Antipa spunea 
despre Dun<re c< este ,,cea mai mare comoar< 
cu care natura a înzestrat Мara noastr< "  .  
     Azi   Dun<rea este singurul fluviu european 
inclus în topul celor mai amenin郡ate zece fluvii 
din lume, dat publicit<郡ii  de organiza郡ia World 
Wildlife Fund (WWF). Cea mai important< ap< 
curg<toare a României risc< s< fie afectat< 
ireversibil nu numai de schimb<rile climatice, ci 
群i de îndiguiri, lucr<ri de infrastructur<, poluare 
sau pescuit excesiv. 
      Potrivit documentului, 80ș din zonele 
umede ale Dun<rii s-au pierdut în ultimii 200 de 
ani din cauza interven郡iilor umane. Lucr<rile 
efectuate au cauzat modific<ri semnificative 群i 
ireversibile pe 78ș din lungimea fluviului.  
   Autorii raportului avertizeaz< c< în cadrul 
Re郡elei Europene de Transport (Trans-European 
Network for Transport “ TEN-T) sunt deja 
prev<zute noi lucr<ri de infrastructur< pe 
Dun<re, care presupun 群i eliminarea pragurilor, 
pentru îmbun<t<郡irea naviga郡iei. 
        Pe cursul românesc al Dun<rii, astfel de 
lucr<ri amenin郡< doua zone principale, unde este 
planificat< 群i distrugerea pragurilor, prin 
adâncirea albiei fluviului. Aceste zone includ 
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……în mod normal, apa nu are gust, miros sau culoare? Totu群i, apa pe care o bem noi, prezint< aceste 
însu群iri datorit< diveri群ilor factori cu care intr< în contact (roci, substan郡e de purificare, poluare etc). 
…clorina este folosit< de oameni de peste 100 de ani pentru purificarea apei? 50 ml de clorin< sunt 
suficien郡i pentru a distruge bacteriile din 100.000 de litri de ap<. 
…………..cu un debit mediu de 7.130 metri cubi pe secund<, Dun<rea este al 28-lea fluviu din lume 
din punct de vedere al debitului? Volga ocup< pozi郡ia 24 (cu 8.080 m cubi/sec) în timp ce lider este 
Amazonul cu o un impresionant 219.000 m cubi/sec (spre compara郡ie, urm<torul clasat, Congo, are 
un debit de 5 ori mai mic: 41.800 m cubi/sec. 
………delta format< la v<rsarea în Marea Neagr< este cea de a doua din Europa ca suprafa郡<, dupa 
cea a Volg<i? Din suprafa郡a de aproximativ 4.152 km², 3.446 km² se afl< pe teritoriul României iar 
restul în Ucraina. 
…….apa memoreaz< toat< calea pe care a str<b<tut-o prin p<mânt 群i pe p<mânt , în sensul c<  
înmagazinez< toate  informa郡iile referitoare la mediile prin care a trecut?  

‥tia“i c? ... 

ing.Anghel Maria  



 

de Prof. Burlacu Eugenia-  au 
participat  cu mare interes la acest 
regal de culori , fiind impresionaYi 
de armonia şi simetria florilor de 
toamn<. 
     Evenimentul cu tradiYie pentru 
SecYia Gr<dina Botanic<, înc< din 
1994, reuneşte în fiecare an 
instituYii publice şi firme private 
de specialitate, precum şi 
persoane particulare, iubitoare de 
frumos şi natur<,ce  doresc s< 
prezinte publicului nout<Yi din 
domeniul horticulturii şi botanicii, 
ultimele variet<Yi vegetale 

obYinute şi aranjamente 
florale deosebite. 

   Parterul complexului s-a 
transformat într-o simfonie 
cromatic< şi olfactiv<, 
redat< de fiecare buchet în 
parte. 
  

              Complexul Muzeal de 
ŞtiinYe ale Naturii şi-a deschis 
porYile între 19-21 octombrie, 
pentru proiectul - 
expoziYie ,,FLORILE INIMII de 
la MALUL DUNARII’’ cu 
vernisajul cu vânzare a  
evenimentului „Regina Toamnei, 
Crizantema”.Ging<şia şi frumu-

seYea crizantemelor, în diverse 
forme, culori şi aranjamente, a 
adunat în prima zi de gal< o 
mulYime de iubitori de flori, dar şi 
curioşi. 
         Elevii şcolii noastre  însoYiYi 
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       La invitaYia Centrului de ConsultanY< Ecologic< 
GalaYi , prof. instruire practic< Burlacu Eugenia cu 
un grup de elevi de la Colegiul Tehnic ,,Aurel 
Vlaicu ,, au participat  la ConferinYa Regional< din 
24-25 octombrie 2012, în cadrul proiectului trans-

frontalier’’Less Waste in the North West- Raising 
Public Awareness on Solid Municipal Waste 
Management in the North-West of the Black Sea 
Region’’,finanYat prin  Black Sea Basin Joint 
Operational Programme 2007- 2013, prin proiectul 
cu nr. înregistrare 4882/26.10.2012  şi la expozi-
Yia    ,,Deşeurile o surs< inepuizabil< pentru 
educaYia ecologic< şi estetic<’’.  
      Organizatorii şi-au propus iniYierea unei  ample 
campanii de conştientizare a populaYiei şi mai ales a 
tinerilor   în ceea ce priveşte impactul benefic pe care 
îl poate avea, gestionarea responsabil<  şi eficient< a 
deşeurilor asupra mediului  înconjur<tor şi asupra 
s<n<t<Yii cet<Yenilor, dar şi încurajarea adopt<rii  unui  
comportament  responsabil faY< de mediu. 

…..Cu câteva mii de ani în urm< crizantema st<pânea gr<dinile din China, pentru c< era deopotriv< 
floare şi hran<.InflorescenYele înfrumuseYau interioarele, iar frunzele şi tulpinile ajungeau în 
buc<t<rii, unde serveau la preg<tirea unor mânc<ruri foarte apreciate. 

……..Prima consemnare scris< privitoare la crizantem< o întâlnim în scrierile lui Confucius prin sec. 
Al V-lea i.H. care o numeşte „floarea de aur". Prin secolul al VIII crizantema cap<t< o asemenea 
faim< încât împrumut< devine floarea naYional< a Japoniei, şi împrumut< numele s<u celei mai înalte 
distincYii japoneze: Ordinul crizantemei. 

Ştiaぢi cB …. 

      Operele de art< neconvenYionale care 
compun acest vernisaj inedit includ  piese de 
mobilier, sculpturi, tablouri realizate din 
cutii de bere ,dopuri de sticla, hârtie, pet-uri  
şi chiar componente electronice. 
      Şcoala noastr< a participat cu realiz<rile 
elevilor clasei 11B  sub îndrumarea prof. 
instruire practic<- Burlacu Eugenia, care au 
prezentat cele mai reuşite proiecte şi lucr<ri 
de art< vizual<. 
     Autorii operelor, elevii din şcolile  
oraşului,   vor conştientiza importanYa 
colect<rii selective a deşeurilor şi a recicl<rii 
lor, primind  premii atractive şi diplome de 
"cet<Yeni responsabili". 

O sursB inepuizabilB –deşeurile … 

Prof. Burlacu Eugenia  

Prof. Burlacu Eugenia  

LecYia de ecologie  



Organismele modificate genetic (OMG) 
pot fi plante, animale sau microorga-nisme ale 
c<ror caracteristici genetice au fost modificate 
artificial, în laborator, pentru a li se conferi 
propriet<Yi noi.  

În Europa este permis< doar cultivarea 
anumitor tipuri de organisme modificate 
genetic, iar includerea lor în hran< se face cu 
obligaYia de a preciza acest lucru pe etichet<. 
Cu toate acestea, dac< nivelul organismelor 
modificate genetic dintr-un produs alimentar nu 
dep<șește 0,9ș din totalul ingredientelor, 
produc<torul nu mai este obligat s< treac< 
OMG pe etichet<.    

Sunt autorizate circa treizeci de organisme 

modificate genetic (O.M.G.) pentru  uzul 
alimentar uman şi animal. Dintre acestea, cele 
mai „prelucrate" genetic sunt porumbul (20 de 
tipuri de porumb), soia, rapiYa (trei tipuri de 
rapiY<), bumbacul, sfecla de zah<r (tipul H7-1) şi 
cartofii (Amflora). Îns< principalele produc<toare 
şi exportatoare care îşi asigur< în acest fel 
culturile sunt Statele Unite, Brazilia şi Argentina. 

În România, în anul 2010, AgenYia NaYional< 
pentru ProtecYia Mediului a autorizat doar 
cultivarea porumbului modificat genetic. 

Majoritatea produselor alimentare conYin 
între 0,1 şi 0,5 organisme modificate, prin 
contaminare involuntar< în timpul procesului de 
fabricaYie. 

genetic au ar<tat schimb<ri în uter şi ovare. 
 Într-un studiu pe mai multe generatii de hamsteri, 

majoritatea hamsterilor hr<niバi cu soia MG ゼi-au 
pierdut capacitatea de a se reproduce, pe la a treia 
generaYie. Au ar<tat de asemenea, o creştere mai lent< 
şi mortalitate mai mare în rândul puilorく 

        Constat<rile sugereaz< c< soia MG RR ar putea 
prezenta riscuri grave de s<n<tate pentru oameni. 
Faptul c< au fost g<site diferenYe între animale 
hr<nite cu hran< modificata genetic și animale 
hr<nite cu hran< nemodificat< genetic, contrazice 
ipoteza FDA c< soia MG este substanYial  
echivalent< cu soia nemodificat< genetic. 
   

      Din moment ce soia RR modificat< 
genetic a fost aprobat< pentru comercializare, 
studiile au g<sit efecte de boal< la animalele de 
laborator hranite cu acest tip de soia, efecte ce nu 
au fost observate în grupurile de control hr<nite 
cu hran< nemodificat< genetic: 
 Şoarecii hr<niYi cu soia modificat< genetic RR au 

suferit modific<ri celulare în ficat, pancreas şi 
testicule. 

 Şoarecii hr<niYi cu soia MG au ar<tat mai multe 
semne acute de imbatranire la nivelul ficatului. 

 Iepurii hr<niti cu soia MG au ar<tat tulbur<ri ale 
funcバiei enzimatice la rinichi ゼi inim<. 

 Femelele de şobolan hranite cu soia modificat< 

Organismele modificate genetic (OMG) 

Este soia RR  modificat< genetic sigur< pentru consum? 

Agricultura ecologic< exclude utilizarea 
ingineriei genetice. Îns< nici m<car în cazul 
produselor inscripYionate cu sigla 
„AB" (agricultura biologic<) nu exist< garanYii 
depline, pentru c< capacitatea de sigilare a 
acestor culturi nu este 100ș. În plus, etichetarea 
lor se face la fel ca aceea a produselor obişnuite, 
f<r< a specifica filiera de producYie. 

Semnalarea pe etichet< a prezenYei 
organismelor modificate genetic este obligatorie 
pentru toate ingredientele, aditivii ori aromele 
care au în compoziYie peste 0,9ș astfel de 
organisme. MenYionarea pe etichet< a 
organismelor modificate genetic se face 
indiferent de proporYia respectivului ingredient 
în produsul finit, dac< este în concentraYie mai 
mare de 0,9ș, potrivit legislaYiei europene. 
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„La nivelul UE exist< obligativitatea ca orice produs alimentar 
care conYine organisme modificate genetic s< fie etichetat 
corespunz<tor. Alimentele care conYin organisme modificate genetic 
sunt, în general, semnalate prin etichet<. Îns< majoritatea produselor 
au în compoziYie, prin contaminare, „urme" de produse „mutante". 

Ing. Onu Anca  

Elev-Mihaela D<n<il< Clasa 12C 



 Literele de la A la G reprezint< o 
scal< a aparatelor de la cel mai 
eficient (A) la cel mai pu郡in efici-
ent (G); culorile: verde înseamn< 
“mai eficient”, iar ro群u înseamn< 
“mai pu郡in eficient”; s<ge郡ile 
arat< eficien郡a energetic< pentru 
un nivel dat.   
         Etichetarea energetic< ajut< 
consumatorii în a-şi evalua cos-

turile de energie atunci când achi-
ziYioneaz< produse electrice de uz 
casnic, precum frigidere, maşini 
de sp<lat rufe , usc<toare sau cup-

toare. Produc<torii sunt obligaYi 
s< indice consumul energetic, 

indiferent dac< produsele sunt 
“mai eficiente”(verde) sau 
“mai puYin eficiente” (roşu) din 
punct de vedere energetic. În 
viitor, etichetarea se va aplica 
şi produselor consumatoare de 
energie pentru uz comercial şi 
industrial, cum ar fi camerele 
frigorifice sau vitrinele frigo-

rifice. În plus, etichetarea ener-
getic< se va aplica şi produ-

selor cu impact energetic, 
inclusiv produselor de cons-

trucYie, care au un impact 
direct sau indirect semnificativ 
asupra consumului de energie 
şi, dup< caz, de alte resurse 
esenYiale în faza de utilizare.  
  
Elev 

Alexa Gabriel 

               Eticheta energetic< 
ilustreaz<, prin culori, s<ge郡i 
sau literele alfabetului, 
eficien郡a energetic< a unui 
aparat electric de uz casnic. 
        Schema de etichetare este 
bazat< pe un „indice de eficie-

nМ< energetic<”, rezultat prin 
compararea consumului de 
energie al aparatului electric de 
uz casnic ce trebuie etichetat 
energetic, cu consumul mediu 
de energie al modelului Euro-

pean, ales la nivelul anului 
1993, folosind valori variabile 
func郡ie de categoria aparatului. 
Clasa de eficien郡< energetic< în 
care se încadreaz< fiecare apa-

rat electric de uz casnic este 
determinat< de valoarea indice-

lui de eficien郡< energetic<. 
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Recomand<ri  pentru ap<rarea s<n<t<Yii noastre ; 
-EvitaМi  apropierea de  antenele de televiziune, 
mai ales de cele foarte mari şi puternice. 
-În case ,sursele de radiaYii electromagnetice 
sunt Кi  cabluri interne de la diverse  aparate. 
-IdentificaYi expunerea  la radiaYii electro-

magnetice urm<rind  dispozitivele şi tehniciile 
cu care v< confruntaYi cel mai des în timpul zilei 
Кi stabiliYi limita expunerii la radiaYii 
electromagnetice pe or<. 
 -P<straYi ceasul electric / radio cât mai departe 
de omul, care doarme, de preferinY<, la o 
distanY< de 60 cm  
-Telefoanele mobile devin o ameninYare 
biologic<  major<, aproape o arm<, care poate 
fi la fel de mortal< ca şi fumatul.  
-Dac< lucraYi mult timp la un calculator -  
puneYi-l cât mai departe de  capul dvs., în cazul 
în care v< permit cablurile Кi  alegeYi monitorul 
LCD în loc de CRT.  
 

Eticheta energetic?  

Metode de protecぢie împotriva radiaぢiilor electromagnetice  

        Expunerea la radiaYia electromagnetic< este 
de doua feluri: ocupaYional< şi ambiental<. Cea 
ocupaYional< include sursele constând în 
aparatura folosit< la domiciliu sau serviciu, la 
care avem acces direct prin utilizarea zilnic< 
(cabluri, aparatura electrocasnic<, IT, de 
telecomunicaYii, dispozitive industriale, etc.). 
Cea ambiental< include sursele exterioare 
locaYiei (tablouri electrice şi transformatoare, 
antene de telecomunicaYii, linii de înalt< 
tensiune, instalaYii industriale, etc.). Efectul 
expunerii este unul conjugat, incluzând ambele 
tipuri. http:camp-electromagnetic. 
            C<mpurile electromagnetice pot exercita 
un impact negativ asupra s<n<t<Yii noastre . 

Elev Horぢu Irina  

http://ro.wikipedia.org/wiki/1993


          Au intrat în vigoare norme îmbun<t<Yite 
privind colectarea şi tratarea deşeurilor 
electronice. Deşeurile electronice (adic< 
deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice, sau DEEE) se num<r< printre 
fluxurile de deşeuri cu cea mai rapid< creştere şi 
ofer< oportunit<Yi importante în ceea ce priveşte 
punerea la dispoziYie pe piaY< a materiilor prime 
secundare. 
     Colectarea sistematic< şi tratarea adecvat< 
sunt condiYii prealabile pentru reciclarea unor 
materiale precum aurul, argintul, cuprul şi meta-

lele rare din televizoarele, laptopurile şi telefoa-

nele mobile uzate. Noua directiv< a UE repre-

zint< un pas clar înainte în ceea ce priveste pro-

tecYia mediului şi un impuls major pentru utili-
zarea eficient< a resurselor în Europa. 
               Directiva a intrat în vigoare în data de  
13 august a.c. şi ofer< statelor membre instru-

mentele necesare pentru a combate cu mai  mult< 
eficacitate exportul ilegal de deşeuri. 
Transporturile ilegale de DEEE constituie o 
problem< grav<, în special când sunt disimulate 
sub forma transporturilor legale de echipamente 
uzate pentru a eluda normele UE privind tratarea 
deşeurilor.  
    Etapele implement<rii :  P<n< la 14 februarie 2014, statele membre 
vor trebui s<-şi modifice legislaYia existent< 
privind DEEE şi s-o armonizeze cu noua 
directiv< şi noile obiective.  Din 2016, statele membre vor fi obligate s< 
asigure, c< se colecteaz< 45 ș din echipamentele 
electrice şi electronice vândute în fiecare Yar<.  Din 2018, sfera de aplicare a directivei se va 

l<rgi  faY< de categoriile de ast<zi, pentru a se 
aplica tuturor echipamentelor  electrice şi 
electronice.    http://www.immromania.ro 

  ………….  În urma recicl<rii deşeurilor provenite de la echipamente electrice şi electronice rezult< 
urm<toarele materiale;  Font< şi oYel - 48%; Aluminiu-5%; Cupru-7%; Material plastic inflamabil-
15%; Material plastic neinflamabil-15%; Sticl<-5%; Cauciuc-1%; Circuite imprimate (PCB)-3%; 
Ceramice şi sinterizate-2%; Lemn şi placaj-3%; Alte metale neferoase-1%; Altele-5%.Din aceste 
materiale circa 80ș sunt materiale reutilizabile şi valorificate sub diverse forme direct la 
produc<torii de materiale plastice, sticl<, metale, etc.    

Noi norme privind deşeurile electronice  

……..În prezent, doar o treime din deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice din UE sunt colectate separat în sistemul documentat. 
Obiectivul actual de colectare al UE este de 4 kg de DEEE pe cap de 
locuitor, ceea ce reprezint< aproximativ 2 milioane de tone pe an, din 
aproximativ 10 milioane de tone de DEEE produse anual în UE. Se 
estimeaz< c<, p<n< în 2020, volumul de DEEE va creşte p<n< la 12 
milioane de tone. Obiectivul  final  al  noii directive, un  nivel  ambiYios  de  
85 ș din toate DEEE produse, va garanta c<, în 2020, în UE vor fi 
colectate separat aproximativ 10 milioane de tone, sau aproximativ 20 kg 
pe cap de locuitor.  
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         Scopul normelor privind colectarea şi tratarea deşeurilor electronice, este prevenirea 
daunelor  provocate  s<n<t<Yii  umane şi mediului de substanYele periculoase conYinute în DEEE, 
precum şi creşterea gradului de reciclare şi/sau reutilizare a produselor şi materialelor. 

Ştiaぢi cB …… 

Ştiaぢi cB ……. 

Ing. Anghel Maria  



ALFABETUL    FINANCIAR-pentu toYi 

reu群i s< realizeze o cre群tere a 
veniturilor. Ce va face?   
     Va face ceva  cump<r<turi la 
lucurile pe care le tânjeşte de 
mult, pe care nu 群i le-a putut 
permite pân< acum, va ie群i mai 
des “cu prietenii” în ora群, î群i va 
schimba celularul, ma群ina, etc. 
         La ce se ajunge cu aceast< 
abordare ? 

     La situaYia dinainte, bugetul e 
întins la maximum,  banii se ter-
min< oric<t de mul郡i ar fi, 群i cu 
prima ocazie nefericit< (înt<m-

plare neprevazut<, sc<derea veni-
turilor) bugetul ajunge pe minus. 
     Cea mai mare greぞealB din 
finan_ele personale este sB 

credem cB mai mul_i bani 
ne rezolvB problemele 
financiare.  
   Doar un management 
eficient al banilor te poate 
duce spre independen郡a 
financiar< 群i apoi spre 
libertate financiar<. 
     Rolul unui plan finan-

ciar este stabilirea buge-

tului, aceasta find metoda 
prin care putem ştii cât 
cheltuim pe lun< şi cât 
putem economisii. 
 

      Regula de bazB este 
sB nu cheltuiぢi mai mult 

decât câştigaぢi.  

        Acum e criz< financiar<. 
Toat< lumea o simte, sau o vede 
în jurul s<u , acas< la 群coal< la 
televizor  sau în economie .  
        Când omul este în impas sau 
str<mtorat, primul lui gând este  
s<-群i imagineze ce ar face dac< ar  
avea mai mul郡i bani,  totul s-ar 
rezolva de la sine. Asta crede 
majoritatea tinerilor, viseaz< s< 
realizeze o cre群tere a veniturilor   
încercând  s< se concentreze  cum 
s< înceap< o activitate gene-

ratoare de venit rapid, eficient sau 
în cel mai bun caz cum s< 
g<seasc< un  job, bine pl<tit 群i  
u群or sau s< împrumute . 
   Abordarea este  bun<, dar 
insuficient<. Dac< un tân<r  ar 
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Planul  financiar = managementul banilor 

EducaYia financiar< 

    Primul pas în consolidarea educaYiei financiare este însuşirea alfabetului financiar: 
Credit bancar =  împrumut de fonduri acordat de c<tre o instituYie bancar<. Creditele se definesc 
dup< durat<, destinaYie, garanYiile aduse, moned< etc. 
 Creditul de consum este acordat persoanelor fizice în scopul achiziYion<rii de bunuri de 

consum cu plata în rate; 
  Creditul documentar este o tehnic< de decontare a unei operaYiuni comerciale în derularea 

c<reia banca mandatar al debitorului emite un acreditiv în baza documentelor de expediYie a 
m<rfurilor; 

  Creditul ipotecar este un împrumut acordat unei persoane pentru achiziYionarea unui bun 
imobiliar (locuinY<, teren), acesta constituind totodat< garanYia creditului; 

  Creditul revolving sau creditul cu reînnoire automat< se acord< unui 
           client într-o sum< determinat< şi este reînnoit pe m<sura ramburs<rii.  

      Iat< c<teva sfaturi care te pot ajuta s<-Yi faci un plan bine organizat pentru a nu înt<mpina probleme 
cu banii.  
1. Stabileşte-Yi obiective clare pe termen scurt şi  lung ; 
2.  Implic<-i şi pe ceilalYi, prieteni sau familia ; 
3. Include distraYia , pentru c< altfel rişti s< intri în banii destinaYi altor planuri;  
4 Economiseşte  conştient şi f<r< regret; 
5 F< inventarul  la finalul lunii şi  Yine o evidenY< cât mai clar< e cheltuielilor; 
6 Planuieşte în avans în perspectiva unor schimb<ri cu care te vei confrunta; 
7 Plaseaz< economiile  pentru a nu  fi tentat s< le risipşti. 

Managementul banilor e mult mai important decât numErul lor.   

 — T. Harv Eker 

Ing. Anghel Maria  
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Construim  viitorul alBturi   de tine !  

Noienbrie 2012 

,, Elevul viitorului va fi un explorator “ spune 

Marshall McLuhan . Pentru aceasta el trebuie sB fie 
conぞtientizat de importan_a învB_Brii prin cercetare, 
prin descoperire , de importan_a realizBrii conexiunilor 
între diferite discipline .  

Şcoala propune dezvoltarea intelectual<, social< şi 
profesional< a elevilor cu scopul form<rii unor 
personalit<Yi flexibile, uşor adaptabile la cerinYele noi ale 
societ<Yii mereu în schimbare, în vederea asigur<rii 
resurselor umane în domeniile de preg<tire, ca o premis< 
de îmbog<Yire economic< şi cultural< a comunit<Yii.  
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