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Tu Știi Ce Mănânci?...
Trăind într-o eră în care se poate afirma că diversitatea în ceea ce privește 
alimentația a ajuns la apogeu, se ridică problema conștientizării riscu-
rilor impuse de hrana consumată de fiecare persoană. Alimentele modifi-
cate genetic sunt prezente în meniul zilnic al oricărei persoane, dar câți din-
tre noi cunoaștem procedeele care au dus la formarea unei roșii ,,perfecte”? 
  
Ca o scurtă definiție, organismele modificate genetic (sau OMG-urile) sunt, așa cum 
este sugerat prin nume, organisme la care materialul genetic a fost modificat într-un 
mod artificial, prin utilizarea unor tehnologii de recombinare a ADN-ului. Princip-
iul de producere a unui astfel de organism constă în prelevarea de material genet-
ic, modificarea acestuia prin procedee de laborator și introducerea într-un alt or-
ganism, în scopul obținerii unor caracteristici noi. Sunt selectate diverse gene (de la 
aceleași specii, dar și de la specii diferite) și transferate de la un organism la altul. 
 
Alimentele modificate genetic sunt obținute din plante care au fost supuse acestui pro-
ces, plante ale căror semințe au fost apoi cultivate.  Primele astfel de alimente au fost 
produse în anul 1990 și au fost obținute din soia, porumb, semințe de bumbac și rapiță. 
 
,,Flavr Savr” (o tomată) este primul aliment modificat genetic care a fost 
comercializat în lume (1994), de către o companie din Statele Unite ale Am-
ericii. Motivul? Roșia a fost creată pentru a fi mai rezistentă și pent-
ru a nu fi necesar ca aceasta să fie culeasă înainte de a fi complet coaptă. 
 
În prezent, se comercializează alimente provenite din trei tipuri de organisme mod-
ificate genetic. Prima categorie se bazează pe rezistența la atacul insectelor, care 
s-a obținut prin incorporarea unei gene în plantă, ce induce producerea unei toxine 
având calități de insecticid. A doua categorie face referire la rezistența organis-
melor împotriva infecțiilor virale, rezultată prin introducerea de gene la anumite 
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... Alimentele Modificate Genetic 
virusuri care provoacă boli ale plantelor. Cea de-a treia categorie de organisme mod-
ificate genetic trimite către toleranța la ierbicide, care se obține prin introducerea 
unei gene de la o bacterie ce manifestă rezistență la astfel de substanțe dăunătoare. 
 
Deși este aproape unanim acceptată ideea conform căreia tot ce e natural e sănătos, 
ultimele studii atrag atenția asupra modului în care omul poate interveni și provoca, 
prin metode de laborator, modificarea produselor tradiționale. În acest sens, există 
trei aspecte principale care sunt urmărite în cercetările legate de alimentele mod-
ificare genetic: alergenicitatea, transferul genetic și transferul natural al genelor 
către celelalte culturi. În privința alergenicității, nu au fost evidențiate efecte care 
să fie legate de alimentele modificate genetic. Legat de transferul de gene din aces-
te alimente în organismul uman, experții recomandă neutralizarea proceselor de 
transfer al genelor de rezistența la antibiotice. Nu în ultimul rând, transferul nat-
ural în culturi și amestecarea semințelor provenite din culturile naturale cu cele 
provenite din culturile modificate genetic ar putea afecta siguranța alimentelor. 
 
 
Lista privind capacitățile organismelor modificate genetic este într-o continuă 
creștere și include rezistența crescută la diverse boli, la secetă și capacitatea 
de a furniza recolte cu niveluri nutriționale sporite. Astfel, cu toate că Organi-
zația Mondială a Sănătății a declarat că produsele modificate genetic pot crește 
conținutul nutritiv și că ar îmbunătăți sistemele de pro-ducție a hranei, unii cer-
cetători afirmă că oamenii care trăiesc lângă câmpurile ce conțin culturi modi-
ficate genetic ar suferi de simptome febrile, boli respiratorii sau reacții alergice. 
 
Așadar, alimentele modificate genetic reprezintă un subiect controversat, opiniile 
privind beneficiile acestora fiind atât pro, cât și contra, în funcție de perspectiva de 
analiză.  

Teodora Doboș
Clasa a XI-a A
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Boli Autoimune
Rolul sistemului imunitar este acela de a proteja organismul de diferitele afecțiuni cauzate de vi-
rusuri, bacterii, microbi sau celule dezvoltate anormal. Corpul produce și se apără prin intermediul 
unor proteine numite anticorpi sau cu ajutorul unor celule albe denumite limfocite. Atunci când 
bolile autoimune apar, anticorpii noștri atacă țesuturi și organe umane în mod eronat, negăsind 
adevăratul focar problematic. Altfel spus, anticorpii (deveniți autoanticorpi), în loc să atace micro-
bii, virusurile şi alte particule străine din corp, ei se îndreaptă asupra celulelor din organele proprii, 
piele, celule nervoase și nu numai. 
 
Există mai multe motive pentru care bolile autoimune apar. O cauză este reprezentată de sub-
stanţele străine organismului care dețin o structură asemănătoare cu cele aflate deja în organ-
ism. În această situaţie, anticorpii şi/sau limfocitele produse împotriva celor menționate vor ataca 
şi structurile similare ale organismului. O alta cauză ar putea fi constituită de faptul că anumite 
substanţe din corp îşi pot modifică structura, iar sistemul imunitar le percepe ca fiind străine şi 
acționează în consecinţă. De asemenea, există posibilitatea ca sistemul imun să producă un răspuns 
aberant împotriva propriilor structuri fără a avea un motiv.  
 
Care ar fi eventualele simptome? Lista următoare cuprinde o parte dintre ele: 
 
1.    Dureri articulare, dureri musculare, slăbiciune sau tremur 
2.    Scădere în greutate, insomnie, intoleranță la căldură sau ritm cardiac rapid 
3.    Iritații recurente sau urticarie, sensibilitate solară, o iritație în formă de fluture de-a  
        lungul nasului și obrajilor 
4.    Dificultăți de concentrare și atenție 
5.    Tulburări digestive și gastrointestinale 
6.    Amorțire sau furnicături în mâini sau picioare 
7.    Cădere a părului sau pete albe pe piele sau în interiorul gurii 
8.    Oboseală și slăbiciune, creștere în greutate sau intoleranță la frig 
 
Cele mai cunoscute boli autoimune dispun de o clasificare. Bolile sistemice despre care este posibil 
să fi știut deja sunt artrita juvenilă (care afectează articulațiile, mai rar pielea sau plămânii), Lupu-
sul eritematos sistemic (afectează pielea, rinichii, articulațiile, creierul, globulele roșii), Sindromul 
Guillain-Barre (afectează sistemul nervos). Există și boli care se dezvoltă în diferite organe. Având 
în vedere această clasificare, sunt cunoscute diabetul zaharat  de tip 1 (insulele pancreatice Lang-
erhans), scleroza multiplă, dermatomiozita și boala Graves (care afectează tiroida). 
 
Diagnosticarea acestor boli se face dificil deoarece în stadiul inițial, o asemenea boală prezintă 
simptome vagi, greu de recunoscut. Acesta poate fi stabilit în urma unui control fizic și luând în 
considerare și istoricul medical al pacientului (numit si anamneză). Sunt teste care pot aduce la 
cunoștință existența bolii, precum cele de sânge, cele speciale pentru anticorpi, teste ale funcției 
tiroidiene, testarea factorului reumatoid și nu în ultimul rând testarea anticorpilor de acetilcolină 
pentru diagnosticarea miasteniei gravis. 
 
Pe lângă medicina convențională care, prin intermediul unui tratament pe baza de pastile, reușește 
să diminueze manifestările acestor boli, se remarcă și terapiile complementare precum acupunctu-
ra, modificări dietetice, Tai chi, psihoterapie și consiliere, terapie prin atingere -cum ar fi Reiki- și 
muzicoterapie. 
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Bianca Tr ăistar
Clasa a XI-a A
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Experţii au descoperit că o operaţie prin care este tăiată o parte din crei-
er ar oferi şansa bolnavilor de epilepsie să ducă o viaţă normală, fără să 
sufere de convulsii. 
 
Intervenţia chirurgicală, numită hemisferectomie, implică îndepărtarea 
chirurgicală sau deconectarea unei  jumătăţi din creier şi, potrivit unui 
nou studiu, ar putea preveni convulsiile. 
 
Oamenii de ştiinţă au analizat date medicale de la pacienţi cu epilepsie şi 
au descoperit că, după operaţie, 56% au scăpat de convulsii. 
Studiul publicat în jurnalul “Epilespia” a analizat date de la pacienţi cu 
vârste între 2 şi 28 de ani, majoritatea copii, care au dezvoltat epilepsie 
înainte să împlinească 3 ani. 
 
Un interesant exemplu al acestui tip de operaţie îl reprezintă cazul unui 
bebeluş din Statele Unite, care a fost diagnosticat cu Sindromul West, con-
cretizat prin sute de episoade de convulsii în fiecare zi. Simptomele apar 
de obicei până la împlinirea primului an de viaţă. 
 
Soluţia cea mai bună pentru el era hemisferectomia, operaţie cu care 
părinţii au fost de acord, iar acum evoluţia postoperatorie este bună, cri-
zele epileptice încetând. 
 
Medicul care l-a operat a confirmat că a făcut atât hemisferectomii drepte, 
cât şi stângi, iar personalitatea pacienţilor nu s-a schimbat, deci nu se 
poate spune ca personalitatea unei persoane este localizată într-o anu-
mită zonă a creierului. 

Da, Poţi Trăi Fără 
Jumătate De Creier!
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Licolae Livadaru
Clasa a XI-a A

Au apărut cu siguranţă modificări în comportamentul fizic al copilului, de 
exemplu mâna dominantă a devenit stânga pentru că emisfera dreaptă 
controlează jumătatea stângă a corpului. 
Medicul pediatru Ajay Gupta din Cleverland, S.U.A. a relatat eficacitatea 
hemisferectomiei şi uşurinţa prin care corpul uman se poate adapta la 
mediu doar cu jumătate de creier: 
 
,,Creierul are o capacitate extraordinară de a-şi modela reţeaua de conex-
iuni interneuronale pentru a funcţiona în cazul distrugerii unei emisfere. 
Unele funcţii ale creierului sunt localizate cel mai adesea la nivelul uneia 
dintre emisferele cerebrale, de exemplu în 98% din cazuri limbajul este lo-
calizat în emisfera stângă. În cazul distrugerii/exciziei emisferei stângi 
ai crede că persoana respectivă nu ar mai putea vorbi, dar dacă operaţia 
are loc la o vârstă suficient de mică, jumătatea rămasă preia o parte din 
funcţiile emisferei lipsă. Cu cât vârsta este mai fragedă, cu atât procentul 
de recuperare este mai mare”, a declarat Dr Gupta. 
 
Doar un număr redus de persoane cu epilespie sunt eligibile pentru această 
operaţie. Pacienţii cu hemisferectomie au întotdeauna unele paralizii pe 
partea laterală a corpului, parte opusa faţa de emisfera creierului în-
lăturată. Aceştia sunt capabili să îşi controleze numai un sigur membru şi 
au ca susţinere o singură gleznă în partea inferioară. 
 
Ei sunt totuşi capabili de a-şi muta cotul și umărul de pe partea paralizată, 
dar nu de a-şi controla funţional mâna şi degetele. În puţine cazuri apar 
zone de senzaţie tactilă pe unele părţi ale membrelor paralizate, acestea 
fiind explicate doar de implicarea celeilalte jumătaţi de creier active in 
dezvoltarea acestora din anii prematuri ai pacienţilor.  Prin urmare, mâna 
paralizată devine doar un suport “ajutor” şi niciodată nu poate fi complet 
restaurată.  
 
Cu toate acestea, aproape toţi copiii care au avut ca ultimă soluţie hemis-
ferectomia, au avut urme de paralizie înainte de intervenţie. Operaţia se 
pare că nu afectează deloc intelectul copiilor; inteligenţa se îmbunătăţeşte 
datorită indepărtării epilepsiei şi eliminarea antigripantă de medica-
mente. Acolo unde nu există complicaţii, mulţi dintre aceşti copii reuşesc 
să se mobilizeze după cel puţin două saptămăni de la operaţie. 
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Biomimetism
Introducere  

Natura a inspirat omul încă de la începuturi: pic-

torii i-au imortalizat frumusețea fiecărui anotimp 

în tablourile lor, scriitorii au asociat-o de-a lungul 

evoluției literaturii cu iubirea, în romantism, sau 

cu singurătatea sau goliciunea sufletească în sim-

bolism. Pe partea tehnică,natura a reprezentat o 

importantă sursă de inspirație pentru oamenii de 

știință încă de la primele descoperiri și invenții,to-

tuși disciplina industrială și științifică numită biomi-

metism care se ocupă cu învățarea din designul naturii a fost recunoscută abia recent. 

 

Cuvântul este format din prefixul “bio”, însemnând viață, și “mimetism”, însemnând “Proprietate a 

unor plante sau a unor animale de a-și schimba culoarea după mediul înconjurător, ducând cu gân-

dul la “imitație”.Dacă până recent biomimetismul era un principiu aplicat doar de câteva personaje 

vizionare, în ultimii ani se observă o tendință tot mai pronunțată, în numeroase domenii existând o 

schimbare de paradigmă ce duce la integrarea perspectivei biomimetice în principiile de bază. 

 

Exemple de obiecte a căror creație a fost inspirată de natură sunt de tot felul,de la cele pe care le 

folosim zilnic până la tehnologii avansate folosite în domeniile de specialitate sau chiar planuri care 

nu au fost puse încă în aplicare,dar care ne-ar putea revoluționa viața. 

 

Fluturii – o sursă în miniatură de posibilități 

Aripile frumoșilor fluturi sunt, de asemenea, un adevărat izvor nesfârșit de inspirație pentru cer-

cetători. Una dintre caracteristicile cu cel mai mare potențial pentru știință îl reprezintă așezarea 

solzilor nanometrici de formă cilindrică, dispuși precum țiglele unui acoperiș, de pe aripile fluturilor 

care se regăsesc și în structura altor organe ale altor animale, cum ar fi aripile unor păsări sau solzii 

coloraților pești tropicali. Dacă omul ar putea găsi o modalitate de a imita această structură, atunci 

construirea de învelișuri hi-tech pentru echipamente industriale și medicale, rezistente la praf și 
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apă ar fi posibilă. 

Tot aripile de fluture ar putea reprezenta sfârșitul unei probleme de care ne lovim în zilele însorite 

atunci când încercăm să ne folosim telefonul: lumina solară reduce lizibilitatea ecranului aproape 

de zero. Unele companii au reușit să dezvolte suprafețe mai puțin reflexive și straturi de polarizare 

mai bune, însă tehnologia înglobată în aripile unei specii de fluturi ar putea schimba în mod sem-

nificativ soluțiile constructive ale viitorului. Această specie miraculoasă este “fluturele cu aripi de 

sticlă ” 

 

(Greta Oro) ale cărui aripi transparente sunt mult mai puțin reflexive atunci când sunt lovite de o 

rază de lumină decât oricare alt material cunoscut omului. Această proprietate, care îi permite flu-

turelui să rămână cât mai puțin vizibil indiferent de unghiul din care este privit, ar putea fi utilă pen-

tru dezvoltarea viitoarelor ecrane de telefon, lentile pentru obiective și alte obiecte care necesită un 

grad foarte redus de reflexivitate. Secretul aripilor constă în aceeași dispunere aleatorie a solzilor 

nanonemtrici care conferă transparența particulară a aripilor acestui fluture  

 

Aplicații în cadrul roboticii 

Principiul biomimetismului este aplicat și în domeniul roboticii, unde nu este folosit doar în scopuri 

militare. Un grup de cercetători europeni intenționează să conceapă o caracatiță robotică. Cerce-

tătorii implicați în acest proiect au reușit să construiască deja un braț robotic similar celui de cara-

catiță, acest pas fiind considerat extrem de important. De ce este atât de important? Deoarece o 

musculatură precum cea a caracatiței este întâlnită extrem de rar în natură, ea având capacitatea 

de a deveni tare sau moale în funcție de nevoie, asemenea limbii umane sau trompei de elefant. Prin 

intermediul unei structuri de silicon traversate de un cablu de oțel și conectate la un set de cabluri 

de nylon, brațul robotic poate manipula obiecte, fiind primul bio-robot “moale” (fără componente 

rigide) ce poate face acest lucru. Tehnologia, care se găsește aproape în stadiul de finalizare, ar 

putea avea un număr mare de aplicații, de la folosirea sa pentru a explora spațiile înguste, ce nu 

pot fi accesate altfel, la operațiuni de salvare a celor prinși sub dărmături. De asemenea, o echipă 

de chirurgi britanici s-a arătat interesată de folosirea acestei tehnologii pentru conceperea unui 

endoscop care să se transforme la comandă dintr-un instrument moale într-unul rigid, cu ajutorul 
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căruia se pot efectua operații.  

 

Șopârla Gecko – o revoluție la nivelul adeziunii 

Șopârla Gecko poate merge cu ușurință pe pereți și tavan datorită proiecțiilor dese, mai subțiri decât 

un fir de par uman, ce se termina cu mici fascicule de fibre de la nivelul picioarelor. Cercetătorii încearcă 

la momentul actual să inventeze un nou tip de adeziv care sa imite felul în care picioarele de Gecko 

se prind și se desprind de pe diferite suprafețe. Materialul acoperit cu milioane de fibre de plastic ar 

putea fi folosit in domeniul medicinei sau in crearea de echipamente pentru cățărări 

  

 “Velcro” (“Ariciul”) – una dintre cele mai utilizate invenții 

Unul dintre cele mai faimoase exemple este cel al “ariciului”, numit și “velcro”, folosit la numeroase 

obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și nu numai. Ariciul a fost inventat de George de Mestral, care, 

în timpul unei plimbări cu câinele său în anul 1941, a observat cum semințele unui scaiete se agățaseră 

de blana animalului de companie și de pantalonii săi. Curios din fire, acesta a studiat la microscop me-

canismul de prindere al plantei și a realizat că acesta ar putea fi copiat și pus în aplicare și de către 

oameni. De Mestral a observat că semințele plantei erau acoperite de cârlige microsopice care se pu-

teau agăța cu ușurință de fibrele textile sau chiar de păr. Așa a fost inventat velcroul a cărui denumire 

vine de la cuvintele franțuzești “velours”, “catifea”, și “crochet”, însemnând “cârlig”. 

 

Șirul lui Fibonacci 

Până și sistemul de numerotare al naturii, șirul Fibonacci, este prezent peste tot în jurul nostru. Acest 

lucru a fost observat de către un tânăr ce a văzut cum copacii cresc bazându-se pe un algoritm creat 

de către șirul lui Fibonacci, ceea ce a condus la ideea de a crea panouri solare cu următorul mod-

el pentru a maximiza eficiența energetică. Șirul lui Fibonacci mai poate fi văzut în modul în care se 

formează sau se ramifică ramurile copacilor. Un trunchi principal va crește până produce o ramură, 

care creează două puncte de creștere. Apoi, una dintre noile tulpini se va ramifica în două, în timp ce 

cealaltă rămâne latentă. Acest model de ramificare este repetat pentru fiecare dintre noile tulpini. Un 

bun exemplu este coada-șoricelului (Achillea ptarmica). Sistemele rădăcinilor și chiar și algele prez-

intă acest model  noile tulpini. 

 

Gândacii – o soluție pentru o problema mondială 

Aproximativ 900 de milioane de oameni de pe glob nu au acces la apă potabilă. În multe zone ale lu-

mii, femeile şi copiii sunt nevoiţi să parcurgă distanţe foarte mari pentru a găsi şi a aduce apă acasă. 

Pentru a veni în sprijinul acestor persoane, oamenii de știința pun la punct noi metode de extragere a 
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apei potabile din ceaţă. De unde se inspiră ei? De la gândacul de deşert din Namibia (Stenocara gra-

cilipes). 

Gândiţi-vă: În fiecare dimineaţă, deasupra deşertului Namib din Africa se formează ceaţă. Gândacul 

de deşert profită de ocazie şi se aşază în bătaia vântului sub un anumit unghi. Suprafața neregulată 

de pe elitre (aripile exterioare) conţine o substanţă hidrofilă care atrage particulele fine de apă. Aces-

tea se acumulează formând picături mai mari. Fiind tot mai grele, picăturile alunecă în jos prin cana-

lele hidrofobe dintre protuberanţe până la gură. 

Cercetatorii vor să folosească un principiu asemănător cu scopul de a colecta apă potabilă sau pentru 

a grăbi procesul de curățare a substanțelor toxice. Bineînţeles, oamenii au nevoie de mult mai multă 

apă decât gândacul de deşert ca să supravieţuiască. În plus, finanţarea unui astfel de proiect consti-

tuie o adevărată provocare. Aşadar, extragerea apei potabile din ceaţă pentru uz uman este deocam-

dată un proiect în desfăşurare. 

  

O nouă tehnică pentru a atașa grefele de piele folosite în cazul necesității unui transplant pentru 

pacienții care au suferit arsuri sau tăieturi a fost inspirată de un vierme parazit. Viermele cu cap ro-

tativ, Pomphorhynchus laevis , se atașează de intestinul gazdei cu ajutorul unor mici perișori, ascuțiți 

precum o lamă, apoi își mărește volumul capului, asigurându-și o ancorare stabilă în ţesutul gazdei. 

În mod similar ,adezivul destinat grefelor de piele este constiuit de o porțiune care conține ace micro-

scopice care cresc în volum atunci când intră în contact cu apa, fixând astfel, grefa de piele. Materialul 

descris este, consideră chirurgii, de trei ori mai rezistent decât “capsele” chirugicale folosite până în 

prezent. 

 

Concluzii 

Aceste exemple evidențiază doar câteva dintre beneficiile pe care oamenii le pot obține aplicând 

soluțiile ingenioase ale naturii. Poate că depărtarea omenirii de natură reprezintă, în final, o abordare 

ingenioasă a naturii pe care știința o privește prin alți ochi decât până acum. Nu putem fi siguri de 

ceea ce ne rezervă viitorul, însă cu un mentor precum mama natură, putem fi siguri că viețile noastre 

vor evolua în bine, spre o nouă eră a tehnologiei. Până atunci, să ținem în minte vorbele marelui Albert 

Einstein.

Diana Mariuta
Fechet șerban

Clasa a X-a A
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Celulele "GPS”
În 1971, John O’Keefe a iden-

tificat prima componentă a 
sistemului de poziționare. El a 
descoperit un anumit tip de celu-
le nervoase dintr-o zonă din crei-
er denumită hippocampus, care 
era întotdeauna activată atunci 
când un șoarece se afla într-un 
anumit loc dintr-o cameră. Alte 
celule nervoase se activau când 
șoarecele se afla în alte locuri 
din acea cameră. John O’Keefe 
a ajuns la concluzia că aceste 
“celule de localizare” trasează o 
hartă a camerei respective.

După mai bine de trei decenii, 
în 2005, May-Britt și Edvard I. 
Moser au descoperit o altă com-
ponentă esențială din sistemul 
cerebral de poziționare. Ei au 
identificat un alt tip de celule 
nervoase, pe care le-au denumit 
“celule-rețea”, care generează un 
sistem de coordonate și permit 
o poziționare precisă și găsirea 
unui drum străbătut anterior. 
Studii ulterioare au demonstrat 
felul în care celulele de localiza-
re și celulele-rețea fac posibilă 
determinarea poziției geogra-

fice și navigația pe ruta corectă.
În cortexul entorhinal, neuronii 
erau activaţi atunci când şoare-
cele trecea prin multiple locaţii 
aranjate într-o reţea hexago-
nală. Fiecare dintre aceste celu-
le erau activate după un model 
spaţial unic, iar laolaltă, aces-
te “celule de reţea” formează 
un sistem de coordonare care 
permite navigarea prin spaţiu. 
Alături de alte celule din cor-
texul entorhinal care recunosc 
orientarea capului şi margi-
nile camerei, ele formează cir-
cuite împreună cu celulele de 
poziţionare din hipocamp. Acest 
întreg sistem reprezintă un fel 
de “GPS intern” al creierului.

David Dickman, de la Baylor Col-
lege of Medicine din Statele Unite 
a identificat un grup de 53 de 
celule din creierul porumbeilor 
menite să răspundă la direcţia şi 
intesitatea câmpului magnetic. 
Aceşti noi “neuroni GPS” par a 
arăta modul în care informaţia 
magnetică este reprezentată în 
creierul păsărilor.
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Acesta a realizat un experiment 
în care porumbeii erau ţinuţi 
captivi, în timp ce câmpul mag-
netic din jurul lor varia atât ca 
intensitate, cât şi ca direcţie. 
Cercetătorul consideră că 53 de 
neuroni din creierul păsărilor 
sunt afectaţi de câmpul magnet-
ic, motiv pentru care a recurs 
la studierea fiecărei celule ner-
voase în parte.

Fiecare dintre aceşti neuroni 
răspunde diferit la variaţia 
câmpului magnetic şi oferă in-
formaţii asemănătoare unei bu-
sole, fenomen care le permite 
porumbeilor să aproximeze 
poziţia. Totodată, fiecare celulă 
nervoasă răspunde diferit la in-
tensitatea câmpului magnetic, 
răspunsul cel mai puternic în-
registrându-se în cazul câmpu-
lui magnetic natural al Terrei.
O serie de ipoteze cu privire 
la capacităţile păsărilor de a 
reacţiona la câmpul magnetic se 
referă la posibilitatea existenţei 
unor mici particule de metal lo-
calizate în nările sau în ciocul 
acestora. De asemenea, aceste 

metale ar putea exista şi în ure-
chea internă.

O altă teorie sugerează că la 
baza simţului magnetic se află 
receptori poziţionaţi în ochii 
păsărilor. Atunci când sunt 
expuse la lumină, molecule-
le numite criptocromi suferă 
o modificare rapidă la nivelul 
structurii lor atomice, modi-
ficare influenţată de alinierea 
moleculelor cu un câmp mag-
netic.

Ulterior, May-Britt si Edvard 
I. Moser au împărțit premiul 
Nobel pentru Medicină al anu-
lui 2014 pentru descoperirea 
lor uimitoare, “pentru desco-
perirea celulelor care compun 
un sistem de poziţionare din 
creier”. Premiul Nobel pentru 
Medicină este însoţit de o recom-
pensă financiară în valoare de 
8 milioane de coroane suedeze, 
adică aproximativ 881.000 de 
euro.

ștefania Simon
Clasa a X-a B
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Designer Babies, Începutul Unui 

Viitor Fără Defecte ?

Ţi s-a întâmplat vreodată să te priveşti în oglindă şi să-ţi doreşti să schimbi ceva 
legat de tine?  Poate firea ta introvertită sau culoarea ochilor. Sau poate ai vrea ca 
urmaşii tăi să fie genii sau să aibă ce tu nu ai. De asemenea este posibil ca în familia 
ta să existe boli transmise genetic precum diabetul sau Alzheimer. Dacă ţi-aş spune 
că poţi să îţi creezi, să-ţi schiţezi propriul copil, ai face-o? Puterea tot mai mare şi 
accesibilitatea tehnologiei genetice poate oferi într-o bună zi părinţilor posibilitatea 
de a-şi modifica genetic copii nenăscuţi, scutindu-i astfel pe urmaşi de o boala ce se 
poate transmite genetic, sau poţi să-i faci mai înalţi, mai frumoşi şi mai inteligenţi. 
Ar putea această schimbare să permită părinţilor să le ofere copiilor lor cel mai bun 
start posibil? Sau aceşti “designer babies” s-ar putea confrunta cu boli neprevăzute 
în viitor? 
 
Oamenii deja au modificat genetic animale şi plante. „În sutele de mii de experimente, 
am aruncat pur şi simplu rezultatele nedorite.” au declarat oamenii de ştiinţă ce sunt 
în favoarea interzicerii acestui procedeu aplicat asupra copiilor. Este acesta un mod-
el pe care societatea vrea să-l aplice oamenilor, făcând modificări genetice, doar 
pentru” a arunca rezultatele nedorite” ? De asemenea, trebuie luat în considerare şi 
riscul, nesiguranţa, ce vine odată cu manevrarea genelor. 
 
Între timp, adversarii lor, care s-au opus interzicerii , au vorbit despre responsabili-
tatea părinților de a oferi copiilor lor o viață sănătoasă. „Mama natură este o meta-
foră”, comentează cercetătorii în favoarea schimbării, „și este o metaforă rea, deo-
arece moştenirea genetică este ca un joc de barbut... Nu va trebui să fie la fel în 
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Bianca Botezatu
Clasa a X-a B

 viitor”. Tot aceşti cercetători au  atacat ideea că incertitudinea ar trebui să împiedice 
utilizarea tehnologiei, subliniind că reproducerea, fără ajutor din partea tehnologiei 
, implică multă incertitudine. 
 
O parte semnificativă a dezbaterii s-a axat pe o anumită tehnologie, cunoscută sub 
numele de transfer de mitocondrii. În timp ce majoritatea ADN-ului se află în nucle-
ul unei celule, o cantitate mică este conținută în fabricile de energie ale celulei, nu-
mite mitocondrii . Acest ADN mitocondrial se transmite de la mamă la copil. În ca-
zuri rare, femeile au defecte mitocondriale, iar acestea pot trece în ADN-ul copiii lor, 
cauzând probleme devastatoare sau chiar moartea. Transferul mitocondrial poate 
înlocui ADN-ul mitocondrial defect cu cel al unui donator, pentru a permite mamelor 
afectate evitarea transmiterii acestor defecte copiilor lor, copii prezentând apoi ma-
terialul genetic al celor trei părinţi, tatăl şi cele două mame (incluzând donatoarea). 
Totuşi, cei care susţin interzicerea acestei proceduri afirmă că “Nu suntem pregătiţi, 
ca societate, să acceptăm totul sau să înţelegem complexitatea acestei schimbări. 
S-ar putea ca, în încercarea disperată de a vindeca o boală, să creem alta”. Se pare că 
au avut dreptate, deoarece s-au născut deja copii cu anormalităţi genetice, în urma 
transferului mitocondrial. “Societatea ar trebui să se concentreze, în schimb, pe im-
portanța enormă a influențelor mediului în materie de sănătate” au susţinut cerce-
tătorii. “Ceea ce ar trebui să încercăm să facem, în afară de a risca sănătatea copiilor 
noştri, este de a îmbunătăţi mediul astfel încât funcţiile ADN-ului să fie cele mai bune 
posibile.” 
 
Tu ce părere ai? Crezi că în viitor vom ajunge la perfecţiune, poate trăind într-o lume 
prea perfectă? Sau crezi că „Mama natură” va găsi o cale de a echilibra situaţia? 
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Drogurile. Vezi în stânga și-n 
dreaptă cât de nocive sunt și câte 
efecte negative au asupra corpu-
lui tău. Probabil că ai auzit atât 
de des încât nici nu mai crezi că e 
adevărat, cu toată publicitatea ex-
cesivă și nenumăratele încercări 
de a ține tinerii departe de ele.   
   
Mai exact, totuși, ce sunt drogu-
rile? De obicei te gândești la sub-
stanțe ilegale, dar în categoria 
drogurilor intră cofeina, tutunul, 
aloocul, pană și morfina. Potrivit 
Organizației Mondiale a Sănătătii, 
sunt substanțe psihoactive toate 
cele care, atunci când sunt con-
sumate, sunt capabile să modi-
fice echilibrul psiho-fizic al unui 
individ. În alte cuvinte, droguri-
le se joacă în voie cu sistemul tău 
nervos, creierul devine confuz și 
reacționează diferit fată de cum 
ar face-o în mod normal. Cum se 
întâmplă asta?   
   
Simplu: cu siguranță ai auzit de 
neuroni, celulele care stau la baza 
celor mai simple acțiuni, precum 
gânditul sau respiratul. Ei sunt 
activați de niște substanțe tran-

simtătoare care îi determină să pro-
ducă un impuls electric, impuls ce se 
propagă de-a lungul miliardelor de 
neuroni pentru a da naștere fiecărei 
acțiuni. Totul e organizat, pană inter-
vin anumiți compuși care modifică 
activitatea obișnuită a creierului. Să 
luăm de exemplu marijuana: odată 
consumată, se eliberează un compus 
asemănător neurotransmițătorilor 
umani. Care e problemă? În mod nor-
mal, după ce trece influxul nervos, 
neuronii se “odihnesc” puțin, pentru 
a nu se suprasolicita și pentru a per-
mite creierului să funcționeze într-un 
mod calm și organizat. Ce face com-
pusul din cannabis? Nu lasă neuronii 
deja activi să facă pauze, îi ține în 
priză. Astfel, gândurile, imaginația și 
percepția ta se amplifică, totul pare 
de 10 ori mai interesant, ai o stare de 
euforie, sau poate de relaxare.  
 
Să mai luăm un drog: MDMA 
(3,4-metilendioxi-N-metilamfetami-
na). Nu sună așa cunoscut, dar de fapt 
este ecstasy în forma cea mai pură, 
neamestecat cu aditivi precum amfe-
tamină sau cofeină. Vine sub formă 
de pastile și cel mai probabil vei da 
peste el la petreceri. Cum acționează, 

Drogurile și Creierul
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mai exact? Am vorbit mai sus de neu-
rotransmitători, tot ei sunt afectați și 
aici, în special serotonina. Serotonina 
se ocupă de generarea sentimentu-
lui de plăcere, MDMA-ul mărind pro-
ducția acestei substanțe. Astfel, devii 
mai social, exagerat de fericit și se in-
duce inabilitatea de a dormi.  
 
Până acum pare interesant, adică de 
ce nu ai consuma droguri când efect-
ele sunt imediate și atât de atrac-
tive? Pană la urmă, toate drogurile 
sunt luate pentru scopul de a furniza 
plăcere, o forță biologică foarte put-
ernică pentru supraviețuire. Creierul 
este construit în așa fel încât ești ten-
tat să faci ceva din nou doar pentru a 
avea din nou acel seniment de plăcere. 
Deci, care este cea mai rea parte în 
consumul de droguri? Dependența. 
Faptul că, la un moment, dat vei vrea 
mai mult și tot mai mult. Când com-
portamentul care provoacă plăcere 
este repetat, nivelurile de satisfacție 
se diminuează: după patru porții, 
chiar și mâncarea favorită devine in-
digestă; ceea ce nu se întâmplă însă și 
cu drogurile, pentru care dorință nu 
se diminuează niciodată.  
 Probabil te gândești că nu se întâm-

pla nimic dacă încerci doar o sin-
gură dată. Și totuși, cunoști toate 
riscurile pe care ți le asumi? Mereu 
există posibilitatea de a ajunge la 
dependentă, iar folosirea repetată 
a acestor substanțe aduce multe 
daune fizice și psihice. Neuronii se 
distrug , este afectată memoria de 
scurtă durată, ficatul, inimă, toate 
organele sunt afectate mai mult 
sau puțin. Starea ta de  spirit se 
schimbă și ea după ce trece efectul 
drogurilor, instalându-se un fel de 
mahmureală.   
   
În cazul MDMA-ului, se produce 
prea multă serotonină, iar creierul 
tău încearcă să elimine excesul. 
Pentru că este foarte multă, se 
elimină o cantitate foarte mare, iar 
nivelurile normale sunt mult mai 
scăzute după ce efectul trece. Din 
această cauza, sunt foarte comune 
stările de anxietate și chiar unele 
accese de depresie. Asta înseamnă 
că vei vrea mai mult, pentru a scă-
pa de sentimentele negative, dru-
mul sigur spre dependentă.

Ruxandra Simioniuc 
Clasa a X-a C
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Mutaţiile Genetice Care 
Cauzează Anomaliile Cardiace
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Liza Gașpar
Clasa a  -a

Cercetătorii de la UT South-
western Medical Center au 
identificat la drosofilă un 
grup de mutaţii genetice 

care pot fi responsabile de unele mal-
formaţii cardiace apărute încă din 
stadiul embrionar, descoperire prin 
care se pot identifica genele responsa-
bile pentru defectele cardiace umane. 
“La drosofila creată am descoperit o 
nouă malformaţie cardiacă, complet 
neaşteptată” a afirmat Dr. Eric, con-
ducătorul departamentului de biolo-
gie moleculară de la UT Southwestern 
Medical Center şi autorul studiului 
publicat în revista “Science”. 

„Am denumit defectul cardiac “rup-
tură cardiacă”, deoarece a apărut o 
separare a celulelor cardiace, care a 
determinat insuficienţa cardiacă şi de-
cesul embrionului. Cordul este prim-
ul organ care se formează şi începe să 
funcţioneze la embrion. Anomaliile 
survenite în acest proces complex de 
dezvoltare cardiacă determină mal-
formaţii congenitale cardiace, cele 
mai frecvente anomalii congenitale, 
afectând 1% din nou născuţi. Deo-
arece etapele dezvoltării cardiace la 
animal sunt foarte asemănătoare la 
majoritatea animalelor, drosofila este 
un model util pentru studiul cauzelor 
anomaliilor cardiace la mamifere”, 
declară Dr. Olson. Cercetătorii au de-
scoperit cauza defectului descris ca fi-
ind mutaţia genelor care codifică unele 
enzime ale sintezei lipidice. Una dintre 
aceste enzime este HMG-CoA-reduc-
taza, care de asemenea are un rol im-
portant şi în metabolismul colesterolu-
lui la om. La drosofilă, aceste enzime 
sunt implicate în sinteza lipidelor, care 

contribuie la modificarea unei proteine 
semnal, necesară pentru formarea şi 
dezvoltarea cordului. 
 
Studiul sugerează implicaţii similare 
ale aceleaşi căi biochimice în dezvol-
tarea cardiacă şi anomaliile cardiace 
congenitale. “Suntem surprinşi să 
descoperim că grupul de enzime im-
plicat în sinteza lipidelor joacă un rol 
neaşteptat de important în formar-
ea inimii. Acelaşi mecanism este de 
asemenea implicat şi în dezvoltarea 
cordului la om. Aceste rezultate con-
tribuie la înţelegerea şi identificarea 
genelor care pot cauza defecte cardi-
ace congenitale şi a factorilor genetici 
determinanţi”, a declarat Dr. Olson. 
“Cunoştiinţele noastre despre dezvol-
tarea cordului sunt destul de limitate. 
Nimeni nu s-a aşteptat ca enzimele im-
plicate în sinteza lipidelor pot avea un 
rol atât de important în dezvoltarea 
cardiacă.”

Unul dintre scopurile acestei cercetări 
a fost să se definească amprenta genet-
ică a formării cordului. Pentru acest lu-
cru cercetătorii de la UT Southwestern 
Medical Center au modificat drosofila 
astfel încât cordul acesteia să străluce-
ască prin exprimarea unei gene care 
codifică o proteină fluorescentă verde 
la nivelul ţesutului cardiac. “Această 
musculiţă cu inima strălucitoare ne-a 
permis să vedem cu o rezoluţie foar-
te mare detaliile dezvoltării inimii la 
animalele vii şi să depistăm anomaliile 
cardiace care nu au putut fi descrise 
până în prezent”, a spus dr. Zhe Han, 
cercetător instructor al acestui studiu.
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Identificarea Unor Factori 
Mutageni Ce Pot Provoca 

Cancer
Cercetătorii au făcut un pas 
mare pentru a descoperi mod-
ul în care mutaţiile genetice ar 
putea duce la anumite tipuri 
de cancer. Cancerul este cauzat 
de mutaţiile din ADN-ul nostru. 
Dar multe dintre mutaţiile din 
genomul nostru nu par a avea 
legătură cu cancerul, iar unele 
pot fi instantaneu reparate de 
către celulele corpului nostru. 
Dar, cum pot fi depistate mu-
taţiile care vor duce la cancer? 
 
Cercetătorii cred că sunt aproape 
de a răspunde la această între-
bare, după ce au constatat că 
există o legătură neaşteptată 
între anumite tipuri de cancer şi 
mutaţiile din genom. 
 
O echipă de ceretători de la Fac-
ultatea de Medicină a Universi-
tăţii New South Wales (UNSW ), 
din Australia, a studiat mai mult 
de 20 de milioane de mutaţii ale 
ADN-ului pe mii de tumori. Ei au 

depistat că în multe tipuri de can-
cer, în special tipurile de cancer de 
piele, repararea ADN-ului este blo-
cată într-o anumită regiune a ge-
nomului, cunoscută sub denumirea 
de “promotori de gene”. 
 
Aceste regiuni promotoare ale ge-
nei sunt adesea trecute cu vederea 
în procesul de căutare a cauzelor 
mutaţiilor cancerigene. Acestea 
par a fi incredibil de influente, deo-
arece ele controlează toate genele 
active şi inactive. 
Acest lucru înseamnă că ele influ-
enţează cantitatea de proteine cre-
ate, şi, la rândul lor, funcţia şi tip-
ul celulei. Astfel, mutaţiile care au 
loc în aceste zone sunt deosebit de 
dăunătoare.  
 
“În timp ce corpul uman este destul 
de bun la propria reparaţie, există 
anumite părţi ale genomului nost-
ru care sunt prost reparate 
atunci când exisă daune 
din cauza mutagenilor, cum ar fi 
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lumina UV şi fumul de ţigară”, 
a declarat autorul principal al 
studiului, Jason Wong. 
 
Există diferite sisteme de repa-
raţii pentru a remedia aceste tipu-
ri de mutaţii, de exemplu: daunele 
provocate ADN-ului de razele UV 
sunt reparate printr-un sistem 
cunoscut sub numele de reparare 
prin excizie de nucleotide (NER). 
Cercetătorii de la UNSW au desco-
perit că atunci când apar aceste 
mutaţii în regiunea promotoare a 
genomului, NER este blocată de o 
altă proteină din zonă, care con-
trolează expresia genelor. Acest 
lucru înseamnă că regiunea pro-
motoare este deosebit de sensi-
bilă la mutaţiile provocate de UV, 
iar atunci când acestea apar aco-
lo este mult mai probabil să ducă 
la cancer. 
 
“Studiul nostru scoate în evidenţă 
necesitatea unei cercetări supli-
mentare cu privire la rolul mu-
taţiilor genei promotoare în dez-

voltarea cancerului. Acest lucru ar 
putea ajuta medicii să determine de 
ce anumite tipuri de cancer se dez-
voltă, permiţându-le să diagnos-
ticheze cancerului mai devreme, 
selectând terapii de tratament ad-
aptate pentru pacienţi”, a declarat 
Jason Wong. 
 
Acum, oamenii de ştiinţă ştiu doar 
un singur promotor al mutaţiilor, 
partea genei TERT, care contribuie 
la cancer. Pentru comparaţie, ex-
istă mai multe gene, inclusiv TP53, 
despre care oamenii de ştiinţă ştiu 
că poate transforma o celulă nor-
mală în una canceroasă. 
 
“Nu am nevoie nevoie să pierdem 
timpul şi banii pacienţilor pentru 
investigarea cazurilor de cancer 
şi a etapei genomului lor de can-
cer. Toate aceste date au fost puse 
la dispoziţia cercetătorilor pe plat-
formele de partajare a datelor pub-
lice”, a declarat co-autorul studi-
ului şi hematologul John Pimanda. 

Bîrligă Denise 
Clasa a XI-a A

î
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Ştiinţa Ochilor
Ochiul este o fereastră către Univers. 
Am auzit des sintagma ˝Ochii sunt 
ferestre către suflet˝, dar nu ne-am 
pus niciodată problema că, de fapt, 
aceasta are înţelesuri mult mai pro-
funde. Oamenii folosesc, de obicei, 
această frază ca să marcheze faptul 
că văd durere, furie, fericire sau alte 
emoţii în ochii altor oameni, însă cer-
cetările recente oferă o nouă cono-
taţie ecestei expresii: ochii nu numai 
că sunt ferestre către emoţii, dar sunt 
şi o cale spre sufletul cuiva. 
Cum? Răspunsul se află chiar în struc-
tura ochiului în sine. Liniile structur-
ale, puncte şi culori ale irisului depind 
de la individ la individ. Evident, există 
oamenii cu aceeaşi culoare a irisului, 
însă liniile si punctele sunt unice, ex-
act ca şi amprentele. Cu toate că sunt 
diferite de la om la om, există anumite 
modele conţiute de iris care sunt des 
întâlnite, iar cercetătorii de la Orebro 
University din Suedia au vrut să afle 
dacă aceste modele sunt corelate cu 
anumite trăsături ale personalităţii. 
Studiul lor s-a concentrat pe mod-
elele care „radiază” din pupilă, atunci 
când pupila se contractă pe liniile în 
zig-zag de la marginea exterioară a 
irisului, care apar atunci când pupila 
se dilată. Au existat 248 de voluntari 
asupra cărora s-au efectuat studii. 

Descoperirile lor au arătat că cei care 
au linii radiale condensate sunt mai 
blânzi, grijulii, de încredere şi mai în-
clinaţi către a simpatiza cu ceilalţi. Cei 
care au prezentat mai multe modele în 
zig-zag au fost mai nevrotici, impulsivi 
şi mai înclinaţi să cedeze tentaţiilor. 
Este aproape nebunesc să te gândeşti 
că modelele din ochii cuiva pot dezvălui 
cele mai profunde trăsături ale person-
alităţii unui individ. A existat o corelare 
extrem de clară între modelele din irisul 
unei persoane şi personalitatea aces-
teia. Însă aceste legături nu implică şi 
cauzalitate. Însă, se pare că atât de-
taliile ochilor unei persoane, cât şi car-
acterul acesteia pot fi cauzate de acelaşi 
lucru. 
Oamenii de ştiință spun că structu-
ra ochilor şi personalitatea ar putea fi 
conectate pentru că secvenţa de gene 
care este responsabilă de dezvoltarea 
structurii irisului contribuie la dezvol-
tarea lobului frontal din creier, care 
este, practice, placa de bază a personal-
ităţii noastre. 
Melanina, drept exemplu, care este pig-
mentul care face ochii să aibă culoarea 
închisă, determină înclinațiile oame-
nilor către alcool. Atunci când psihologii 
de la Georgia State University din At-
lanta au chestionat mai bine de 12.000 
de bărbaţi şi femei, ei au descoperit 
faptul că cei care au ochi de culori de-
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Ana Aghiniței
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schise consumă în mod semnificativ 
mai mult alcool decât cei cu ochi de 
culoare închisă. Melanina nu deter-
mină doar culoarea închisă a ochilor, 
ci este şi un izolator pentru conexiu-
nile electrice din celulele nervoase. Cu 
cât este mai multă melanină în creier, 
cu atât poate creierul să funcţioneze 
mai eficient, mai sensibil şi mai rap-
id. Aşadar, substanţa chimică ce este 
responsabilă pentru culoarea închisă 
a ochilor este responsabilă şi de efi-
cienţa creierului. 
Ochii sunt literalmente ferestre către 
cele mai profunde aspecte ale per-
sonalităţii şi ale caracterului nostru. 
Dacă te uiţi în ochii cuiva, poţi să vezi 
cu uşurinţă dacă sunt speriaţi, trişti 
sau obosiţi. Însă dacă priveşti ochii 
îndeaproape, vei putea observa şi ce 
fel de psihologie şi personalitate are 
persoana respectivă. Ochii sunt în 
mod clar o fereastră către suflet¬ul 
omului.
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Ce Trebuie Să 
Știm Despre Ruj?

Rujul este pentru multe femei un accesoriu ce nu trebuie să lipsească din geantă și deseori 
unul nu este de ajuns. 
 
•Cea mai veche apariție a rujului datează din vremea reginei Cleopatra, care folosea cărăbuși 
carmin zdrobiți pentru fabricarea lui. Tot în Egipt, femeile foloseau o mixtură letală de henna, 
iod și brom, o combinație periculoasă ce purta numele de sărutul morții. 
 
•În Grecia Antică, rujul era interzis, fiind folosit doar de femeile cu moravuri ușoare, iar în 
Evul Mediu, rujul și fardurile erau considerate o manifestare a Satanei și o sfidare a chipului 
divin. 
 
•Pe vremea reginei Elisabeta I, rujul roșu aprins, făcut din ceară de albine și plante, a devenit 
foarte popular și se evidenția mai ales pentru că fața era colorată cu o pudră din cretă albă, 
căci așa dicta moda. Conturul de buze, din ipsos și pigment roșu, a fost inventat tot la curtea 
reginei Elisabeta. 
 
•La începutul secolului următor, produsele cosmetice au fost interzise. Parlamentul englez 
aprobase o lege ce prevedea ca femeile care seduc bărbații cu ajutorul machiajului sunt vrăji-
toare și orice căsătorie trebuia anulată dacă femeia purta machiaj înainte să devină mireasă, 
fiind considerată o metodă de înșelătorie. 
 
•În 1800, regina Victoria interzice rujul, mai ales că asocia buzele colorate cu lucrarea Diavolu-
lui, iar femeile care nu se supuneau restricției, erau considerate eretice și arse pe rug. 
 
•Rujul își recapătă popularitatea la sfârșitul secolului al 19-lea, când Guerlain inventează ru-
jul de buze solid împachetat în hârtie. Odată cu dezvoltarea industriei filmului a început și 
ascensiunea cosmeticelor, iar în 1915 apare primul ruj comercializat în ambalaj metalic, de 
Elizabeth Arden și Estee Lauder. În același an apare și rujul pentru volum. 
 
•În 1930, Max Factor, marele artist de la Hollywood, a inventat luciul de buze, iar în anii ‘50, 
buzele colorate în roșu au revenit la modă, grație actrițelor Marilyn Monroe și Elizabeth Tay-
lor, devenind astfel simbolul puterii feminine. Tot în 1950, chimistul american Hazel Bishop a 
creat primul ruj care nu se întinde și rezistă mult timp pe buze. 
 
•În anii ce au urmat, culorile și texturile s-au diversificat, la fel și ingredientele, iar în prezent 
produsele ecologice, fără substanțe chimice, sunt cele mai căutate. 
 

Compoziția chimică 
 
•Compoziţia rujului diferă în funcţie de culoare şi strălucire, dar şi de firma care îl produce. 
Există anumite ingrediente care sunt folosite în orice ruj. 
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•Culoarea roşie a rujului este dată de mici gândăcei zdrobiţi, care se găsesc de obicei pe cac-
tuşi. Insectele sunt fierte în amoniac sau în soluţie de carbonat de sodiu. Amestecul este apoi 
filtrat şi se adaugă sulfat hidratat de aluminiu şi potasiu. Culoarea rezultată astfel se nu-
meşte roşu carmin. 

•Unele rujuri care rezistă mai mult timp pe buze au în compoziţie un chimical numit eosin. 
De obicei, acest ingredient conferă rujului şi o culoare mai închisă. Pigmenţii sau vopseaua 
folosită pentru a da culoare rujului reprezintă doar 5% din compoziţia lui. Variantele roz au 
dioxid de titaniu, un compus alb, care diluează pigmentul roşu. Există şi alte chimicale care se 
pot adăuga pentru a obţine un ruj parfumat, aromat sau mai hidratant. 
 
•Capsaicina, un ingredient care provine din ardeiul iute, este folosit în ruj pentru a se obţine 
o uşoară inflamare a buzelor, care vor căpăta astfel mai mult volum. 
 
•Uleiul de ricin şi ceara formează baza acestui produs, fiind esenţiale pentru structura şi 
forma lui.  De multe ori este folosită ceara de albine, dar şi lanolina, care este o substanţă 
secretată de glandele oilor.  Uleiul de ricin, care alcătuieşte 65% din compoziţia oricărui ruj, îi 
asigură proprietăţile de hidratare şi face posibilă întinderea lui pe buze. 
 

Proprietăți benefice 
 

•Rujul îți oferă protecție solara. Cele mai multe rujuri conțin FPS(factor de protecție solară), 
însă chiar și în caz contrar, pigmentul protejează buzele de razele soarelui. 
 
•Acesta  are proprietăți vindecătoare. Rujurile sunt benefice pentru buzele tale dacă au ingre-
dientele potrivite. Multe conțin dioxid de titaniu, care blochează razele soarelui și te ferește 
de apariția ridurilor. De asemenea ingrediente ca uleiul de argan sau jojoba îți hidratează și 
catifelează buzele. 
 

Riscul îmbolnăvirii cu ruj 
 
•Amploarea riscului de îmbolnăvire cu ruj este controversată. În timp ce o parte din specialiști ple-
dează pentru varianta unui risc minor pentru sănătate (întrucât cantitățile de substanțe periculo-
ase sunt prea mici pentru a avea efecte puternice in corp), militanții pentru excluderea toxicității din 
industria de consum cred că acumularea treptată a componentelor periculoase prin piele și salivă 
ajunge cu rapiditate în sânge și poate determina afecțiuni grave. 
 
•Oamenii de știința cred că femeile care au început sa folosească rujul înainte de vârsta de 16 ani sunt 
mai predispuse îmbolnăvirii, precum și cele care îl utilizează în fiecare zi. Cercetările de piață au de-
scoperit peste 400 de tipuri de ruj cu plumb în compoziție, a cărui cantitate s-a dublat între anii 2000-
2011. În plus, cu cât este nuanța rujului mai intensă, cu atât mai multe ingrediente periculoase conține 
acesta. Luciul de buze este considerat a fi inofensiv. Pe parcursul vieţii, o femeie „mănâncă” până la 
3kg de ruj, doar prin simplul fapt că acesta se ia de pe buze în timpul mesei.
 Ștefania Simon

Clasa a X-a B
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Noi  Elemente  Chimice   

Patru noi elemente chimice au fost adăugate pe tabelul pe-
riodic de către Uniunea Internațională de Chimie Pură și 
Aplicată (IUPAC), cu sediul la Zurich. Elementele 113, 115, 

117 și 118 au îndeplinit criteriile pentru a fi adăugate, fiind astfel 
primele elemente introduse din 2011 pana în prezent. Adăugarea 
lor completează cel de-al saptelea rând al tabloului, toate având 
deja alese numele-simbol. Acestea vor fi denumite oficial în ur-
mătoarele câteva luni.

Elementele 115, 117 și 118 au fost descoperite de o echipă de cerce-
tători de la Institutul pentru Cercetare Nucleară din Dubna (Rusia) 
și de la Lawrence Livermore National Laboratory din California 
(SUA). Această echipă a cerut să fie recunoscută și pentru desco-
perirea elementului 113, însă IUPAC a creditat Institutul Riken din 
Japonia cu descoperirea elementului, cunoscut ca Ununtrium. 
Kosuke Morita, profesor la Universitatea din Kyushu (sud-vestul 
Japoniei), a obținut acest privilegiu din partea unor organisme 
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științifice internaționale — UICPA și Uniunea internațională de 
fizică pură și aplicată (UIPPA) — după ce a pus în evidență exis-
tența acestui nou element de trei ori, între 2004 și 2012.

În timp ce rapoartele privind confirmarea elementelor 115, 117 şi 
118 încă nu au fost publicate, detalii cu privire la elementul 113 au 
fost prezentate în Journal of Physical Society of Japan. Celelalte 
trei elemente rămase 115, 117 şi 118, cunoscute temporar ca unun-
pentium (UUp), ununseptiu (Uus) şi respectiv ununoctiu (Uuo), vor 
primi, de asemenea, nume noi. 

Descoperirea elementelor foarte grele este dificilă pentru că se de-
scompun foarte repede. Kosuke Morita, coordonatorul echipei de 
cercetare de la Riken Institute, a declarat că de acum înainte echi-
pa sa se va ocupa de cercetări care să vizeze zona neexplorată a 
elementului 119 și dincolo de acesta. 

Introduse În  Tabelul  Periodic

Maria Ani
Clasa a IX-a A
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Lazăr Edeleanu, Petrolul și            
Amfetamina

„Alături de Petru Poni şi Constan-
tin Istrati, Lazăr Edeleanu face parte din 
generaţia de pionieri care au pus bazele 
chimiei româneşti” — scria despre el chi-
mistul C. D. Neniţescu. Om prin excelenţă 
al noului, Edeleanu a fost un inventator 
foarte fecund (o recentă lucrare biografică 
enumera 212 brevete ale sale) şi în acelaşi 
timp, cum sublinia geologul Ludovic 
Mrazec, „un om şi un caracter, o podoabă 
a ştiinţei române” 

 
„Chimist.” Astfel este descris, sec, 

cel care a pus bazele rafinării petrolului 
prin procedeul ce astăzi îi poartă numele, 
însă activitatea sa nu se rezumă doar la 
atât, Edeleanu fiind unul dintre pionierii 
petrochimiei și ai tehnologiei vidului. 

 
Fiu al unui strungar, tânărul a trebuit 

să se întrețină singur pe parcursul liceului, 
însă a reușit să strângă banii necesari pen-
tru a-și continua studiile. În 1887, lucrând  
la teza sa de doctorat, intitulată „Asupra 
unor derivați ai acizilor fenilmetacrilici 
și fenilizobutirici”, descoperă benzedrina, 
cunoscută ulterior sub denumirea de am-
fetamină, ce are o importantă activitate 
stimulatoare asupra sistemului nervos. A 
realizat, de asemenea, studii legate de  aci-
zii nesaturați din seria aromatică, acțiunea 
clorurii de sulf asupra anilinei și acțiunea 
cloralului asupra oxiacizilor.  

Cei care îi cercetează opera desco-
peră  și nenumărate faţete ale preocupărilor 
sale: istoria gândirii umane, istoria mate-
maticii, crearea, la noi în ţară, a unei put-
ernice şcoli de calculul probabilităţilor şi 
statistică, deschiderea unor drumuri noi 
în ştiinţă. 

 
A susţinut cu clarviziune utilitatea 

valorificării ţiţeiului nu numai drept com-
bustibil, ci şi ca importantă materie primă, 
fiind astfel un pionier pe plan mondial 
al petrochimiei. Tot el a creat una dintre 
primele unităţi de fabricare a uleiurilor 
prin distilare în vid, devenind prin aceasta 
un pionier al tehnologiei vidului. 

 
Desigur, toate acestea nu epuizează 

aportul savantului Lazăr Edeleanu în şti-
inţă şi tehnică, chimistul fiind autorul a 
numeroase metode noi de analiză şi sin-
teză, ca şi a unor descoperiri de mare in-
teres aplicativ. Ele îi conturează profilul 
de inovator, răsplătit prin înalte distincţii, 
ca medalia Redwood (primul român care 
a primit-o) sau prin alegerea sa ca mem-
bru al Societăţii de Ştiinţe Naturale din 
Moscova, şi ca membru de onoare al „In-
stitution of Petroleum Technologists” din 
Londra. A reprezentat totodată guvernul 
român la numeroase reuniuni internaţio-
nale de specialitate. 
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Procedeul Edeleanu 
 
În 1908, când  patentează „proce-

deul Edeleanu” (primul procedeu de pre-
lucrare a petrolului cu solvenţi selectivi), 
cea mai cunoscută invenție a sa, acesta 
a fost aplicat experimental în rafinăria 
Vega, apoi industrial în Franța, la Rouen. 
Trebuie să adăugăm că, surprinzător sau 
nu, procedeul Edeleanu care în epocă era 
o tehnologie foarte avansată, nu a fost 
aplicat aproape deloc în România, din 
cauza sabotării sale de către firmele con-
curente.   

 
Constând în rafinarea produsel-

or petrolifere cu bioxid de sulf lichid ca 
dizolvant selectiv, se asigură extragerea 
hidrocarburilor aromatice (benzen, tol-
uen, xilen şi pseudocumen). Extractul 
aromatic este apoi separat de SO2 , prin 
rectificarea și recircularea SO2 . Tem-
peratura este menținută la -20 ° C. Prin 
utilizarea unui amestec de dioxid de sulf 
și benzen , unele îmbunătățiri pot fi efec-
tuate în ceea ce privește extragerea hidro-
carburilor aromatice. 

 
Prin acest procedeu se îmbunătățesc 

calităţile de ardere a petrolului lampant și 
se se realizează îndepărtarea substanţelor 
nesaturate, colorante și reducerea 
conţinutului în sulf a lampantului. Meto-
da prezintă şi avantajul că hidrocarburile 
îndepărtate rămân nemodificate şi aces-
tea recuperate pot avea diferite întrebu-
inţări industriale. 

Amfetamina 
 
In comparație cu parcursul urmat 

de metoda de prelucrare a petrolului, am-
fetamina a cunoscut numeroase utilizări, 
nu doar în domeniul medicinei, ci și în-
tr-o tactică militară extrem de controver-
sată. 

 
        Migrene, poliomielită, depresie, 

epilepsie, Parkinson, colici, rău de mare - 
aceasta este lista cu câteva dintre afecțiu-
nile tratate în anii ‘30, în SUA, cu ajutorul 
amfetaminei. Lista este mult mai lungă, 
fiind înregistrate 39 de întrebuințări ofi-
ciale la acea vreme. 

 
“Pervitin”, preparatul supradozat 

cu amfetamine, apare pe piata germană 
în 1938, fiind folosit intensiv de Wehr-
macht-ul german în Al Doilea Război 
Mondial. Oamenii cărorale=a fost ad-
ministrat descriu efectul său: persoana nu 
simte deloc oboseala, are o stare euforică 
pemanentă, o dispoziîie optimistă, fiind 
capabilă să petreacă trei zile fără somn. 

 
Acest medicament produce însă 

toleranța organismului, fapt ce determină 
necesitatea unei cantități din ce în ce mai 
mari de substanță.  Amfetamina nu este 
un halocinogen, dar poate deveni letală 
tocmai dacă toleranței i se asociază al-
coolul sau medicamente hipnotice. 

Medeleanu Teodora
Clasa a X-a C
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Durianul
Cel
 Mai 
Urât 

Mirositor 
Fruct 
Din 

Lume
Secretele 
Chimice

Durianul este numit, în sud-es-
tul Asiei, „regele fructelor”, dar 
oamenii din alte părţi ale lumii 

îl consideră, cel mai adesea, extrem de scârbos, 
din cauza mirosului său. Chimiştii au reuşit, re-
cent, să identifice câteva dintre substanţele care 
contribuie la aroma sa cu totul specială. 

 
Atât de pătrunzător este mirosul durian-

ului, încât în multe mijloace de transport din 
ţările asiatice este interzisă urcarea cu asemenea 
fructe, iar amenda pe care o primesc cei care fac 
asta este destul de usturătoare. 

 
Cei care reuşesc să treacă peste sila provo-

cată de miros şi să guste din durian au adesea o 
mare surpriză, deoarece gustul lui poate fi mult 
mai savuros decât s-ar putea crede, judecând 
după miros. Mirosul lui este asemănat de unele 
persoane cu cel al cepei stricate şi, fiind foarte 
intens, le provoacă pur şi simplu greaţă. 

 
Durianul este şi un fruct misterios din 

punct de vedere ştiinţific: are o compoziţie 
chimică extrem de complexă, iar oamenii de 
ştiinţă sunt departe de a-i fi descifrat toate se-
cretele. Cercetări anterioare identificaseră în 
durian peste 200 de substanţe volatile, dar nu se 
ştia care dintre acestea contribuie la mirosul său 
caracteristic. 

 
Un nou studiu, realizat de cercetătorii de 

la American Chemical Society şi publicat  în 
Journal of Agricultural and Food Chemistry a 
identificat 41 de compuşi puternic odoranţi, 
dintre care 24 nu mai fuseseră identificaţi pînă 
atunci în compoziţia durianului. Printre aceştia 
se găsesc compuşi asociaţi cu mirosurile fructat, 
dulceag şi de ceapă care alcătuiesc amestecul de 
„arome” specific durianului. Moleculele asociate 
cu „nota” de ceapă aparţin unei clase de com-
puşi rareori identificaţi anterior în alimente, iar 
patru dintre substanţele nou-descoperite în du-
rian erau complet necunoscute anterior oame-
nilor de ştiinţă. 
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Durianul crește în copacii cu același nume în toată Asia de Sud, cu toate că este origi-
nar din zona Indoneziei, Malaieziei și Bruneiului. Fructul lui este ușor de recunoscut, nu doar 
datorită mirosului puternic pe care l-am descris, ci și datorită formei inedite. De dimensiuni 
considerabile ( de până la 30 cm), fructul  Durian are o formă  rotundă, ușor neregulată, aco-
perită cu spini. Numele lui provine chiar de la formula “duri malay”, care înseamnă spin. Spre 
deosebire de exterior, pasta acestui aliment este cărnoasă, are nuanțe de galben spre portocaliu 
și un gust dulce, apreciat de localnici și de turiștii deschiși către nou.  

 
Alfred Russel Wallace, un biolog de origine britanica, este cel care descria pentru prima 

oară în secolul XIX gustul fructului, asemuindu-l cu gustul de migdale combinat cu o cremă 
de lapte.   

 
Durianul are anumite proprietăți care îl recomandă drept un fruct excelent din punct de 

vedere nutrițional. 

 Alfred Russel Wallace, un biolog de origine britanica, este cel care descria pentru prima 
oară în secolul XIX gustul fructului, asemuindu-l cu gustul de migdale combinat cu o cremă 
de lapte.  

Durianul are anumite proprietăți care îl recomandă drept un fruct excelent din punct de 
vedere nutrițional.

Valori nutritive pentru 100 g de miez de durian:
Calorii: 147 kcal   

Carbohidrați:  27.09 g
 Fibre: 3.8 g

Grăsimi:  5.33 g
Proteine: 1.47 g

Vitamina C: 19.7 mg  33%
Potasiu: 436 mg  9%

      Datorită conținutului mare de carbohidrați, durianul este foarte hrănitor, fiind con-
siderat o mâncare în sine. În Malaysia, durianul este folosit la deserturi – de la dropsuri la 
prăjituri și înghețate; dar și la mâncăruri aromate: capulut durian – orez glutinat cu lapte de 
cocos și durian. În Sumatra – Indonezia există un fel de mâncare sambal tempoyak din durian 
fermentat, lapte de cocos și binecunoscutul sos foarte iute sambal.  

 
     Consumarea acestui fruct contribuie la îmbunătățirea memoriei și la creșterea en-

ergiei, având și rolul de menținere a unei stări psihice optime a organismului. Aminoacidul 

Bogdan Ursache
Clasa a X-a B
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În chimie,  recepţia informației 
gustative de la nivelul limbii 
se bazează pe o recunoaştere 

a moleculelor din mediul extern 
de către proteinele organelor de 
simţ, aşa cum pentru a fi deschisă, 
o yală recunoaşte o singură cheie. 
Cu toate că o echipă de chimişti 
a luat premiul Nobel pentru elu-
cidarea mecanismului de recu-
noaştere moleculară, relaţia între 

structura moleculelor şi senzaţia 
pe care acestea o produc rămâne 
încă un mister.

Ce sunt aromele?

Moleculele care determină sen-
zaţia de gust se numesc gener-
ic arome. Aromele naturale sunt 
folosite încă de la începuturi-
le timpurilor pentru savoarea 

Esențe.. ...și Arome...
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mâncărurilor şi a băuturilor, azi 
folosite împreună cu aromele ar-
tificiale sintetizate în laborator.

Ce înseamnă, de fapt, gustul…

Gustul dulce este dat de molecule 
care au toate grupe hidroxil, – 
OH (alcool): glicerina, zaharoza, 
glucoza şi fructoza. Industria ali-
mentară a creat arome artificiale 
ca zaharoza şi aspartamul. Aceşti 
compuşi au o structură mai com-
plicată, dar care este recunoscută 
de aceiaşi receptori care conduc 
la senzaţia de dulce.

Gustul acru (acid) este dat în spe-
cial de existenţa în cavitatea bu-
cală a ionilor H3O+ , proveniţi 
din ionizarea acizilor. Unele soi-
uri de mere sunt acide: ele conţin 
acid malic, un acid organic care 
are trei atomi de carbon, două 
grupe carboxilice şi o grupă -OH. 
Lămâile conţin acid citric şi sunt 
folosite la prepararea ceaiurilor 
şi a băuturilor răcoritoare.

Gustul amar este asociat cu com-
puşii organici numiţi alcaloizi; 
aceştia au în moleculă cel puţin 
un ciclu format din atomi de car-
bon şi unul sau mai mulţi atomi 
de azot. Multe dintre moleculele 
alcaloizilor sunt otrăvitoare şi 
capacitatea de a le detecta după 
gust este rezultatul unei adaptări 
la mediu a organismelor. Chinina 

este folosită în concentraţii mici 
pentru a da savoare unor băutu-
ri răcoritoare (apă tonică) sau a 
unor băuturi alcoolice (gin ton-
ic), este componenta principală a 
medicamentelor anti-malarie, iar 
în concentraţie mare provoacă 
contracţii musculare la nivel ab-
dominal şi vărsături. Hameiul , 
folosit  la fabricarea berii conţine 
humolonă, moleculă care asoci-
ază berii gustul uşor amar.

Gusturile piperat, iute și aromat, 
specifice unor condimente, apar 
în urma excitării stimulilor du-
rerii. Pentru a elimina durerea, 
creierul comandă sinteza în or-
ganism a unor compuși cu acți-
une calmantă; aceștia determină 
senzația de calm resimțită după o 
masă foarte condimentată. Gustul 
piperat, atribuit varietăților de 
piper negru și alb este determinat 
de interacțiunea unui alt alcaloid, 
piperina, cu receptori ai durerii. 
Gustul iute specific ardeiului iute, 
verde sau roșu (paprika) se ex-
plică prin existența în compoziția 
acestora a capsaicinei. Atât piper-
ina cât și capsaicina stimulează 
secreția salivară și ajută digestia.

Gustul proaspăt și rece atribuit 
mentei se explică prin acțiunea 
mentolului asupra receptorilor 
termici de la nivelul limbii.

Vlad Niță
Clasa a X-a A

41



Tot Ce Trebuie Să Știm 
Despre Vaccinuri

Ce sunt vaccinurile? 
Vaccinurile sunt preparate biologice dotate cu proprietăți antigenice, care 

declanșează apariția răspunsului imun la organismele supuse vaccinării. Vac-
cinarea este o metodă de imunizare activă, profilactică, împotriva unor boli, prin 

inocularea unui vaccin. 
 

Ce este imunitatea? 
Imunitatea este capacitatea organismului uman de a tolera prezenţa sub-

stanţelor specifice organismului şi de a le elimina pe cele străine. Această capac-
itate discriminatorie asigură protecţie împotriva bolilor infecţioase, deoarece 
sistemul imunitar identifică majoritatea microbilor ca fiind corpuri străine. 

Clasificarea vaccinurilor: 

1.După mecanismul de acțiune:
• Vaccinuri care acționează prin activarea mecanismelor imunității 

umorale (producerea activă de anticorpi specifici de către organismul vaccinat). 
Din această categorie fac parte majoritatea vaccinurilor.

• Vaccinuri care acționează prin activarea mecanismelor imunității 
celulare: vaccinul BCG (împotriva tuberculozei).

2.După conținutul biologic
• Vaccinuri care conțin microorganisme vii atenuate
• Vaccinuri care conțin microorganisme inactivate
• Vaccinuri care conțin componente microbiene purificate, proteice sau 

polizaharidice conjugate proteic
• Vaccinuri care conțin proteine recombinate
• Vaccinuri care conțin anatoxine

3.După specia țintă
• Vaccinuri de uz uman
• Vaccinuri de uz veterinar
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Ioana Barbă
Clasa a X-a C

Istoria vaccinului 

La sfârșitul secolului XVIII, pe când era 
ucenicul unui chirurg de țara în Berke-
ley, Edward Jenner a observat că mul-
gătoarele de la ferme, care se îmbol-
năveau de vaccina (variola vacilor, care 
produce o formă ușoară de boala la om, 
limitată la o erupție pustuloasa pe mâi-
ni), nu se mai îmbolnăveau ulterior de 
vărsatul negru (variola umană). Jenner 
își continuă studiile medicale la Londra, 
sub îndrumarea profesorului John Hunt-
er. Se pare că i-a vorbit profesorului său 
despre observațiile sale, iar acesta i-ar fi 
replicat: Nu te gândi, Jenner, încearcă! 
Se reîntoarce în Berkeley pentru a prac-
tica medicina. În luna mai a anului 1796, 
la o fermă din împrejurimi, izbucnește o 
epidemie de vaccina (variola vacilor), și 
Jenner are ocazia să experimenteze un 
procedeu empiric, asemănător cu vari-
olizarea, dar folosind lichid din pustule-
le unei femei bolnave de variola vacilor. 
Pe 14 mai 1796, el face doua incizii mici 
în brațul unui băietel de 8 ani, James 
Phipps, peste care aplică puroi colectat 
dintr-o pustula a unei mulgătoare bol-
nave de variola vacilor. La locul inciziei 
s-a produs o pustula asemănătoare ce-
lei din variola, care s-a vindecat în scurt 
timp. Pentru a verifica eficiența proce-
durii, șase saptamâni mai târziu, pe 1 
iulie, Jenner îl infecteaza deliberat pe 
Phipps cu variola umană, dar Phipps nu 
face boala. Încurajat de acest rezultat, 
Jenner repetă experiența pe înca 8 copii, 
inclusiv fiul său, obținând același efect. 
Întocmește un raport, pe care îl trimite 
la Royal Society. Raportul este respins, 
deoarece argumentația este consider-
ată insuficientă. După mai multe exper-
imente, Jenner își completează lucrarea 
și o publică singur, sub titlul “Anchetă 
asupra cauzelor și efectelor vaccinei va-
riolei”,  o boală care a fost descoperită 

în unele comitate din vestul Angliei, în 
special în Gloucester, și cunoscută sub 
denumirea de “variola vacilor”. 
 
Jenner a denumit vaccin substanța 
folosită pentru transmiterea variolei 
vacilor, după denumirea în limba lat-
ină a acestei boli. El a denumit vaccin-
are procedeul utilizat pentru protejare 
împotriva variolei. Lumea medicală, 
reticentă la început, a sfârșit prin a 
accepta metoda de vaccinare a me-
dicului englez, care s-a extins rapid 
în Europa, deși cauza bolii ramânea 
necunoscută. Cu toate acestea, vaccin-
area a întâmpinat o serie de dificultă-
ti la începutul secolului XIX, legate de 
ruperea lanțului de propagare a vac-
cinului si de transmiterea sifilisului, 
ca urmare a vaccinarii prin metoda 
braț-la-braț. În 1805 se dezvoltă o nouă 
tehnică de producere a vaccinului (din 
piei de vite bolnave de variola vacilor), 
care înlatură pericolul contagiunii in-
ter-umane cu alte boli. Această tehnică 
înlocuiește treptat tehnica lui Jenner, 
vaccinarea braț-la-braț fiind interzisă 
în Anglia la sfârșitul secolului XIX. 
 
De ce să ne vaccinăm? 
Studiile disponibile astăzi nu susţin 
ipoteza că vaccinurile multiple ar co-
pleşi, slăbi sau „uza” sistemul imun. 
Din contră, sugarii mici au o capacitate 
enormă de a răspunde la vaccinuri 
multiple, la fel ca şi oricăror provocări 
din mediul înconjurător. Asigurând 
protecţie împotriva unui număr de 
agenţi patogeni virali sau bacterieni, 
vaccinurile previn „slăbirea” sistemu-
lui imunitar şi infecţiile bacteriene se-
cundare, ocazional produse natural. 
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Chimia nucleară este o ramură a chimiei care studiază radioactivitatea, procesele 
nucleare și proprietățile nucleare ale compușilor. Altfel spus, este studiul chimiei elemen-
telor radioactive, împreună cu studiul implicării chimiei în echipamentul necesar real-
izării proceselor nucleare.                       

Energia nucleară reprezintă energia eliberată în timpul fisiunii sau fuziunii nucle-
ilor atomici. 

Până în anii 1800, principalul combustibil era lemnul,energia lui derivând din en-
ergia solară înmagazinată în plante în timpul perioadei lor de viată. Începând cu Rev-
oluţia Industriala, oamenii au devenit dependenţi de combustibilul fosil (cărbuni, petrol, 
gaze naturale), care derivă, de asemenea, din energia solară înmagazinată. 

 Arderea acestor combustibili produce reacţii chimice ce rezultă prin schimbar-
ea structurii electronilor în atomi.O parte din energia eliberată sub formă de căldură 
păstrează combustibilul rămas suficient de cald pentru a întreţine reacția chimică.  

În timpul celui de al doilea război mondial, oamenii de știință din Germania şi Amer-
ica s-au întrecut pentru a face o bombă puternică, utilizănd energia din nucleul atomilor. 
În Chicago, o echipă de oameni de ştiinţă condusă de profesorul italian Enrico Fermi a 
reuşit să provoace prima reacţie nucleară controlată.  Era a bombei atomice. Ei au găsit o 
cale de a fisiona nucleul. În acest proces se distingea o cantitate mică de materie, dar era 
eliberată o cantitate mare de energie sub formă de căldură.În cazul bombei atomice pro-
cesul avea loc foarte rapid,având ca rezultat o explozie bruscă şi devastatoare de energie.
În centralele nucleare  are loc acelaşi tip de reacţie, dar la o rată mai lentă şi controlată 
cu grijă. 

Energia nucleară poate fi obţinută în 2 moduri diferite: prin fisiunea unui nucleu 
greu sau prin fuziunea a 2 nuclei uşori. Reacţiile de fusiune sunt dificil de menţinut, pent-
ru că cei 2 nuclei se resping,dar spre deosebire de reacţiile de fisiune, fuziunea nu creeaza 
produşi radioactivi. 

Fisiunea nu este provocată prin bombardarea unui combustibil cu neutroni. Un nu-
cleu loveşte un alt nucleu,determinându-l să se scindeze şi să emită mai mulţi neutroni. 
Acestea lovesc alte nuclee, provocând alte scindări şi eliberarea altor neutroni. Această 
succesiune se numeşte reacţie în lanţ. În cazul unei bombe atomice, reacţiei în lanţ i se 
permite să continue necontrolată. Din această cauză, energia eliberată în timpul procesu-

Chimie Nucleară
Energia Nucleară
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Alexandru Munteanu
Clasa a X-a C

lui de fisiune se acumulează şi provoacă o explozie violentă. La un reactor nuclear,există 
bare metalice de reglare care absorb o parte din nuleu,încetinând reacţia şi rata la care 
se eliberează energia. 

Numai câteva elemente pot fi utilizate drept combustibil nuclear deoarece, pentru 
a intra într-o reacţie de fisiune în lanţ, atomii trbuie să aibă nuclee relativ mari şi insta-
bile. Asemenea elemente se numesc materiale fisionabile.Unul dintr cele mai larg folosite 
la centrale nucleare este 235U care are 92 protoni și 143 neutroni în nucleul său. Când un 
nucleu de 235U este lovit de un neutron,el devine instabil şi se scindează,eliberând ener-
gie şi alţi neutroni.Aceştia scindează alt nucleu de Uraniu.Fisiunea nucleară a unei mase 
de uraniu produce o energie de peste două milioane de ori mai mare decât cea obişnuită 
prin arderea unei mase de cărbune de aceeaşi greutate. 

Pentru ca o reacţie în lanţ să nu înceteze şi să se producă în continuare,trebuie să 
existe o cantitate suficient de mare de combustibil. Numai dacă masa lui depăşeşte o anu-
mită valoare numită masă critică, reacţia în lanţ se va autoîntreţine. De exemplu: pentru 
235U, masa critică este de aproximativ 50 kg. 

     În bombele atomice se folosesc explozivi obişnuiţi pentru a presa laolaltă 2 bucăţi 
de material fisionabil,fiecare sub masa critică. Rezultă o masă totală mai mare decât 
masa critică,astfel încât se produce o reacţie în lanţ şi provoacă o explozie nucleară. 

     Reactorul nuclear a lui Enrico Fermi era format dintr-o masă de grafit şi bare de 
combustibil de Uraniu s-a adăugat grafit şi uraniu până când cantitatea de Uraniu a fost 
suficientă pentru a întreţine o reacţie în  lanţ . Grafitul avea rolul demoderator să încetin-
ească neutronii pentru a-I face mai eficienţi în provocarea fisiunii.Asemenea neutroni se 
numesc neutroni termici deoarece,când sunt încetinii,ei au aproximativ aceeaşi energie 
ca şi energia termică a atomilor şi moleculelor din jur.   

     Toate reactoarele nucleare moderne se bazează pe fisiunea nucleară. Un alt tip 
de reacţie nucleară, numită fusiune, asigură energia soarelui. La presiuni enorme și la 
temperatura de aproximativ 15 mlioane de grade Celsius, care există în soare, nucleii de 
hidrogen se combină şi determină cea mai mare parte din energia eliberată de Soare. În 
fusiunea nucleară, două nuclee atomice cu relaţii uşoare se unesc pentru a forma unul 
mai greu şi eliberează energie. Cea mai uşoară reacţie de fusiune este aceea dintre 2 izo-
topi ai hidrogenului, şi anume deuteriu şi tritiu. Tritiul este uşor de obţinut, iar mările 
conţin cantităţi mari de deuteriu. Este nevoie, în schimb, de temperaturi de 100-300 de 
milioane centigrade în asemenea reacţii şi niciun material nu poate rezista la aseme-
nea căldură. De aceea, combustibilul trebuie ţinut departe de pereţii recipientului prin 
câmpuri magnetice. Dacă fusiunea nucleară va putea fi pusă în practică , ea va oferi ur-
mătoarele avantaje: 

a) va avea o sursă nelimitată de combustibil şi anume deuteriul din oceane. 
b) nu va exista posibilitatea de accidente în reactoarele nucleare, deoarece canti-

tatea de combustibil în acestea este foarte mică. 
c) rezultă reziduuri mult mai puţin radioactive şi mai uşor de mânuit decât cele din 

reacţiile de fisiune. 
Experimentele din anii 1990 cu un dispozitiv de fusiune pentru testări, Joint Euro-

pean Torus , au confirmat faptul că această tehnică funcţioneaza şi un reactor de fusiune 
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Informatică





Dacă ești îndrăgostit de meseria 
aceasta, ești un om fericit din 
punct de vedere profesional.

Neliniștea informaticii și schim-
barea continuă și alertă a pro-
duselor informatice te poate 
epuiza, la un moment dat.

El, programatorul, este omul logic, analitic, cu capacitate de abstractizare, 
creativ și tehnic, care cunoaște foarte bine cel puțin limba engleză. El este absol-
ventul de studii precum Infomatică, Automatică și Calculatoare sau Cibernetică și, 
de asemenea, tot el știe ce înseamnă limbajele PHP, HTML, JS, XML,CSS, jQuery, 
AJAX, C++, MySQL, Oracle și multe altele. 

Pentru unii, o cariera in IT poate părea grea, pentru alții o simplă joacă de 
copil. Cert este că, precum orice altă meserie, a fi programator implică o serie de 
avantaje și dezavantaje. 

Avantaje Dezavantaje

Avantajele Și Dezavantajele 
Unei Cariere De Programator

Câștigurile sunt stimulante, 
poate nu chiar de la început, 

însă timpul investit în formar-
ea personală pentru avansare 
are efecte vizibile în buzunar 
sau pe card. Desigur, salariul 

diferă, în functie de companie, 
zona geografică, de volumul de 
muncă și de bonusurile primite, 

în funcție de performanțe.

Epuizantă, datorită volumului 
de muncă intens, dar și a limba-
jului de programare utilizat care 

nu este tocmai lejer.
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Ce-i sigur, e sigur. Munca și de-
scurcărețimea se punctează în 

programare, proiectele finalizate 
cu brio aduc nu numai răsplată 

financiară, ci și o poziție mai 
atrăgătoare, mai instigantă ca 

metode de lucru.

Dezvoltarea neîncetată a tehnol-
ogiei IT înseamnă continuitate 
în meseria de programator, vii-

torul e cumva asigurat.

De multe ori va trebui să lucrezi 
ore în plus pentru a îndeplini un 
deadline. Acest aspect îți limite-
ază resursele temporale și poate 

fi o cauză a problemelor din viața 
personală.

Statul pe scaun fără a face sport 
sau vreo formă de efort fizic . 

Privitul în monitor timp îndelun-
gat știm cu toții că este nociv.

Maria Lebădă
Clasa a X-a C
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 Acum 62 de ani, oamenii de știință de la IBM (International Business Machines) 
au realizat primul lor mecanism folosit pentru traduceri numit “brain”, cunoscut și sub 
denumirea de “701 computer”. Cu ajutorul acestuia s-au tradus cu ușurință un număr 
mare de propoziții din limba rusă în engleză, ducând la concluzia că în anii viitori 
traducerile efectuate de calculatoare se vor desfășura cu o exactitate maximă. Acest lu-
cru a fost imediat negat, constatându-se că pentru a traduce o singură propoziție erau 
necesare aproximativ de trei ori mai multe comenzi decât pentru a simula lansarea unei 
rachete. 

În aceste circumstanțe au fost introduse noi metode, cea mai des întâlnită fiind 
cea adoptată de Google în octombrie 2007. 

 SMT (Statistical Machine Translation) este o metodă prin care sunt create 
dicționare și tabele de cuvinte fără ajutorul omului, pentru a realiza traducerile. Porn-
ind de la limba inițială sunt extrase date și apoi comparate cu cele de la limba în care 
se dorește traducerea, formându-se apoi tabele pentru înlocuirea cuvintelor. Această 
metodă este susținută de traduceri ale unor texte, memorate și utilizate în alte traduc-
eri, folosind grupuri de cuvinte.  Primul SMT software a fost CANDIDE de la IBM. În 
2005 Google a reușit să îmbunătățească acuratețea traducerilor folosind aproximativ 
200 de miliarde de cuvinte din diverse scrieri. Această metodă, precum multe altele, are 
la rândul său mai multe defecte, motiv pentru care este încă îmbunătățită de către Goo-
gle, cu toate că a fost admis faptul că perfecțiunea ar putea rămâne neatinsă. Motivele 
pentru care traducerea nu este realizată cu exactitate se referă la diferențele enorme la 
nivel gramatical dintre unele limbi, greșelile de traducere ale unui individ și nu numai.. 

RBMT (Rule Based Machine Translation) este o metodă bazată pe infor-
mații lingvistice din limba inițială și cea dorită, cu ajutorul căreia se realizează tra-
ducerea. Aceste informații sunt preluate 
din dicționarele celor două limbi, cu-
prinzând reguli semantice, morfologice 
și sintactice. Astfel, pentru a traduce, 
spre exemplu, o propoziție din limba 

ronologia Traducerilor 
Automate

C

50



română în engleză, vor fi necesare regulile despre structura propozițiilor în cele 
două limbi și un dicționar care va asocia fiecare cuvânt din limba română cu unul 
din limba engleză. Pornind de la regulile necesare traducerii, se disting o serie de 
pași, primul dintre ei fiind realizarea analizei sintactice. În cadrul acestui pas este 
delimitat subiectul propoziției de restul acesteia, ceea ce rămâne fiind considerat 
predicat. Următorul pas consta în analiza morfologică a predicatului și detectarea 
afixelor, urmând apoi utilizarea dicționarelor celor două limbi și afișarea traduc-
erii. Prima metodă RBMT a fost folosită la începutul anilor 70` din nevoia dez-
voltării unor sisteme, precum: Systran, Japanese MT Systems și EUROTRA. 

EBMT(Example Based Machine Translation) este o metodă prin care sunt 
folosite texte deja traduse de oameni pentru viitoarele traduceri. Asocierile de cu-

vinte din diferite limbi sunt memorate 
și folosite ulterior în alte contexte. Ca 

traducerile realizate cu ajutor-
ul acestei metode să fie cât mai 
eficiente, informația introdusă 
inițial, anume textele deja tra-
duse, trebuie să fie cât mai cu-
prinzătoare. Prima dată a fost 
utilizată de japonezul Makoto 
Nagao în anul 1984. 

HMT(Hybrid Machine 
Traslation) este o îmbinare între 

metodele RBMT și SMT și se îm-
parte în două categorii. Prima dintre acestea se referă la utilizarea metodei RBMT, 
care este ulterior verificata prin SMT pentru a fi corectată și îmbunătățită tra-
ducerea finală iar a doua prevede aplicarea regulilor metodei RBMT dupa folos-
irea SMT. 

Ariadna Munteanu
Clasa a X-a C
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Fizică





Într-o zi , universul nostru va 
dispărea. Dar cum ? De ce? Și va 
mai fi alt univers după? 
 
Pentru a răspunde la aceste în-
trebări, trebuie să înțelegem 
cum evoluează universul în 
timp. 
 
În primul rând , universul nos-
tru se extinde, iar viteza cu 
care acesta se extinde crește. 
Această expasiune accelerată 
a universului este datorată așa 
numitei “energie întunecată”, 
care acționează contrar ener-
giei gravitaționale, departând 
materia din univers. Energia 
întunecată se află prezentă în 
întreg universul și depărtează 
galaxiile între ele . Se crede că 
ar fi prezentă și în interiorul 
galaxiilor, dar acolo forța grav-
itațională este destul de puter-
nică și învinge efectele energiei 
întunecate, menținând galaxiile 
compacte. 
 
Cu toate acestea, cunoștințele 
noastre despre energia întun-
ecată sunt limitate și nu se cu-
nosc exact caracteristicile ei. 

Din ceea ce se știe până în mo-
mentul de față, se pot deduce 3 
scenarii diferite pentru sfârșit-
ul universului. 
 
Un prim scenariu constă în de-
strămarea universului într-o 
mare de particule atât de înde-
partate încât nu se vor putea 
întâlni niciodată,acest proces 
numindu-se “marea rupere”. 
 
În acest scenariu, energia în-
tunecata devine predominantă 
astfel ea începe să destrame 
ușor structurile mari ale uni-
versului cum ar fi galaxiile , 
pe urma structurile mai mici: 
sistemele solare, stelele și plan-
etele, iar apoi începe să separe 
atomii  și  sa-i “rupă” și pe aceș-
tia, ajungându-se, într-un final, 
la o “supă” de particule care 
nu vor mai putea interacționa 
niciodată.  
Destul de dezolant, nu-i așa? 
În al doilea scenariu, se presu-
pune că universul va ajunge în-
tr-o stare absolută de echilibru, 
procesul numindu-se “marele 
îngheț”. 
Orice sistem încearcă să ajungă 

Cum Arată 
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în echilibru. De aceea și univer-
sul va încerca să atingă acea 
stare de echilibru. Astfel, cu tim-
pul, norii de gaz care creează 
acum noi stele vor deveni din ce 
în ce mai puțini, stelele vor de-
veni din ce în ce mai slabe și în-
tr-un final se vor stinge. Găurile 
negre, ultimele corpuri cerești 
care vor domina universul vor 
dispărea și ele prin fenomenul 
numit radiație hawking. Lasând 
în urma o mare rece de parti-
cule, în care interacțiunile vor 
deveni din ce în ce mai slabe iar 
prin expansiune temperaturi-
le vor scădea și vor ajunge la o 
valoare de 0 K (zero absolut), 
temperatură la care nicio par-
ticulă nu mai mișcă. Eventual, 
în acest proces, deoarece nu ex-
istă perfecțiune în univers, va 
apărea o neregularitate care să 
provoace un lanț de interacți-
uni care să se intensifice și, ast-
fel, să creeze un alt univers. 
Al treilea scenariu este ceva mai 
plăcut. 
 
În acest caz se consideră că în-
tr-un final expansiunea uni-
versului va înceta. Astfel, 

gravitația va copleși energia 
întunecată și va începe implo-
zia universului. Mari structuri 
precum galaxiile se vor contopi, 
universul va deveni mai dens și 
mai fierbinte. Toată materia și 
energia universului vor evolua 
într-o supermasivă gaură nea-
gră care în momentul final va 
exploda formând un nou univ-
ers, astfel legând un ciclu in-
finit de universuri. Acest proces 
se numește “marele salt” con-
ducând la o continuare infinită 
a universului. 
 
Fizicienii și astronomii din toată 
lumea fac observații și încearcă 
sa determine care din aceste sce-
narii se aplică universului nost-
ru, iar noi descoperiri au loc în 
fiecare zi, ajutându-ne să înțele-
gem mai bine cum funcționează 
tot ceea ce ne înconjoară.

Costin-Florin Luchian
Clasa a IX-a B

Viitorul Universului?
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Solid Lichid
Gaz și... 

...PLASMĂ?



Ai văzut vreodată electricitatea 
statică cauzând o scânteie de lu-
mină? Ce este acea scânteie? Dar 
fulgerul sau coada unei comete?

Toate aceste lucruri și multe al-
tele, de fapt, 99,9% din Univers, sunt 
făcute din plasmă.

Plasma este o stare a materiei, 
drastic diferită de formele familiare. 
Luăm ca exemplu gheața:

Gheața, un solid, se topește și 
devine apă, un lichid, care, atunci 
când e încălzit, se vaporizează în 
abur, un gaz. Încălzirea aburului la 
o temperatură destul de ridicată, 
cauzează moleculele de apă din 
aceasta să se separe, în atomi liberi 
de hidrogen și oxigen. Cu încă puțină 
căldură, apare procesul de ioniza-
re, iar electronii „scapă” de atomi, 
lăsând în urmă ioni cu sarcină pozi-
tivă.

Această mixtură de sarcini neg-
ative și pozitive libere este plasma, 
iar la o temperatură destul de ridi-
cată, orice gaz poate fi transformat 
în plasmă.

Particule încărcate, ce se mișcă 
liber, se comportă foarte diferit 
față de particulele din alte tipuri de 
materie: când o clanță, un solid, are 
energie electrostatică, nu arată și nu 
se comportă diferit.

Cu excepția unei busole sau unui 
alt obiect magnetic, vedem foarte 
rar materie care să răspundă unui 
câmp magnetic. Pune plasma în-
tr-un câmp electric sau magnetic și 
vei primi o reacție foarte diferită. 
Deoarece plasma este încărcată, 
câmpurile electrice le accelerează, 
iar cele magnetice îi determină miș-
carea în orbite circulare.

Când particulele de plasmă se 
ciocnesc sau sunt accelerate de elec-
tricitate sau magnetism, este gen-
erată lumina, adică ceea ce vedem 
când ne uităm la plasmă, precum 
Aurora Boreală. Cu toate acestea, 
plasmele nu sunt doar frumoase 
fenomene cerești...

Acestea sunt folosite și în dome-
niul sănătății. Chimiștii au creat 
tipuri de plasmă ce pot distruge sau 
altera anumite chimicale, astfel 
omorând organismele patogene de 
pe alimente sau suprafețe din cadrul 
spitalelor.

Plasma este peste tot în jurul nos-
tru, în forme ce sunt spectaculoase, 
cât și practice. În viitor, plasma ar 
putea fi folosită pentru curățarea 
planetei de deșeuri, pentru purifi-
carea apei și a aerului și ne-ar putea 
asigura o sursă nelimitată de ener-
gie recilabilă.    

Nadine Al-Deiri 
Clasa a IX-a A



Fizica Din   Spatele Baletuluii
În actul al 3-lea din “Lacul Lebe-

delor”, Lebăda Neagră face o mişcare 
impresionantă, ce constă în 32 de 
rotiri în jurul axei sale, numite şi fou-
ette’s, descriind abilitatea balerinei 
de a se învârti continuu într-un in-
terval de arpoximativ 30 de secunde. 
Aceasta este una dintre cele mai grele 
secvenţe de interpretat din balet. 

 
Balerina îşi incepe mişcarea 

prin a-şi împinge piciorul de pământ, 
pentru a genera rotirea. Partea cea 
mai dificilă, însă, este menţinerea 
acesteia. Frecarea generată de picior 
şi sol, respectiv corp şi aer, reduce 
această posibilitate. Întrebarea, deci, 
este: Cum este posibilă aceasta? 

Între fiecare fouette,  baleri-
na se opreşte pentru o fracţiune de 
secundă, fiind cu faţa spre public. 
Membrul inferior pe care se sprijinea 
ulterior se lasă şi pe calcâi din poziţia 
originală, care presupunea statul pe 
vârfuri, apasând din nou pe pământ, 
precum la început. În acelaşi timp, 
braţele sale se deschid, pentru a asig-
ura stabilitatea corpului. Rotirile sunt 
cu atât mai reuşite cu cât centrul de 
greutate este constant.  

Astfel, se observă cum publicul, 
în ciuda faptului ca balerina îşi dove-
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deşte abilităţile prin nenumărate 
mişcări simultane, nu sesizează, 
precum ar fi normal, complexi-
tatea mişcării. Acest lucru se da-
torează celuilalt picior, care nicio-
dată nu se opreşte din a se mişca. 
În timpul pauzei, în care Lebăda 
Neagră îşi desface braţele, mem-
brul inferior se întinde complet 

pe durata acesteia, urmând să revină în poziţia originală, şi anume cu 
genunchiul strâns. În acel moment, piciorul îi dă întregii rotiri un impuls, 
pregătind balerina de 
următoarea fouette. 
Cu cât piciorul este 
întins pe un timp mai 
lung, cu atât rotirea 
va putea fi mai în-
delungată, deoarece i 
se dă un impuls mai 
mare corpului. 

O metodă efi-
cientă de a face miş-
carea mai lungă este 
ca balerina să îşi ţină mâinile şi piciorul cât mai aproape de corp, potrivit 
ecuaţiei conservării impulsului L= ωI. Cu alte cuvinte, cu cât mâinile sale 
vor fi mai aproape de corp, cu atât mai mult va scădea inerţia rotaţiei (I). 
Pentru a conserva cât mai mult impuls, viteza (ω) trebuie să crească. 

Astfel, se observă cum arta baletului se îmbină armonios cu ştiinţa, 
creând lucruri minunate.

 

Ștefania Pilă
Clasa a IX-a B
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  Curiozitățile...             

Se știe faptul că un atom este 
cea mai mică particulă ce 
caracterizează un element 
chimic, și că nu poate fi frag-
mentat în alte particule mai 
simple. Cu toate acestea, în-
trebările deseori puse în 
legătură cu acesta au răspun-
surile cele mai fascinante. 
 
Pentru a putea răspunde la 
întrebarea “Cât de mic este 
un atom? în cel mai ușor mod 
cu putință, presupunem că un 
grapefruit este făcut numai 
din atomi de azot (N). Dacă 
i-am mări pe fiecare până ar 
ajunge la dimensiunea unei 
afine, ei bine, rezultatul este 
spectaculos. În urma acestei 
acțiuni, fructul, acum având 
atomi de o mărime semnifica-
tiv ridicată,ar fi atât de mare 
precum Pământul. De aici se 
deduce faptul că numărul 
de atomi de azot dintr-un 
grapefruit este echivalent cu 

numărul de afine cu care ne-
am putea umple propria pla-
neta. 
  
Să privim acum în interiorul 
atomului, respectiv în afină. 
În centrul atomului se află 
nucleul (format din protoni și 
neutroni), iar în afara aces-
tuia se află electronii. În acest 
caz, cât de mare este nucleul? 
 
  
În interiorul atomului, aflat 
la dimensiunea unui fruct, 
nu s-ar putea vedea cu ochi-
ul liber. Ca mintea noastră 
sa poată într-adevăr înțele-
ge mărimea spectacular de 
mică a nucleului, trebuie să 
mărim afina până la dimen-
siunea unei mingi cât un sta-
dion de fotbal. În acest caz, 
nucleul ar fi de dimensiunea 
unei nuci. 
Protonii și neutronii consti-
tuie aproape toată masa unui 

60



atom. Pe marginea atomului, 
se află electronii. Dar dacă 
atomul este de mărimea unei 
mingi cât un stadion de fot-
bal, iar nucleul cât o nuca, 
ce se află intre acesta și elec-
troni? Răspunsul este sur-
prinzător, și anume: spațiu 
gol. În limbaj tehnic, există 
câmpuri electromagnetice, 
însa din punct de vedere al 
materiei nu se afla nimic. 
 
Acestea fiind spuse, regiunea 
vastă de spațiu gol din inter-
iorul afinelor se află în inter-
iorul Terrei, fructe care sunt, 
de fapt, atomii de azot din 
grapefruit. În cazul în care vă 
întrebați cat de dens este un 
atom în această situație, ei 
bine, răspunsul este incred-
ibil: 4* 〖10〖^17 〖kg/m〖^3. 
Dacă am avea o cutie cubică 
cu o latura de 0,3 m și am vrea 
să o umplem cu atât de multe 
mașini in așa fel  

încât să poată avea densitate 
unui atom, ar fi nevoie de 6,2 
miliarde de mașini. 
 
Astfel, odată răspunse aceste 
întrebări într-un mod practic 
și ușor de înțeles, putem pe 
deplin să înțelegem cum și cel 
mai mic lucru poate fi spec-
taculos.

...Unui Atom

Ștefania Pilă
Clasa a IX-a B
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Cum Ar Fi Dacă Am Schimba Felul 
În Care Numărăm?

 În primul rând, pentru a înțelege mai ușor sistemul duodecimal (sau 
baza 12) trebuie să învățam cum funcționează sistemul decimal și bazele 
de calcul în general. 
 
Atunci când numărăm, folosim semne care caracterizează numărul de 
elemente despre care vorbim. De exemplu, în baza 10 folosim 0 pentru 
nimic, unu  pentru un element în mulțimea care este descrisă, 2 pentru 
doua elemente și tot asa până la 9. Când trecem la zece nu mai putem 
continua, deoarece nu mai avem simboluri (căci folosim baza 10) așa că 
vom pune simbolurile pe 2 coloane, una care să caracterizeze câte “baze” 
avem, adică de câte ori se repetă grupuri de câte zece (în cazul bazei 10).  
Astfel, avem 10 care reprezintă un grup de zece elemente și nimic altceva, 
11 reprezintă un grup de zece și un element, iar  22, de exemplu, reprez-
intă două grupuri de zece și încă două elemente și așa mai departe până 
ajungem la 99, unde, din nou, suntem nevoiți să mai adăugăm o coloană 
care să reprezinte numărul de grupuri de câte o sută pe care le numărăm. 
 
În sistemul duodecimal, în baza 12, se folosesc 12 cifre, însă pentru asta 
este nevoie de încă 2 simboluri care să reprezinte cantitățile de zece și un-
sprezece elemente, aceste două semne vor fi ᘔ (în engleză, “dek”) și ᘔ (în 
engleză, “el”). La fel ca în orice bază de calcul și la fel cum am prezentat 
mai sus, se utilizează o coloană pentru primele numere naturale, adică 
pentru 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,ᘔ,ᘔ,  iar în continuare vom adăuga o coloană 
care să arate numărul de grupuri de câte douăsprezece elemente, nu-
mite duzini. O duzină se notează cu 10 (în engleză “do”). Prin urmare 11 
reprezintă o duzină și încă un element(adică treisprezece), 12  reprezinta 
o duzină și încă două elemente, 24 înseamnă două duzini și încă patru el-
emente (adică douăzeci și opt) și tot așa până la ᘔᘔ care reprezintă ᘔ (un-
sprezece) duzini și încă ᘔ (unsprezece) elemente (adică o sută patruzeci 
și trei în baza 10). În continuare, se procedează la fel cu numărarea ca în 
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baza zece, se va adăuga o coloană și se va obține numărul 100 (în en-
gleză, “gro”) care reprezintă 144 în baza zece, iar după încă o coloană 
ajungem la 1000 (în engleză, “mo”) care este 1728 (123 ), în baza 10. 
 
Beneficiile unei asemenea schimbări nu se regăsesc în matematica com-
plexă, teoreme, legi, corolare, ar rămâne toate  aproape la fel, modificân-
du-se doar notațiile.  Marea schimbare ar apărea în matematica simplă, 
elementară, în matematica pe care o folosim în fiecare zi, la împărțiri și 
înmulțiri simple. 
 
În baza 12 , datorită numărului mai mare de divizori (1, 2, 3, 4, 6, 12)  
și datorită faptului că 4 și 3 fac parte dintre aceștia, ne este mai ușor 
să împărțim baza în sferturi și în treimi fără să fim nevoiți să folosim 
fracții zecimale fie ele finite sau periodice. De asemenea , tot datorită 
numărului mare de divizori, întâlnim la multiplii divizorilor niște tipare 
care sunt ușor de reținut, acest lucru fiind util la învățarea înmulțirii. 
În istoria omenirii unitățile de măsură utilizau baza 12. De exemplu, un 
ft (picior, unitate de masura a lungimii) este egal cu 12 inch. Până și cea-
sul și calendarul utilizează baza 12 (24 de ore într-o zi, 12 luni într-un 
an).  
 
Unele popoare din Africa Centrală și de Nord folosesc și astăzi numărar-
ea în grupuri de câte 12, adică cu duzina, deci numărarea duodecimală.  
 
Germanii au utilizat de-a lungul timpului baza 12, mărfurile se livrau cu 
duzina, iar 12 duzini făceau un gross (din germană, se traduce “mare”). 
 
Putem observa că baza 12 are utilizări mult mai practice și este mult mai 
ușor de reținut și înțeles pentru cei care învață tabla înmulțirii. Având 
în vedere exemplele de mai sus și argumentele propuse vă las pe voi să 
decideți dacă ar fi mai simplă utilizarea operațiilor în baza 12.  
 

Costin-Florin Luchian
Clasa a Ix-a B
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Deșertul 

Situat pe coasta vestică a Am-
ericii de Sud, Deșertul Ata-

cama este cel mai arid loc de 
pe Terra. El se află în nordul 
statului Chile, limitat la vest de 
apele Oceanului Pacific, la nord 
de granița cu Peru și la est de 
statele Bolivia și Argentina.

S-a format datorită curenților 
marini reci ce saturează aerul, 
împiedicând formarea pre-
cipitațiilor, acestea ajungând 
la doar 1,8l/m² la 10 ani. Can-
titatea anuală de precipitații 
este mai redusă față de Death 
Valley, din SUA, într-un raport 
de 1/50. Diferența de tempera-
tură de la zi la noapte este foar-
te mare, ziua ajungându-se la 

30°C și noapte la -15°C.

Se poate spune că Deșertul 
Atacama stă izolat, fiind ex-
pus vânturilor uscate, întrucât 
Munții Anzi acționează ca un 
paravan, iar în partea opusă, 
în apropiere de coasta Pacifi-
cului, curentul rece Humboldt 
împiedică formarea norilor. 
Apa rece a oceanului deter-
mină frecvent formarea ceții 
și o temperatură mai scăzută. 
Totuși, prin fenomenul climat-
ic denumit de pescarii perueni 
El Niño, care duce la înlocuirea 
curentului rece cu unul cald, au 
loc averse intense de ploaie la 
intervale de 6-10 ani. Odată cu 
apariția ploilor se produce un 
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fenomen de înflorire a deșertu-
lui, ce acoperă pământul uscat 
cu flori, dând viață acestui loc 
pustiu pentru câteva zile.

Datorită umidității foarte re-
duse ale aerului, ce face posibilă 
vizibilitatea pe distanțe foarte 
mari, au fost amplasate obser-
vatoare astronomice pe munții 
din regiune. Cu aceste caracter-
istici, Deșertul Atacama nu este 
cel mai prielnic loc pentru dez-
voltarea vieții.

Cu toate acestea, de-a lungul 
timpului oamenii au reușit să 
se stabilească în partea vestică, 
spre ocean. În interiorul con-
tinentului, au fost găsite pop-

ulațiile pre-columbiene avan-
sate care locuiau în oaze.
Deșertul ascunde zăcăminte 
importante de cupru și deține 
cea mai mare resursă naturală 
de nitrat de sodiu, dar încer-
cările de extragere a acestor 
minerale nu au fost cu succes, 
în deșert existând aproximativ 
170 de orașe miniere abando-
nate de-a lungul timpului.

Atacama este un cadru natural 
spectaculos, unic în lume și plin 
de controverse, reprezentând o 
atracție pentru turiștii doritori 
de călătorii extreme și mai ales 
pentru cercetători.

Atacama

Chiriță Elena
&

Safta-romano Maria 
Clasa a IX-a B
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Parcul Național
Lacurile Plitvice

Având o vechime de aproape 70 de ani, Parcul Naţional Lacurile 
Plitvice este cel mai mare şi cel mai vechi parc naţional din 
Europa de Sud-Est, fiind situat în zona muntoasă carstică din 
Croația centrală, aproape de granița cu Bosnia și Herțegovina.

Parcul Lacurile Plitvice este situat la jumătatea distanței în-
tre Zagreb și Zadar. Se  întinde pe aproape 29.685 hectare, din-
tre care 200 ha reprezintă lacurile propriu-zise. Este pozition-
at între două cantoane, cu peste 90% din teritoriu în cantonul 
Lika-Senj și restul în cantonul Karlovac. Delimitarea platoului 
se face de către două masive muntoase, ale Alpilor Dinarici: 
Mala Kapela la vest și Lička Plješivica cu Medveđak la est.

Altitudinea minimă a parcului este 367 metri, corespunzătoare 
părții mai din aval a râului Korana. Punctul cel mai înalt este 
muntele Seliški Vrh din masivul Mala Kapela cu vârful la 1.279 
m altitudine.

Aspectul reliefului a rezultat concomitent cu formarea Alpilor 
Dinarici, dar a fost și modelat permanent de apa care erodează 
mecanic și chimic, pătrunzând în roci, formând grote, lacuri și 
căderi de apă.

Apa se evaporă în lacurile expuse exteriorului sau pierd diox-
idul de carbon în zonele turbulente, cauzând precipitații și 
apoi depuneri de calcar. Dacă aceasta se întâmplă pe un substrat 
impermeabil, cum este cazul în zona lacurilor superioare ale 
parcului, duce la formarea unor bariere de travertin care separă 
lacurile între ele capturând de asemenea și mușchi și alte plan-
te. Acest fenomen geologic, a cărui vechime este de peste patru 
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BIanca Tr ăistar
Clasa a XI-a A

milienii, continuă astăzi şi modifică permanent aspectul și este, 
de asemenea, cauza frumuseții și atracției parcului.
Dacă alegeţi să vizitaţi parcul pornind pe la intrarea 1, imag-
inea care vi se va înfăţişa încă la început va fi cu adevărat 
magnifică – veţi vedea într-un canion calcaros 'Lacurile de jos' 
(patru la număr) vărsându-se unele în altele şi căderea de apă 
specatculoasa de 78m care este Marea Cascadă (Veliki Slap) 
. Deseori, în jurul marilor cascade, în zilele însorite, se 
formează un mic curcubeu. 

Flora şi fauna sunt cu adevărat bogate, iar diferenţa de altitu-
dine din diferite zone ale parcului face că de-a lungul traseu-
lui să întâlniţi de la fagi şi mesteceni, la pini şi brazi. 
Datorită structurii geologice a zonei, în cadrul parcului s-a 
dezvoltat în mod natural un sistem subteran de peşteri, cavităţi 
şi abisuri, însă nu toate prezintă interes turistic. Puteţi 
vizită însă o parte din peşterile şi tunelurile amenajate, iar, 
dacă sunteţi norocoşi, veţi putea fotografia liliecii care se 
adăpostesc aici.

Biletul de intrare în parc este 110 kn şi la acesta se adaugă 
şi taxa de parcare care este în funcţie de numărul de ore de 
staţionare. Parcul este mare, şi oferă posibilitatea să te plim-
bi pe jos pe unul din trasee sau să mergi cu autobuzul o parte 
din traseu. Indiferent ce traseu este ales, splendida privelişte 
este aceeaşi. Accesul între anumite puncte ale traseului este 
facilitat de mici podeţe din lemn, a căror arhitectură simplă 
se integrează perfect în peisajul sălbatic. Aproximativ 8 km de 
poteci şi podeţe străbat parcul parcurgând o diferenţa de nivel 
de 130m ( de la 636m până la 503 m).

În final, pentru a vizită cu atenţie Parcul Naţional Lacurile 
Plitvice, este indicat să petreceţi minim 4-5 ore şi tot ce va 
rămâne de făcut este să vă relaxaţi şi să vă bucuraţi de priv-
eliştea încântătoare! 
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Coralii sunt animale nevertebrate, care 
viețuiesc în colonii compacte formate 
dintr-o mulțime de polipi, aceștia fiind 
uniți între ei prin canale calcaroase. 
 
Deși nu ocupă decât aproximativ 1% 
din suprafața Oceanului Planetar, in-
fluența și beneficiile lor se resimt 
la nivel mondial, întrucât recifele 
sănătoase de corali sunt printre cele 
mai bune indicii ale sănătății apelor 
oceanelor, a căror influență asupra 
ecosistemelor globale este notabilă. 
 
Chiar dacă aspectul lor duce cu gândul 
la plante, coralii sunt ,,înrudiți” 
cu alte viețuitoare ale oceanului, 
precum meduzele, hydrele și anemonele 
de mare. Cu toate acestea, coralii 
se folosesc de fotosinteză pentru a 
supraviețui, prin intermediul alge-
lor microscopice regăsite la nive-
lul cavității lor digestive și ast-
fel își asigură aproximativ 90% din 
energia necesară supraviețuirii 
Restul de 10% este produs prin di-
gestia hranei pe care o ,,vânează” 
cu ajutorul tentaculelor mobile. 
         
Recifele de corali reprezintă un 
adevărat adăpost pentru numeroase 
specii de plante și animale. Aici se 
găsesc plante care ajută la dezvoltarea 
domeniului sănătății, fiind folosite în 
tratamentul diferitor afecțiuni. (in-

Misterele Mării

fecții bacteriene, maladia Alzheimer, 
boli cardiovasculare, cancer, artrită). 
 
Marea Barieră de Corali este cel mai 
mare sistem de recif de corali din lume 
cuprinzând aproximativ 3000 de recifu-
ri și 300 de insule ce se întind de-a 
lungul a 2600 kilometri și acoperă o 
suprafață de 344,400 km². Reciful este 
situat în Marea Coralilor în apropiere 
de coasta Queensland-ului din nord-es-
tul Australiei. Suprafaţa ocupată de 
recife este mai mare decât Irlanda 
şi Marea Britanie împreună. Aceasta 
face parte din patrimoniul UNESCO.  
 
 Este un loc de vis pentru oamenii de 
știință, iubitorii vieții acvatice, 
fotografi, scufundători, pescari sau 
orice turist, întrucât oferă un spec-
tacol superb susținut de coralii col-
orați și cele 10.000 de specii marine 
unice (6000 de specii de crustacee, 
moluște, broaște țestoase, delfini). 
 
Azi ne putem numi norocoşi pentru că 
avem la îndemână tehnologii avansate 
prin care putem vedea şi observa ce se 
întâmplă în apă şi cum peisajele sub-
acvatice se transformă clipă de clipă.

Cristina Aioanei
Clasa a XI-a A
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Un Paradis Subacvatic
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În săptămâna altfel, am avut 
plăcerea de a participa la cursuri-
le de programare microcontrolere 
MicroGear. Interesant a fost să de-
scopăr că acestea au fost gândite, 
puse în practică cu reușite excelente 
de niște studenți de la facultatea de 
informatică din Iași. 

A fost o experiență extraordinara, 
pentru simplul fapt că m-am dus 
acolo cu niște cunoștințe minime de 
programare și am ieșit știind unele 
lucruri practice și interesante. Am 
învățat despre led-uri, despre afișar-
ea literelor și cifrelor pe ecrane și, pe 
lângă asta, am avut ocazia să stau 
cu niște oameni minunați timp de o 
săptămână.

Unul dintre aceștia face chiar parte 
din echipa inițială care a venit cu 
ideea MicroGear, Andrei Apostol și 
am avut norocul să îl prind în viața 
lui încărcată de student să îi pun 
câteva întrebări despre cursurile lui. 

În lumea microcontrolerelor – un 
curs care ne oferă șansa să privim 
dincolo de ceea ce vedem la școală

Cine a venit cu ideea MicroGear? 
Suntem mai mulți în echipă. Eu 
(Andrei Apostol), Sergiu Chiuchiu 
și Dorin Chiriac suntem inițiato-
rii și cei care au venit cu ideea și 
au făcut rost de finanțări (cu aju-
torul fondurilor Știintescu Iași).  
Am plecat de la ideea că ne place 
Arduino, care nu este foarte cu-
noscut. Apoi, echipa noastră s-a 
bucurat de mai multe persoane: 
Ioana Dâșca și Robert Voiculescu, 
fiecare contribuind cu ce a putut. 
Nu am fi reușit unul fără ceilalți. 

Ce v-a determinat sa inițiați acest 
proiect?
Din experiența mea de elev, știu 
că la școală este uneori  frustrant. 
Toate materiile sunt predate în-
tr-un mod abstract, profesorii 
uitând uneori de partea practica 
a lucrurilor. Știu, de asemenea, ca 
întrebarea formulata cel mai des 
de elevi este “când o să îmi folos-
ească asta?”. Unii tineri nu tind 
spre informatică doar pentru că 
la sala de clasă nu li se arată ce 
poți face cu adevărat, știind info. 
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De asta am venit cu ideea MicroGear, ca 
să le arăt tuturor partea interesantă a 
lucrurilor. 

De ce Arduino?
Stăteam pe YouTube și am dat din întâm-
plare de un videoclip despre Arduino. 
A început să ma capteze conceptul de 
Open Source Hardware, am achiziționat 
Arduino și un Raspberry Pi, cu care am 
implementat tot felul de idei, precum un 
Cloud personal și un dispozitiv de udare 
a plantelor. Mi s-a părut un lucru extrem 
de interesant și practic.

Ești mulțumit de cum au ieșit cursurile?
Da, sunt extrem de mulțumit. Eu sunt 
un perfecționist și îți dai seama că am 
plănuit totul cât să ne iasă fără cusur. 
A ieșit exact cum m-am așteptat, sunt 
încântat și mândru, mai ales pentru pri-
ma ediție. Mi-a plăcut enorm de mult 
că elevii au fost interesați și implicați, 
mulți dintre ei deja întrebându-ma de o 
ediție viitoare. 

Ce viitor vezi pentru MicroGear?
Am încredere că MicroGear va ajunge 
mare, la nivel național. Nu se va extin-

de și pe alte domenii, va rămâne, bineînțeles, 
la informatică, cursuri despre microcontrol-
lere pe Arduino sau Raspberry Pi. Scopul nos-
tru principal este să promovăm știința printre 
elevii care au o viziune distorsionată asupra ei. 
Așteptăm mai multă aparatură performantă 
și o gamă de cursuri pe care le vom mai rafina 
puțin, cât să fie accesibile pentru oricine. Sper 
ca eu și MicroGear să evoluăm împreună, să ne 
creștem unul pe altul și sper ca într-o zi să pot 
preda ștafeta altor elevi, să promovam cât mai 
departe acest proiect. 

Pe cine aștepți să vezi la următoarele ediții?
O următoare ediție va avea loc în vară, îi 
așteptăm pe toți cei care au înclinații spre pro-
gramare să vină, chiar și cei care nu au, pent-
ru a vedea latura adevărată a informaticii, nu 
cea predată în școli. Nu avem detaliile stabilite 
încă, însă puteți urmări pe 
site-ul proiectului: http://microgear.voluntar.
ro/microgear.html
sau pe facebook: http://www.facebook.com/
MicroGearSeminar/.
Singura cerință de curs este să fii interesat (și 
să știi ceva de bază din orice limbaj de pro-
gramare). 

Maria Istrate
Clasa a X-a C



privire la cât spațiu există între obiecte în 
orice moment. 
 
ADEVĂR: Observatorii nu pot fi de acord nici 
măcar cu privire la ordinea cronologică a 
evenimentelor! 
 
Ambii observatori au măsurat corect ceea 
ce se discută, ceea ce înseamnă că ambii au 
dreptate, ceea ce ar însemna că trăiesc în re-
alități diferite, dar în același univers... Acum, 
că am dat un mic exemplu, poate înțelegem 
mai ușor definiția de la început, care spune 
că spațiu-timp  este acel univers obiectiv, în 
care ambele realități (a observatorului A cât 
și a lui B) “există” (bineînțeles, dacă verbul “a 
exista” mai are sens în final). 
 
Ei bine, scopul acestui articol nu este însă să 
demonstreze cele spuse, ci să descrie concep-
tul de spațiu-timp (în fond, dacă aș plasa aici 
toate ecuațiile și graficele, probabil nu ar mai 
citi nimeni). În acest sens, nu intenționez să 
demonstrez ce am spus mai sus ci să arăt im-
plicările acestor idei în conceptul realității. 
 
De exemplu, dacă luăm în considerare faptul 
că observatorii nu pot cădea de acord cu pri-
vire la ordinea cronologică a evenimentelor, 
ar însemna că trecutul cuiva poate fi viitorul 
altcuiva... Asta înseamnă că nu există o div-
iziune generală între evenimente, că nu ex-
istă trecut, prezent sau viitor. Acest concept 
aduce niște întrebări filozofice interesante, 

Enigma Realității

Ce este spațiu-timp? Ei bine, pentru a 
răspunde cât mai bine la această întrebare 
trebuie să uităm ceea ce credem că știm de-
spre realitate, ceea ce pare evident și logic. 
Ideile care sunt descrise sunt o provocare 
imensă pentru mințile noastre (da, și pentru 
Albert Einstein) pentru că sfidează existența 
așa cum o știm noi prin observații directe.  
 
        Revenind la întrebare, ce este spațiu-
timp mai exact? Ei bine, putem spune că este 
oricare realitate externă care stă la baza 
experienței noastre colective referitoare la 
spațiul dintre obiecte și timpul dintre eve-
nimente. Sună cam complicat, nu este așa? 
Simplificând puțin, putem spune că ceea ce 
percepem noi ca fiind realitate  nu este “real-
itatea” ce ne-o imaginăm, ci există ceva mai 
presus.  
 
        O întrebare ar fi: de ce nu pot timpul și 
spațiul să formeze universul pe cont propriu, 
ci trebuie îmbinate pentru a crea spațiu-
timp? Ei bine, să luăm în considerare ur-
mătorul exemplu: 
 
        Să spunem că doi observatori se mișca 
relativ unul față de celalalt (particulele pot fi 
observatori).  
 
        ADEVĂR: Observatorii nu  sunt de acord 
cu privire la timpul care a trecut între eveni-
mente. 
ADEVĂR: Observatorii  nu sunt de acord cu 
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de exemplu dacă există liber arbitru sau toate 
alegerile noastre nu sunt alegeri de fapt, dacă 
există abilitatea de a schimba viitorul. 
 
O altă întrebare ar fi dacă universul din jurul 
nostru este complet subiectiv sau, formulată 
în alt sens, dacă spațiul și timpul - așa cum le 
știm noi - nu fac parte din  realitatea obiectivă, 
atunci ce este? 
 
Răspunsu pare a fi cauzalitatea. Un început bun 
în a descrie realitatea obiectivă este prin a găsi 
un lucru asupra căruia cădem toți de acord, un 
adevăr universal și se pare că l-am găsit. Toți 
observatorii sunt de acord cu următorul lucru: 

 

Aceasta este  ecuația  intervalului spațiu - timp, 
unde r reprezintă distanța dintre evenimente, 
c viteza luminii și t timpul dintre evenimente. 
Această ecuație ne spune că, în ciuda faptului 
că observatorii nu cad de acord asupra dis-
tanței sau timpului dintre două evenimente, ei 
întotdeauna vor cădea de acord asupra inter-
valului spațiu-timp. Acest lucru poate însemna 
câteva lucruri. Dacă privim ecuația observăm 
că presupune o scădere, ceea ce înseamnă că 
rezultatul poate fi negativ (-), pozitiv (+) sau 
zero (0). 
 
Când rezultatul ecuației este pozitiv (+) , eveni-
mentul A nu poate cauza evenimentul B (nimic 
nu poate ajunge din A în B) și mereu vor fi ob-
servatori care nu cad de acord asupra ordinii 
evenimentelor.  
 
Când rezultatul ecuației este negativ (-) sau 
zero (0) înseamnă că lucrurile pot ajunge din 
A în B și toți observatorii cad de acord asupra 
ordinii evenimentelor.  
 
Deci, această ecuație ne spune dacă A poate in-
fluența B. Chiar daca nu putem cădea de acord 
asupra trecutului, prezentului, viitorului, dis-
tanței sau a timpului, putem cu toții cădea de 
acord asupra cauzalității. Sună destul de ciu-
dat, deoarece se pare că timpul este respons-
abil de cauzalitate, dar în esență este chiar 
invers: cauzalitatea este responsabilă pentru 

timp. Deci cauzalitatea este singurul lucru real.         
Ce are de a face cauzalitatea cu spațiu-timp? 
Ei bine...totul! După ce teoria relativității a 
apărut, Hermann Minkowski a observat că 
ecuația pentru intervalul spațiu-timp arată 
că o ecuație mai bizară  pentru distanță în 
spațiu ne-euclidian. Așa ca el a propus că re-
alitatea nu este un spațiu tridimensional care 
evoluează în timp, ci un spațiu 4-dimensional 
non-euclidian care pur și simplu ... există, fără 
evoluție, fără timp... 
 
Acel spațiu 4-dimensional este ce pare a fi 
spațiu-timp. Punctele din spațiu corespund 
evenimentelor, oricare evenimente. Punctele 
sunt reale din perspectivă obiectivă dacă în-
tre ele se aplică relații geometrice, de exemp-
lu relația intervalului de spatiu-timp. Timpul 
și spațiul pe care îl măsuram nu pare să core-
spundă cu nimic ... sunt ca niște axe desenate 
pe tabla de la școală, tabla și punctele de pe ele 
există, fie că axele sunt desenate sau nu. 
 
O întrebare ar fi: ești tu real din punct de ve-
dere obiectiv? Păi... probabil! Tu ești succesi-
unea tuturor evenimentelor ce a dus la “tine” 
în prezent, un obiect geometric în spațiu-timp, 
un segment/o linie formată din toate eveni-
mentele. În spațiu-timp nu există mișcare, tu 
nu te deplasezi de-a lungul liniei - să zicem de 
la naștere până la moarte, ci tu EȘTI linia. Asta 
înseamnă nu numai că viitorul este predeter-
minat, ci el deja există ... 
 
O analogie bună a universului: toți citim acee-
ași carte cu aceleași evenimente, dar toate 
au un număr diferit de pagini, evenimentele 
se produc în locuri diferite și în altă ordine ... 
însă nu există pagini sau carte, este doar o ilu-
zie creată de mintea noastră pentru a percepe 
orice ar exista în afara minții noastre, dacă ex-
istă “ceva” bine înțeles.         
 
De ce percepem realitate printr-o manieră 
spațială și temporală? Bună întrebare!

Radu Leonte
Clasa a X-a C

79



Fulgerul  În MitologieFulgerul în Mitologie

Fulgerul este acel fenomen pe care îl vedem atunci când este furtună. Strălucește sus pe 
cerul întunecat, iar atunci când lovește prăjește mai tot ce prinde. În anul 1752, după multe 
cercetări, un fizician pe nume Benjamin Franklin a ajuns la concluzia că acest fenomen 
reprezintă de fapt rezultatul tensiunii dintre nori și pământ (încărcați cu sarcini elec-
trice diferite), producându-se o descărcare electrică. Franklin a demonstrat ipoteza sa 
înălțând un zmeu pe cer în timpul unei furtuni, astfel declanșându-se fulgerul. 

Înainte de aceasta însă, oamenii nu aveau idee ce cauza acest fenomen. Prin urmare, di-
verse civilizații au inventat o varietate de legende, zei sau semnificații pentru fulger. În 
continuare vom explora o parte din miturile cunoscute: 

Greci 
Unul dintre cele mai cunoscute portrete este Zeus, numit și „zeul fulgerului”. O poveste an-
tică spune că în urma unui război cu tatăl său, Cronos și ceilalți Titani, Zeus a reușit să își 
elibereze frații, Hades și Poseidon, dar și pe ciclopi. În semn de mulțumire, creaturile cu 
un singur ochi i-au oferit lui Zeus cadou o armă de neprețuit: fulgerul. Din acel moment, 
această armă a sa a devenit unul din cele mai cunoscute simboluri ale acestuia. Romanii 
au adaptat mai târziu mitologia greacă, Zeus devenind, astfel, Jupiter. 

Azteci 
Tlaloc a fost o zeitate importantă în religia Aztecă ce reprezenta zeul ploii, al fertilitătii 
și al apei. Deși era apreciat deoarece se credea că are puterea să ofere viată și hrană, 
oamenii se și temeau de el în același timp datorită abilității sale de a lansa furtuni și 
fulgere. Tlaloc este una dintre cele mai vechi tradiții din Mexico, având și un munte care 
îi poartă numele. 

Maiași 
La Maiași, fenomenul era personificat sub forma Zeului K. Acesta avea un picior în formă 
de zig zag a fulgerului și capul perfrat de un fulger. În anumite povești, Zeul K era mânuit 
sub formă unui topor de către regi. 

Nordici 
În mitologia din nordul Europei, Thor era zeul fulgerului, acesta dezlăntuind fulgere 
lovind cu ciocanul sau, Mjolnir. În istoria recentă, Thor fost popularizat la nivel mondial 
de cei de la Marvel, benzile desenate cu aventurile acestuia dovedindu-se un succes in-
stant. 
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Japonezi 
Prezent atât în mitologia Shinto, cât și în religia Japoneză, Raijin, reprezentat deseori cu 
o înfățișare demonică, bătea la tobe pentru a crea fulgere. Acest zeu mai era cunoscut 
și sub numele de Raiden, nume care probabil vi se pare cunoscut deoarece a apărut și în 
seria de jocuri de luptă „Mortal Kombat”, precum și în franciza „Metal Gear Solid”, perso-
najele prezentate în jocuri având puteri legate de fulgere și electricitate. 

Islamiști 
In religia Islamistă, însuși Allah este cel prezentat cu puterea de a iniția furtuni, după 
cum și apare în Coran 13:12–13 : „It is He who shows you lightening, (causing) fear and 
aspiration, and generates the heavy clouds.”; printre nenumăratele citate din Coran în 
care Allah este asociat cu fulgerul se numără și 24:43 („...And He sends down hail from 
mountains (clouds) in the sky, and He strikes with it whomever He wills, and turns it from 
whomever He wills.”) sau în 13:13 („And the thunder exalts (Allah) with praise of Him-and 
the angels (as well) from fear of Him-and He sends thunderbolts and strikes therewith 
whom He wills while they dispute about Allah ; and He is severe in assault.”)

În Biblie 
  Atunci când vorbește poporului, Dumnezeu este înconjurat de bubuit de tunet şi 
de lumina fulgerelor. Conform Daniel 10:6, Dumnezeu se arată cu o faţă strălucitoare ca 
fulgerul,mâinile ţinând fulgere şi îndreptându-le asupra potrivnicilor lui.

În Africa
În triburile Bantu, fulgerul era semn mâniei zeilor, în special în tribul Baganda, care 
venera zeul Kiwankua. Acesta dobora copaci, pornea focuri, şi avea abilitatea de a lovi 
duşmanii cuiva prin intermediul fulgerului, lucru care se credea că poate fi invocat prin 
rugăciuni, cântări şi sacrificări.

Timpul a trecut, ştiinţa a evoluat, şi evident că toate aceste teorii nu mai sunt valabile. 
Dar asta nu înseamnă că noi, ca oameni , nu putem să dăm frâu liber imginaţiei şi să cree-
am poveştile noastre legate de fulgere! Şi oricât de mult aţi creşte, nu uitaţi să vă jucaţi!

Mihai Florin Anghel
Clasa a X-a A
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Istoria Vieţii
Cercetătorii au motive să creadă că vieţuitoarele de pe pământ au apărut 
datorită unui proces numit “evoluţie chimică”. Ce este, cum funcționează şi 
cu ce diferă faţă de evoluţia biologică? Pentru a răspunde la aceste întrebări, 
trebuie să înţelegem ce înseamnă “evoluţie”. 
a 
Cuvântul “evoluţie” înseamnă, pe scurt, schimbare în timp. Evoluţia biolog-
ică ţine de lucruri care se pot reproduce de la sine, vieţuitoarele pot produce 
copii asemănătoare. Schimbările pe care le observăm pe parcursul timpului 
la organismele vii nu sunt toate la întâmplare, de multe ori sunt schim-
bări adaptive, noi calităţi ajutând vietăţile să trăiască şi să se reproducă în 
mediu. Dar, pentru a putea avea loc, evoluţia biologică necesită 3 condiţii: 
reproducere, variaţie şi selecţie.   
 
Aceste trei condiţii funcţionează împreună în felul următor: când un organ-
ism se reproduce (să luăm de exemplu o pereche de gândaci de bucătarie), 
descendenţii acelor gândaci vor prezenta mici variaţii în codul lor genetic, 
nişte erori de copiere a ADN-ului. Aceste variaţii pot afecta gândacul în 
multe feluri, îi poate afecta mărimea, metabolismul, inteligenţa şi multe al-
tele. Dacă, de exemplu, o eroare face ca gândacul de bucătărie să fie imun la 
insecticide, şansele lui de supraviețuire şi reproducere pentru a-şi răspândi 
eroarea benefică vor creşte semnificativ, ADN-ul său fiind selectat în mod 
natural, deoarece ceilalţi gândaci care intră în contact cu insecticidul nu vor 
reuşi să producă la fel de mulţi pui. 
 
Prin acest exemplu putem realiza cum, în timp, animalele au dobândit 
caracteristici impresionante, precum viteza ghepardului, veninul viperei, 
mărimea balenei albastre etc. Însă această evoluţie nu se poate întâmpla 
fără reproducere iar, după cum am observat, moleculele nu fac pui. Repro-
ducerea în sine este un proces destul de complex, ceea ce ne face să ne în-
trebăm: cum a apărut procesul de reproducere. Cercetătorii, pentru a căuta 
răspunsuri, studiază evoluţia chimică. 
 
Evoluţia chimică reprezintă schimbările suferite de lucruri care nu sunt ca-
pabile de reproducere (precum molecule sau sisteme chimice întregi). Siste-
mele chimice reprezintă un grup de molecule care interacţionează între ele, 
ceea ce înseamnă că mereu sunt victime ale evoluţiei (schimbării în timp), 
însă de multe ori evoluează spre simplicitate (de exemplu fierul care se 
transformă în rugină şi proteinele care se dezmembrează la temperaturi în-
alte). Pentru a genera acest mecanism de reproducere primordial  trebuie să 
existe sisteme chimice care evoluează spre complexitate, unde noi structuri 
iau naştere. Pentru ca acest lucru să se întâmple, reproducerea necesară în 
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evoluţia bilogică, în evoluţia chimică poate fi înlocuită cu producţia repeti-
tivă. 
 
Pe Pămâmt şi în afara sa, evenimente naturale puternice au loc în mod reg-
ulat: încălzirea şi răcirea mediului datorită stelelor (Soarele), erupţii vulca-
nice, flux şi reflux etc. Toate aceste fenomene regulate, în timp, dau naştere 
unor noi molecule şi sisteme chimice. Treptat sunt produse din ce în ce mai 
multe astfel de sisteme şi molecule şi dobândesc noi proprietăţi pe măsura 
ce interacţionează cu mediul.   
 
O moleculă de acid gras este formată din 3 elemente: carbon, hidrogen şi 
oxigen, atomii acestor elemente fiind aşezaţi într-o ordine specifică. Aceas-
ta este doar una dintre multitudinea de molecule complexe pe care or-
ganismele le folosesc pentru a trăi, şi le produc din atomi din mediul în-
conjurător. Cercetătorii au considerat multă vreme că doar organismele 
vii pot produce astfel de molecule. Experimente au aratat, însă, că simple 
gaze precum monoxid de carbon şi hidrogen sunt încălzite în prezenţa unor 
minerale precum cele găsite în crusta Pământului pot genera molecule com-
plexe pe bază de carbon (de exemplu acizii graşi mentionaţi anterior). Cel 
mai important lucru este că aceste molecule sunt produse fără implicarea 
unor organisme vii, ci doar prin fenomene naturale asemănătoare celor din 
adâncul pământului. 
 
Datorită presiunii, aceste molecule din camere subterane pot ieşi la supra-
faţă în rezervoare cu apă, unde are loc o versiunea simplificată a selecţiei 
naturale. De exemplu, moleculele care ajung în masa de apă vor pluti sau se 
vor scufunda. Acizii graşi rămân suspendaţi în apa calduţă, unde se adună 
cu timpul, pe măsura ce ciclul se repetă. Când concentraţia este destul de 
mare, moleculele de acizi graşi se asamblează de la sine într-o formă ase-
mănătoare cu cea a unei mingi, deoarece apa este atrasă de capătul cu oxi-
gen a moleculei şi respinge restul moleculei. 
  
Pe măsura ce concentraţia creşte şi mai mult, aceste bile se unesc şi formează 
structuri asemănătoare unei pături cu 2 straturi de molecule, la mijloc fiind 
capetele cu oxigen . Curenţi de apă sau alţi factori fizici pot face ca aceasta 
“pătura” să se curbeze şi capetele opuse să se atingă, formând astfel o sferă 
care capturează tot ceea ce este înăuntrul ei, creând un nou mediu în care 
evoluţia chimică să avanseze la un nou nivel. 

Radu Leonte
Clasa a X-a C
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Convergență Sau Divergență Între 
Religie Și Știință

Întotdeauna, pasiunea pentru cer-
cetarea științifică, cât și pasiunea 
pentru aprofundarea vieții spir-
ituale religioase sunt necesare 
pentru un dialog din care poate 
rodi bucuria complementarității 
și simțul coresponsabilității.

Știința descoperă, pe bază de cer-
cetare și analiză, structura univer-
sului, în timp ce credința, pe baza 
Revelației divine, descoperă sen-
sul și scopul ultim al universului.

Când știința descoperă structu-
ra universului, se poate stabili o 
relație între inteligența umană și 
inteligibilitatea structurii univer-
sului și a legilor care îl guvernează, 
ceea ce poate conduce la înțele-
gerea că structura universului este 
rezultatul unei Inteligențe care a 
făcut universul, în timp ce credința 
este capacitatea spirituală de a ve-
dea pe Cel nevăzut (Evrei 11, 27), 
dincolo de vizibilitatea lumii fizice.
Structura universului pe care o 
descoperă știința poate fi inter-

pretată prin modul repetiției și 
combinației elementelor de bază 
ale lui ca limbaj multiplu. Cred-
ința este vederea acestui lim-
baj imprimat în univers de către 
Creator: „ Cerurile spun slava lui 
Dumnezeu, iar facerea mâinilor 
Lui o vestește tăria” (Psalmul 18,1).

Alcătuirea universului ca lim-
baj non-verbal și complex infor-
mațional pe care o poate observa 
știința poate întări credința ca ve-
dere a celor nevăzute și înțelegere 
a existenței Inteligenței creatoare 
transcendente: „ cele nevăzute 
ale lui Dumnezeu se văd de la fa-
cerea lumii, înțelegându-se din 
făpturi, adică veșnica Lui put-
ere și dumnezeire” (Romani 1,20).

Rațiunea umană activă în cer-
cetarea științifică, care desco-
peră raționalitatea universului 
în structura lui și în legile care-l 
guvernează, menținându-i iden-
titatea dinamică în expansiune, 
poate fi interpretată ea însăși în 
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Antoce Sebastian
Clasa a IX-a B

dialog cu credința, ca fiind re-
flex și dar al Rațiunii divine și ca 
drum spre Aceasta. Scopul ei este 
realizarea unei comuniuni de iubi-
re multiplă și inepuizabilă în nou-
tatea ei, care care nu desființează 
rațiunea, ci o transființează, pen-
tru ca din forță de căutare și cu-
prindere exterioară să devină ca-
pacitate de căutare și cuprindere 
exterioară să devină capacitate 
de împărtășire din interioritatea 
reciprocă dintre Creator și creație.

Știința descoperă vârsta și în-
vechirea universului, dar nu ex-
clude probabilitatea unui nou viitor 
al lui, în timp ce credința antici-
pează darul promis de Creator: „ Ce-
rul și pământul nou”( cf. Apocalip-
sa 21), care ar putea confirma că 
relativitatea spațiului și timpului 
este pregătirea trecerii și transfig-
urării modului de existență actu-
al într-unul nou în care știința de-
plină se va identifica cu sfințenia.

În acest sens, în viitorul apropiat, 
numai o teologie mistică şi sac-
ramentală poate purta un dialog 
profund şi fecund cu o ştiinţa care 
devine din ce în ce mai deschisă spre 
relaţia dintre probabil şi mister.

Astfel, misterul, abordat deodată 
de către ştiinţă şi credinţă, ar pu-
tea fi perceput, în mod antinomic şi 
fascinant, ca baza inevitabilă a cu-
noaşterii adevărate, tocmai pentru 
că această cunoaştere nu se con-
fundă cu certitudinea obiectivității 
auto-suficiente, deoarece căutător-
ul/cercetătorul însuşi face parte din 
mister, îi este interior, nu exterior.
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REZULTATE  LA  OLIMPIADE NAȚIONALE
în anul școlar 2015 – 2016

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele elevului Cls. Premiul M.E.N.C.Ș. Profesor 
coordonator

Disciplina/ 
Olimpiada

1 LEFTER LUCIA MARIA 6A participantă la 
Olimpiada Naţională

Zanoschi Adrian Matematică

2 STOICA GEORGE IOAN 6A Mențiune
și

Medalie de Aur - S.S.M.R.

Zanoschi Adrian Matematică

3 TUCHILUȘ VLAD 9B Medalie de Argint - 
S.S.M.R.

. și
participant baraj

Zanoschi Adrian Matematică

4 ANTOHI ROBERT 9B participant la 
Olimpiada Naţională 

Zanoschi Adrian Matematică

5 MORARIU RĂZVAN ANDREI 9B Medalie de Bronz – 
S.S.M.R.

Zanoschi Adrian Matematică

6 OSTOPOVICI RAREȘ MIHAI 8B Premiul I
și

Medalie de Aur – S.R.F.

Perjoiu Rodica Fizică

7 CURCUDEL TEODOR-COSMIN 7C calificat ON
(retras de la ON)

Galer Sorin
Brânză Cristina

Astronomie și 
astrofizică

8 MIHAI ALEXANDRU SPIRIDON 7C participant la 
Olimpiada Naţională

Galer Sorin
Brânză Cristina

Astronomie și 
astrofizică

9 OSTOPOVICI RAREȘ MIHAI 8B calificat ON
(retras de la ON)

Iftode Daniela Chimie
10 TURCULEȚ DARIA 9B Mențiune Iftode Daniela Chimie
11 PETRIȘ RUSALIM ANTONIU 10B Mențiune Specială Iftode Daniela Chimie
12 POPA DELIA-MELANIA 12B Mențiune Specială Sorohan Vasile Chimie
13 VAMEȘU CĂLIN GEORGE 8B Premiul Special – S.G.R. Iancu simona Geografie
14 SOLOMON BIANCA ELENA 9B Premiul I Iancu simona Geografie
15 DOBOȘ TEODORA 11A Premiul Special – S.G.R. Iancu simona Geografie
16 GAVRILAȘ LUCA 5A Medalie de Argint – 

I.S.M.B.
și

participant baraj

Neagu Lucian Informatică

17 CHIRILĂ TUDOR 6B participant la 
Olimpiada Naţională

Miron Lucia Informatică

18 IFTODE VLAD GEORGE 7A participant la 
Olimpiada Naţională

Miron Lucia Informatică

19 LUNGU ALEXANDRU IOAN 11A participant la 
Olimpiada Naţională

Miron Lucia Informatică

20 ALBU CRISTIAN DUMITRU 12A participant la 
Olimpiada Naţională

Miron Lucia Informatică

21 LUNGU ALEXANDRU IOAN 11A calificat O.N.
19 - 22.05.2016

Miron Lucia TIC

22 OSTOPOVICI RAREȘ MIHAI 8B calificat O.N.
30.07 - 05.08.2016

Perjoiu Rodica
Iftode Daniela
Nedea Mircea

Științe pentru 
Juniori

Notă:  *participant = elevul/a NU a obţinut premiu la olimpiada naţională

           *calificat = olimpiada națională nu s-a desfășurat conform calendarului M.E.N.C.Ș.

OLIMPIADE ȘCOLARE
în anul școlar 2015 – 2016

etapa județeană
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A. OLIMPIADE PE DOMENII/ DISCIPLINE DE STUDII

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ

Nr. 
crt. Numele si prenumele elevului Clasa Premiul Profesor coordonator Calificare 

la O.N.
1 Butnariu Cristina 5 II Ionesei Silviana
2 Dimitriu Alexandra 5 II Ionesei Silviana
3 Bandac Mara-Georgiana 5 III Ionesei Silviana
4 Dumitraș Matei 5 III Ionesei Silviana
5 Antohi Tudor 5 III Ionesei Silviana
6 Chirilă Maria Adriana 5 III Miron Smaranda
7 Șpilevoi Bogdan-Vasile 5 III Nechita Remus
8 Cioran Ioan 5 III Ionesei Silviana
9 Oniciuc Nicoleta 5 III Ionesei Silviana
10 Agavriloaie Codrin 5 III Ionesei Silviana
11 Fedorenciuc Andrei 5 III Nechita Remus
12 Lupu Cosette 5 III Ionesei Silviana
13 Afrîsînei Matei 5 Mențiune Miron Smaranda
14 Țîlică Amalia 5 Mențiune Nechita Remus
15 Toma Alexandru 5 Mențiune Ionesei Silviana
16 Cristea Radu 5 Mențiune Ionesei Silviana
17 Gimiga Andreea 5 Mențiune Precupanu Codrin
18 Ioncioaia Călin 5 Mențiune Ionesei Silviana
19 Bulacovschi Theodor-Octavian 5 Mențiune Nechita Remus
20 Nofal Jaber 5 Mențiune Precupanu Codrin
21 Arămescu Mircea-Florin 5 Mențiune Nechita Remus
22 Ciobanu Denis-Ștefan 5 Mențiune Cianga Mihaela
23 Ivașcu Tudor 5 Mențiune Nechita Remus
24 Lefter Lucia Maria 6 I Zanoschi Adrian O.N.
25 Stoica George – Ioan 6 I Zanoschi Adrian O.N.
26 Gall Ștefania 6 I Zanoschi Adrian
27 Boiță Răzvan 6 II Zanoschi Adrian
28 Chirilă Tudor 6 II Nechita Remus
29 Condratov Daria 6 II Nechita Remus
30 Guțu Călin 6 II Zanoschi Adrian
31 Rusu George – Constantin 6 II Zanoschi Adrian
32 Toarbă Răzvan – Andrei 6 II Zanoschi Adrian
33 Grumăzescu George – Octavian 6 III Zanoschi Adrian
34 Zaharia Medeea 6 III Zanoschi Adrian
35 Sălceanu Andrei 6 III Zanoschi Adrian
36 Buzdea Ștefan 6 Mențiune Zanoschi Adrian
37 Beschieru Marius 6 Mențiune Zanoschi Adrian
38 Cîrstean Paul – Ioan 6 Mențiune Zanoschi Adrian
39 Crupa Andrei 6 Mențiune Nechita Remus
40 Grosu Sînziana Maria 6 Mențiune Nechita Remus
41 Iftene Tudor 7 Mențiune Căpraru Irina
42 Stoica Tedy 7 Mențiune Căpraru Irina
43 Iftode Vlad – George 7 Mențiune Căpraru Irina
44 Dimitriu Maria Corina 7 Mențiune Ionesei Silviana
45 Nedelcu Mara 8 III Nechita Remus
46 Ioniță Ana Andreea 8 Mențiune Cianga Mihaela
47 Apostolescu Elisa 8 Mențiune Cianga Mihaela
48 Stoica Vlad 8 Mențiune Ionesei Silviana
49 Antohi Robert 9 I Zanoschi Adrian O.N.
50 Tuchiluș Vlad 9 I Zanoschi Adrian O.N.
51 Morariu Răzvan Andrei 9 I Zanoschi Adrian O.N.
52 Popa Alexia Theodora 9 II Ionesei Silviana
53 Turculeț Daria 9 Mențiune Zanoschi Adrian

OLIMPIADA DE FIZICĂ

Nr. 
crt. Numele si prenumele elevului Clasa Premiul Profesor coordonator Calificare 

la O.N.
1 Stoica George Ioan 6 III Apetrei Anca
2 Pricop Tudor Andrei 6 III Apetrei Anca
3 Condurat Vlad Bogdan 6 III Apetrei Anca
4 Nastas Andrei Daniel 6 Mențiune Apetrei Anca
5 Cojocariu Daniela Ioana 6 Mențiune Apetrei Anca
6 Rusu Goerge Constantin 6 Mențiune Apetrei Anca
7 Gall Ştefania 6 Mențiune Apetrei Anca
8 Grosu Sînziana Maria 6 Mențiune Perjoiu Rodica
9 Sălceanu Andrei 6 Mențiune Apetrei Anca
10 Condratov Daria 6 Mențiune Perjoiu Rodica
11 Corbu Aida 6 Mențiune Apetrei Anca
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12 Marinescu Naomi Nicoleta 6 Mențiune Alexandru Liliana
13 Tamaș Luca Ștefan 7 Mențiune Perjoiu Rodica
14 Iftode Vlad George 7 Mențiune Perjoiu Rodica
15 Ostopovici Rareș Mihai 8 I Perjoiu Rodica O.N.
16 Ioniță Ana Andreea 8 Mențiune Perjoiu Rodica
17 Negău Dimitrie Horia 9 II Apetrei Anca
18 Luchian Costin Florin 9 III Ţura Mihaela

OLIMPIADA DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ

Nr. 
crt. Numele si prenumele elevului Clasa Premiul Profesor 

coordonator
Calificare la 

O.N.
1 Curcudel Teodor – Cosmin 7 I Galer Sorin

Brânză Cristina
calificat ON

(retras de la ON)

2 Mihai Alexandru Spiridon 7 II Galer Sorin
Brânză Cristina O.N.

3 Dascălu Cezar 7 III Galer Sorin
4 Băbușanu Ștefan 7 Mențiune Galer Sorin
5 Luchian Costin Florin 9 II Țura Mihaela
6 Simon Ștefania 10 Mențiune Galer Sorin
7 Ciobotariu Cristina 11 III Galer Sorin

OLIMPIADA DE CHIMIE

Nr. 
crt. Numele si prenumele elevului Clasa Premiul Profesor 

coordonator
Calificare la 

O.N.
1 Ostopovici Rareș Mihai 8 III Iftode Daniela calificat ON

(retras de la ON)
2 Turculeț Daria 9 I Iftode Daniela O.N.
3 Petriș Rusalim Antoniu 10 III Iftode Daniela O.N.
4 Căprariu Alin Paul 10 Mențiune Iftode Daniela
5 Popa Delia Melania 12 I Sorohan Vasile O.N.

OLIMPIADA DE BIOLOGIE

Nr. 
crt. Numele si prenumele elevului Clasa Premiul Profesor coordonator Calificare 

la O.N.
1 Gafițanu Alex 9 I Imbria Adina
2 Negău Dimitrie Horia 9 I Imbria Adina
3 Gafițanu Cristian 9 II Imbria Adina
4 Rompu Ioana 9 II Imbria Adina
5 Solescu Daria 9 Mențiune Imbria Adina
6 Popa Alexia 9 Mențiune Vană Sofica
7 Bădărău Laura 9 Mențiune Vană Sofica
8 Medeleanu Teodora 10 I Nedea Mircea
9 Sfarti Ștefan 10 III Vană Sofica
10 Măriuță Diana 10 Mențiune Vană Sofica

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE

Nr. 
crt. Numele si prenumele elevului Clasa Premiul Profesor coordonator Calificare 

la O.N.
1 Vameșu Călin 8 I Iancu Simona O.N.
2 Bodnărescu Maria 8 I Iancu Simona
3 Solomon Bianca 9 I Iancu Simona O.N.
4 Safta Romano Maria 9 I Iancu Simona
5 Chirilă Iustina 9 III Iancu Florin
6 Chiriță Elena 9 Mențiune Iancu Simona
7 Doboș Teodora 11 I Iancu Simona O.N.
8 Chifiac Verginia 11 III Iancu Florin
9 Rusu Victor 11 III Iancu Florin
10 Grigorovschi Teodor 11 III Iancu Simona
11 Ursache Ioana 12 II Iancu Simona

OLIMPIADA DE INFORMATICĂ

Nr. 
crt. Numele si prenumele elevului Clasa Premiul Profesor coordonator Calificare 

la O.N.
1 Gavrilaș Luca 5A I Neagu Lucian O.N.
2 Ioncioaia Călin 5B Mențiune Miron Lucia
3 Chirilă Tudor 6B III Miron Lucia O.N.
4 Grumăzescu George 6A Mențiune Miron Lucia
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5 Cîrstean Paul 6A Mențiune Miron Lucia
6 Nastas Daniel 6A Mențiune Miron Lucia
7 Iftode Vlad George 7A I Miron Lucia O.N.
8 Stoica Tedy 7A III Miron Lucia
9 Popescu Adana 9B Mențiune Miron Lucia
10 Peiu Iulian 9E III Neagu Lucian 
11 Gavrilovici Victor 9A III Hadîmbu Stelian
12 Aur Andrei 9A Mențiune Hadîmbu Stelian
13 Cenușă Bogdsan 10A III Hadîmbu Stelian
14 Căprariu Alin Paul 10C Mențiune Miron Lucia
15 Dominte Florin Iulian 10C Mențiune Miron Lucia
16 Fechet Șerban 10A Mențiune Hadîmbu Stelian
17 Lungu Alexandru Ioan 11A I Miron Lucia O.N.
18 Agache Gabriel 11A Mențiune Miron Lucia
19 Vîrgă  Cristian 11A Mențiune Miron Lucia
20 Albu Cristian Dumitru 12A II Miron Lucia O. N.

OLIMPIADA DE TEHNOLOGIE a INFORMAȚIEI

Nr. 
crt. Numele si prenumele elevului Clasa Premiul Profesor coordonator Calificare 

la O.N.
1 Antoce Sebastian 9 II Miron Lucia
2 Pavăl Istrate Maria Teodora 10 Mențiune Miron Lucia
3 Lungu Alexandru Ioan 11 I Miron Lucia O. N.
4 Vlaiduc Rareș 11 Mențiune Grigoraș Marcel

B. OLIMPIADE INTERDISCIPLINARE

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
Secțiunea de antrenament „± POEZIE” (cls. V-VI)

Secțiunea de exercițiu (cls. VII-VIII)
Secțiunea de performanță (cls. IX-XII)

Nr. 
crt.

Numele si prenumele 
elevului Cls. Premiul 

Profesor 
coordonator

Limba română

Profesor 
coordonator
Matematică

Calificare 
la O.N.

1 Dumitraș Matei-Teodor 5B I Doboș Mihaela Ionesei Silviana
2 Țîlică Amalia 5A I Grumeza Diana Nechita Remus
3 Fotache Tudor-Felix 5C I Enacache Gabriel Miron Smaranda
4 Ciobanu Denis-Ștefan 5D II Hîrcă Luminița Cianga Mihaela
5 Dimitriu Alexandra-Cristina 5B II Doboș Mihaela Ionesei Silviana
6 Serghiuță Andrei 5D II Hîrcă Luminița Cianga Mihaela
7 Robilă Matei 5B III Doboș Mihaela Ionesei Silviana
8 Lupu Cosette Ioana 5B III Doboș Mihaela Ionesei Silviana
9 Bândac Mara-Georgiana 5B III Doboș Mihaela Ionesei Silviana

10 Cristea Radu 5B III Doboș Mihaela Ionesei Silviana
11 Afrăsînei Matei 5C III Enacache Gabriel Miron Smaranda
12 Munteanu Delia 5B III Doboș Mihaela Ionesei Silviana
13 Bulacovschi Theodor Octavian 5A Mențiune Grumeza Diana Nechita Remus
14 Gagea Irina Elena 5E Mențiune Bozdoro Adriana Precupanu Codrin
15 Aldea Alexandra Maria 5A Mențiune Grumeza Diana Nechita Remus
16 Mitocariu Maria Teodora 5C Mențiune Enacache Gabriel Miron Smaranda
17 Grumăzescu George 

Octavian 6A I Doboș Mihaela Zanoschi Adrian O.N.
18 Duzinschi Ștefan Adrian 6D I Hîrcă Luminița Miron Smaranda
19 Guțu Călin 6A I Doboș Mihaela Zanoschi Adrian
20 Sălceanu Andrei 6A II Doboș Mihaela Zanoschi Adrian
21 Crupa Andrei 6C II Chirilă Mariana Cianga Mihaela
22 Marinescu Naomy Nicoleta 6E II Enacache Gabriel Precupanu Codrin
23 Ștefan Gabriel 6D II Hîrcă Luminița Miron Smaranda
24 Ștefan Smaranda Elena 6B II Chiriac Mariana Nechita Remus
25 Costârnache Rareș Ștefan 6A II Doboș Mihaela Zanoschi Adrian
26 Gall Ștefania 6A II Doboș Mihaela Zanoschi Adrian
27 Nastas Andrei - Daniel 6A III Doboș Mihaela Zanoschi Adrian
28 Cucoș Ioana 6C III Chirilă Mariana Nechita Remus
29 Condurat Vlad Bogdan 6A III Doboș Mihaela Zanoschi Adrian
30 Samson Corina 6D Mențiune Hîrcă Luminița Miron Smaranda
31 Mocanu Radu 6D Mențiune Hîrcă Luminița Miron Smaranda
32 Budăi Casandra Ilinca 6B Mențiune Chiriac Mariana Nechita Remus
33 Dimitriu Corina Maria 7B Mențiune Zaharia Cezar Ionesei Silviana
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34 Alexa Roxana Maria 7D Mențiune Bozdoro Adriana Precupanu Codrin
35 Stratan Alexia Gabriela 7B Mențiune Zaharia Cezar Ionesei Silviana
36 Balmoș Sabina Elena 7D Mențiune Bozdoro Adriana Precupanu Codrin
37 Costin Matei Alexandru 7D Mențiune Bozdoro Adriana Precupanu Codrin
38 Nedelcu Mara 8D I Grumeza Diana Nechita Remus O.N.
39 Bibire Teofana 8A III Gavrilă Camelia Ionesei Silviana O.N.
40 Toma Mara 8C III Hîrcă Luminița Cianga Mihaela
41 Gheorghiu Mara Ștefania 8A Mențiune Gavrilă Camelia Ionesei Silviana
42 Danielescu Ioana 8A Mențiune Gavrilă Camelia Ionesei Silviana
43 Untu George Adrian 8A Mențiune Gavrilă Camelia Ionesei Silviana
44 Popa Alexia Theodora 9A Mențiune Zaharia Cezar Ionesei Silviana
45 Petriș Rusalim Antoniu 10B II Enacache Gabriel Cianga Mihaela O.N.
46 Baban Gabriela Roxana 10B II Enacache Gabriel Cianga Mihaela
47 Ciobotariu Cristina 11E III Hîrcă Luminița Căpraru Irina
48 Cîdu Adela - Maria 11B III Bozdoro Adriana Ilie Gheorghe
49 Nechita Traian 11B III Bozdoro Adriana Ilie Gheorghe
50 Chifiac Verginia 11D Mențiune Enacache Gabriel -
51 Ciolacu Andreea 12B III Doboș Mihaela Baghiu Ciprian
52 Condurat Florin Marian 12B Mențiune Doboș Mihaela Baghiu Ciprian

OLIMPIADA DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI

perioada de desfășurare 30.07 - 05.08.2016 (conform calendarului M.E.N.C.Ș.)

Nr. 
crt.

Numele si prenumele 
elevului Cls. Premiul 

Profesor 
coordonator

Fizică

Profesor 
coordonator

Chimie

Profesor 
coordonator

Biologie

Calificare 
la O.N.

1 Ostopovici Rareș Mihai 8B Perjoiu 
Rodica

Iftode 
Daniela

Nedea 
Mircea O.N.

REZULTATE OBȚINUTE LA ALTE CONCURSURI ȘCOLARE
în anul școlar 2015 – 2016

A. CONCURSURI PE DOMENII/ DISCIPLINE DE STUDII

CATEDRA DE MATEMATICĂ

Concursul  național „Ion Barbu-Dan Barbilian” – etapă națională
24 octombrie 2015, Călărași (85 concurenți)

Nr. 
crt. Numele şi prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Stoica George Ioan 6 Mențiune Zanoschi Adrian

Concursul  interjudeţean „Cristian S Calude”
31 octombrie 2015, Galați (83 concurenți)

Nr. 
crt. Numele şi prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Tuchiluș Vlad 9 I Zanoschi Adrian
2 Antohi Robert 9 III Zanoschi Adrian
3 Morariu Răzvan Andrei 9 Mențiune Zanoschi Adrian
4 Luchian Costin 9 Mențiune Zanoschi Adrian
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Concursul  interjudeţean „Speranțe Olimpice”
7 noiembrie 2016, Pașcani 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Stoica George Ioan 6
Premiul I 

și
Medalie de AUR

Zanoschi Adrian

2 Cârstean Paul 6 Mențiune Zanoschi Adrian
3 Cojocariu Daniela 6 Mențiune Zanoschi Adrian
4 Grumăzescu George 6 Mențiune Zanoschi Adrian
5 Beschieru Marius 6 Mențiune Zanoschi Adrian
6 Condurat Vlad 6 Mențiune Zanoschi Adrian
7 Gall Ștefania 6 Mențiune Zanoschi Adrian
8 Toarbă Răzvan 6 Mențiune Zanoschi Adrian
9 Zaharia Medeea 6 Mențiune Zanoschi Adrian
10 Costârnache Rareș 6 Mențiune Zanoschi Adrian
11 Buzdea Ștefan 6 Mențiune Zanoschi Adrian
12 Durbaca Medeea 6 Mențiune Zanoschi Adrian
13 Rusu George 6 Mențiune Zanoschi Adrian

Concursul  național „Laurențiu Panaitopol” – etapă națională
14 noiembrie 2015, București

Nr. 
crt. Numele şi prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Tuchiluș Vlad 9 Mențiune Zanoschi Adrian
2 Morariu Răzvan 9 Mențiune Zanoschi Adrian
3 Antohi Robert 9 Mențiune Zanoschi Adrian

American Mathematics Competitions 8 – Concurs internațional – elevi participanți din 37 țări
17 noiembrie  2015
AMC 8 results 

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele 
elevului Cls Locul Profesor coordonator

Calificat
AIME

1 Lefter Lucia Maria 6A W, D, M, G Zanoschi Adrian
2 Ostopovici Rareș 8B H, G Cianga Mihaela
3 Leuștean Dimitrie 8A H, G Ionesei Silviana
4 Apostolescu Elisa 8B H, S Cianga Mihaela
5 Stoica Tedy 7A S Căpraru Irina
6 Stoica George 6A M, S Zanoschi Adrian
7 Grumăzescu George 6A M, S Zanoschi Adrian
8 Chibac Alexandra 8C S Cianga Mihaela
9 Zaharia Medeea 6A B Zanoschi Adrian
10 Zainescu Cipriana 7B B Ionesei Silviana
11 Istrate Tudor 8C B Cianga Mihaela
12 Damian Dragoș 7B B Ionesei Silviana

Notă: 

AMC 8 national award codes: G = section 1st place (gold), S = section 2nd place (silver), B = section 3rd place (bronze), 
W = School winner, T = School team member, D = distinction 1%, score >= 21, H = honor roll 5%, score >= 16, 
M = achievement roll, 6th grade or below and score >= 15

Concursul  naţional „Lumina Math” 2016
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5 noiembrie 2015 
Nr. 
crt. Numele şi prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Lefter Lucia 6 I + tabără Zanoschi Adrian
2 Gall Ștefania 6 III Zanoschi Adrian
3 Rusu George 6 Mențiune Zanoschi Adrian

Concursul  național „Unirea 2016” – Focșani, 
30 ianuarie 2016

Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Premiul Profesor coordonator

1 Stoica George Ioan 6 II Zanoschi Adrian
2 Tuchiluș Vlad 9 III Zanoschi Adrian
3 Morariu Răzvan 9 Mențiune Zanoschi Adrian
4 Antohi Robert 9 Mențiune Zanoschi Adrian

Concursul  de matematică „Florica T. Câmpan” – etapa interjudețeană
27 februarie 2016, Iași

Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Premiul Profesor coordonator

1 Dumitraș Matei 5 I Ionesei Silviana
2 Cristea Radu 5 Mențiune Ionesei Silviana
3 Hudișteanu Ioan 5 Mențiune Nechita Remus
4 Țîlică Amalia 5 Mențiune Nechita Remus
5 Antohi Tudor 5 Mențiune Ionesei Silviana
6 Agavriloaei Mihai Codrin 5 Mențiune Miron Smaranda
7 Stoica George Ioan 6 I Zanoschi Adrian
8 Beschieru Marius 6 III Zanoschi Adrian
9 Cojocariu Daniela 6 P.S. Zanoschi Adrian
10 Toarbă Răzvan Andrei 6 Mențiune Zanoschi Adrian
11 Chirilă Tudor 6 Mențiune Nechita Remus
12 Condurat Vlad 6 Mențiune Zanoschi Adrian
13 Rusu George 6 Mențiune Zanoschi Adrian
14 Costârnache Rareș 6 Mențiune Zanoschi Adrian
15 Marinescu Naomi 6 Mențiune Precupanu Codrin
16 Iftene Tudor 7 Mențiune Căpraru Irina
17 Apostolescu Eliza 8 II Cianga Mihaela
18 Nedelcu Mara 8 II Nechita Remus

Concursul  interjudeţean „Matematică în Bucovina. Memorialul Vasile Poleșciuc”
27 februarie 2016, Câmpulung Moldovenesc

Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Premiul Profesor coordonator

1 Antohi Robert 9 I Zanoschi Adrian
2 Tuchiluș Vlad 9 II Zanoschi Adrian

Concursul  naţional  de matematică și informatică PROSOFT@NT
3 - 4 martie 2016, Piatra Neamț 

Nr.
crt.

Numele și prenumele 
elevului

Cls. Premiul Secțiunea Profesor coordonator

1 Morariu Răzvan Andrei 9 II probă individuală Zanoschi Adrian
2 Morariu Răzvan Andrei 9 II Proba pe echipe 

(Campionii 2016) Zanoschi Adrian

Concursul  interjudeţean „Henry Coandă”
5 martie 2016, Iași

Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Premiul Profesor coordonator

1 Stoica George 6 I Zanoschi Adrian
2 Guțu Călin 6 II Zanoschi Adrian
3 Gall Ștefania 6 Mențiune Zanoschi Adrian
4 Beschieru Marius 6 Mențiune Zanoschi Adrian
5 Toarbă Răzvan andrei 6 Mențiune Zanoschi Adrian
6 Zaharia Medeea 6 Mențiune Zanoschi Adrian
7 Costârnache Rareș 6 Mențiune Zanoschi Adrian
8 Durbaca Medeeea 6 Mențiune Zanoschi Adrian

American Mathematics Competitions 2016, AMC 10 A - Concurs internațional – elevi participanți din 35 țări, 
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martie  2016
AMC 10 A results 

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele elevului

Cls Locul Observații Profesor 
coordonator

Calificat
AIME

1 Tuchiluș Vlad 9B S, A, H, D *de trei ori 
consectiv primul 

pe școală

Zanoschi Adrian qualifier

2 Antohi Robert 9B T, A, H Zanoschi Adrian qualifier
3 Lefter Lucia Maria 6A T, C, A, H Zanoschi Adrian qualifier

Notă: 

AMC 10 national award codes: W = Winner, T = Team Member, C = Young Student Certificate of Achievement, 
D = Honor Roll of Distintion Pin, G = Gold Medal, S = Silver Medal, B = Bronze Medal, H = Certificate of 
Distintion, A = AIME Qualifier

American Invitational Matematics Exam (AIME) - Concurs internațional – elevi participanți din 27 țări, martie  
2016
AIME results 

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele 
elevului

Cls Punctaj Profesor coordonator

1 Tuchiluș Vlad 9B 50 p Zanoschi Adrian
2 Antohi Robert 9B 20 p Zanoschi Adrian
3 Lefter Lucia Maria 6A 20 p Zanoschi Adrian

Notă: Participarea la AIME reprezintă faza finală a Olimpiadei de matematică a Statelor Unite ale Americii

Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici” – etapa județeană
19 martie 2016, organizat de Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Secțiunea Profesor coordonator

1 Gafițeanu Cristian 9 Mențiune Științele naturii Ilie Gheorghe
2 Negău Dimitrie Horia 9 I Științele naturii Ilie Gheorghe
3 Duminică Ioana 11 Mențiune Științele naturii Ilie Gheorghe
4 Timofticiuc Felicia 11 Mențiune Științele naturii Ilie Gheorghe
5 Popa Delia Melania 12 II Științele naturii Baghiu Ciprian

Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici” – etapa națională
6-8 mai 2016, organizat de Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Secțiunea Profesor coordonator

1 Negău Dimitrie Horia 9 participant Științele naturii Ilie Gheorghe
2 Popa Delia Melania 12 Mențiune Științele naturii Baghiu Ciprian

Concursul Internațional Cangurul Matematician – etapa județeană
26 martie 2016, Iaşi

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Punctaj Profesor coordonator Calificat 
BARAJ 

1 Ioniță Maria Alexandra 4 119,75 p Manolache Mimia calificat
2 Lefter Lucia Maria 6 130 p Zanoschi Adrian calificat
3 Morariu Răzvan 9 75 p Zanoschi Adrian calificat
4 Muha Ioana 6 119,75 p Zanoschi Adrian calificat
5 Ostopovici Rareș Mihai 8 130 p Cianga Mihaela calificat
6 Stoica George Ioan 6 1430 p Zanoschi Adrian calificat
7 Toarbă Răzvan 6 129 p Zanoschi Adrian calificat
8 Tuchiluș Vlad 9 108,25 p Zanoschi Adrian calificat

Notă: Punctaj maxim 130 p

Concursul Interjudețean de Matematică „Dimitrie Pompeiu”, 
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14 mai 2016, Botoșani
Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Premiul Profesor coordonator

1 Stoica George Ioan 6 Mențiune Zanoschi Adrian
2 Tuchiluș Vlad 9 III Zanoschi Adrian
3 Morariu Răzvan 9 Mențiune Zanoschi Adrian
4 Antohi Robert 9 Mențiune Zanoschi Adrian

CATEDRA DE FIZICĂ

Concursul naţional de fizică On-Line „PHI”
31 ianuarie 2016, Iaşi
Concursul, înregistrat în calendarul MENCŞ, e organizat de Centrul Regional pentru Tineri Capabili de Performanţă 
Iaşi, în colaborare cu Facultatea de Fizică şi Centrul Regional de Învăţământ la Distanţă din cadrul Universităţii “Al. I. 
Cuza” Iași.

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Stoica George Simion 6 I Apetrei Anca
2 Nastas Andrei 6 I Apetrei Anca
3 Pricop Tudor Andrei 6 I Apetrei Anca
4 Gall Ștefania 6 I Apetrei Anca
5 Cojocariu Daniela Ioana 6 II Apetrei Anca
6 Guțu Călin 6 II Apetrei Anca
7 Zaharia Medeea Maria 6 III Apetrei Anca
8 Condratov Daria 6 III Perjoiu Rodica
9 Grosu Sinziana Maria 6 III Perjoiu Rodica
10 Condurat Vlad Bogdan 6 III Apetrei Anca
11 Rusu George Constantin 6 M Apetrei Anca
12 Sălceanu Andrei 6 M Apetrei Anca
13 Ștefan Gabriel 6 M Perjoiu Rodica
14 Acatrinei Narcis 6 M Alexandru Liliana
15 Budai Ilinca 6 M Alexandru Liliana
16 Chirilă Tudor 6 M Alexandru Liliana
17 Duzinschi Ștefan Adrian 6 M Perjoiu Rodica
18 Tamaș Luca Ștefan 7 III Perjoiu Rodica
19 Ostopovici Rareș Mihail 8 I Perjoiu Rodica
20 Luchian Costin Florin 9 I Țura Mihaela
21 Negău Dimitrie Horia 9 II Apetrei Anca
22 Gafițanu Cristian 9 III Apetrei Anca

Tabăra de Fizică și Astronomie Voroneț – înscrisă în calendarul MENCȘ împreună cu cele două concursuri:
06 - 11.02.2016, organizat de I.S.J. Suceava, I.S.J. Iaşi, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Fizică 
Iaşi și Societatea Ştiinţifică „Cygnus” - centru UNESCO, în cadrul Taberei naţionale de fizică, astronomie şi astrofizică 
„Marin Dacian Bica”, Voroneț, jud. Suceava

1. Concursul naţional de fizică „MARIN DACIAN BICA” 
Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Ioniţă Ana Andreea 8 I Perjoiu Rodica
2 Ostopovici Rareş Mihail 8 I Perjoiu Rodica

2. Concursul național de astronomie și astrofizică „MARIN DACIAN BICA”, categoria seniori începători
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Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Luchian Costin Florin 9 I Țura Mihaela
2 Aghiniţei Ana Maria 9 II Perjoiu Rodica
3 Ciuboratiu Cristina 11 I Galer Sorin

Concursul de creativitate în fizică și tehnologii „Ştefan Procopiu”, ediția a XIX-a, – etapa judeţeană

26 - 27 martie 2016, organizat de ISJ – Iași în parteneriat cu Facultatea de Fizică a Universității „Al. I. Cuza” Iași, 
Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică 
și Informatică Aplicată a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și 
Tehnologia Informației a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași, Forumul Inventatorilor Români din Iași

SECȚIUNEA I.  LUCRĂRI SCRISE
Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Profesor coordonator Diploma 
acordată

calificat la
etapa 

interjudețeană
1 Chirilă Tudor 6 Alexandru Liliana Co calificat
2 Luncă Vlad 6 Alexandru Liliana Co

SECȚIUNEA II.  TEHNICI DE LABORATOR
Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Profesor coordonator Diploma 
acordată

calificat la
etapa 

interjudețeană
1 Stoica George Ioan

Pricop Tudor Andrei
6 Apetrei Anca Ga

Ei
calificat

2 Gață Liana
Marinescu Naomi
Popa Alexandra

6 Alexandru Liliana Ar

3 Chirilă Tudor
Budăi Ilinca Cassandra
Ștefan Smaranda

6 Alexandru Liliana Ed calificat

4 Condurat Vlad Bogdan
Gall Ștefania
Zaharia Medeea Maria

6 Apetrei Anca Ga

5 Nădejde Diana Raluca
Nastasă Ștefan Alexandru
Secreriu Andrei Cătălin

7 Apetrei Anca Ga calificat

6 Gafițanu Cristian
Negău Dimitrie Horia
Solescu Daria Mihaela

9 Apetrei Anca Ga calificat

OBSERVAȚII: Criteriile de evaluare (Diplomele acordate în Concurs)
 
ARHIMEDE – gândire intuitivă (holistă), spirit de observaţie, perspicacitate; 
NEWTON – gândire analitică (teoretică, știinţifică); 
COPERNIC – flexibilitatea gândirii știinţifice; 
GALILEI – priceperea de a experimenta; 
EDISON – productivitatea (fluiditatea) gândirii știinţifice/ tehnice; 
COANDĂ – aptitudini tehnice (adecvarea gândirii la realitate); 
JULES VERNE – imaginaţie știinţifică anticipativă; 
EINSTEIN – originalitatea gândirii știinţifice; 
PROCOPIU – spectru larg de aptitudini știinţifice/ tehnice.

CATEDRA DE CHIMIE

Concursul de Chimie „Academician CRISTOFOR SIMIONESCU”– etapa regională, ediția a III-a
21.11.2015, organizat de Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului (FICPM)

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Turculeț Daria 9 I Iftode Daniela
2 Nemțanu Ștefan 9 I Iftode Daniela
3 Petriș Rusalim 10 II Iftode Daniela
4 Căprariu Paul 10 M Iftode Daniela
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5 Nechita Traian 11 M Iftode Daniela

Concursul național de chimie „Magda Petrovanu”, ediția a VIII-a – etapa națională
16 aprilie 2016, organizat la Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Găină Paul Sergiu 7 III Iftode Daniela
2 Hanus Ioana Ștefana 7 Mențiune Iftode Daniela
3 Nedelcu Mara 8 Mențiune Gânju Maria
4 Turculeț Daria 9 II Iftode Daniela
5 Nemțanu Ștefan 9 Mențiune Iftode Daniela
6 Petriș Rusalim Antoniu 10 II Iftode Daniela
7 Căprariu Alin Paul 10 Mențiune Iftode Daniela
8 Nechita Traian 11 II Iftode Daniela
9 Tănăselea Ioana 11 III Iftode Daniela
10 Pintilie Elena Cristiana 12 II Mandiuc Iuliana Elena
11 Mironescu Olivier 12 III Iftode Daniela
12 Panainte Andrei Constantin 12 Mențiune Iftode Daniela
13 Lefteriu Răzvan Constantin 12 Mențiune Mandiuc Iuliana Elena
14 Topciu Liliana Ilinca 12 Mențiune Mandiuc Iuliana Elena

CATEDRA DE GEOGRAFIE

Concursul național de geografie TERRA - etapa judeţeană
 27 martie  2016, Iaşi, organizat la Colegiul Național „G. Ibrăileanu”

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator calificat la 
etapa

națională
1 Dumitraș Matei 5B I Iancu Simona calificat 
2 Fedorenciuc Andrei 5A I Iancu Simona calificat
3 Șpilevoi Bogdan 5A I Iancu Simona calificat
4 Arămescu Mircea 5A II Iancu Simona
5 Diaconu Miruna 5A II Iancu Simona
6 Ilie Ilinca 5B II Iancu Simona
7 Bulacovschi Theodor 5A III Iancu Simona
8 Țilică Amalia 5A III Iancu Simona
9 Vărgănici Alexia 5A III Iancu Simona
10 Butnariu Cristina 5B M Iancu Simona
11 Oanță Estera 6A I Iancu Simona calificat
12 Pascu Alexandra 6C I Iancu Simona calificat
13 Cojocariu Daniela 6A I Iancu Simona calificat
14 Guțu Călin 6A I Iancu Simona calificat
15 Crupa Andrei 6A I Iancu Simona calificat
16 Baciu Dorothea 6B I Iancu Florin calificat
17 Sălceanu Andrei 6A I Iancu Simona calificat
18 Mardarasevici Mara 6A II Iancu Simona
19 Zaharia Medeea 6A II Iancu Simona
20 Sturzu Ana 6D M Iancu Florin
21 Cioran Marina 7A I Iancu Simona calificat
22 Dimitriu Corina 7B I Iancu Florin calificat
23 Satcău Ivona 7C III Iancu Simona
24 Uliliuc Mara 7A M Iancu Simona
25 Diaconescu Mălina 7A M Iancu Simona
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26 Axinte Bianca 7C M Iancu Simona
27 Bosianu Maria 7C M Iancu Simona

Concursul naţional „GEOMONDIS” – etapa judeţeană
 25 aprilie 2016, Iaşi, organizat de Liga Studenţilor de la Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Al.I. 
Cuza”, ediția a IX-a

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator calificat la 
etapa

națională

1

Solomon Bianca 9B

I Iancu Simona
Iancu Florin calificat

Filip Ioana Adelina 10A
Doboș Teodora 11A
Ursache Ioana 12B

CATEDRA DE INFORMATICĂ 

Concursul interdisciplinar „Urmașii lui Moisil” pentru clasele IV – VIII, ediția a XI-a
23 -24 ianuarie 2016, organizat la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iași – proba de informatică

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Ioncioaia Călin 5B II Miron Lucia
2 Gavrilaș Luca 5A II Neagu Lucian
3 Bulacovschi Theodor Octavian 5A II Neagu Lucian
4 Ivașcu Tudor 5A Mențiune Neagu Lucian
5 Săcăleanu Ștefan Bogdan 5A Mențiune Neagu Lucian
6 Grumăzescu George Octavian 6A I Miron Lucia
7 Chirilă Tudor 6B II Miron Lucia
8 Cîrstean Paul 6A Mențiune Miron Lucia
9 Nastas Daniel 6A Mențiune Miron Lucia
10 Stoica Tedy 7A I Miron Lucia
11 Iftode Vlad George 7A II Miron Lucia

Concursul „AcadNet” – etapa județeană
13 februarie 2016, organizat de Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, 
Uniunea Profesorilor de Informatică din România

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Punctaj Premiul Profesor coordonator

1 Bîrsan Matei 9E 51.33 calificat Neagu Lucian

Concursul „AcadNet” – etapa interjudețeană
19 martie 2016, organizat de Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, 
Uniunea Profesorilor de Informatică din România

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Punctaj Premiul Profesor coordonator

1 Bîrsan Matei 9E 32.33 participare Neagu Lucian

Concursul național „Începe să programezi cu Alice” a fost initiat anul acesta de catre ADFABER.org și Oracle 
Academy cu scopul de a ajuta copiii romani sa se apropie de tehnologie si sa invate bazele programarii.
16 noiembrie 2015

Nr. 
crt.

Numele si prenumele 
elevului

Cls Premiul Nume proiect Profesor coordonator

1 Lungu Alexandru Ioan
Vîrvarei Alexandru 11A II Snake’s numbers Miron Lucia

2 Săndulescu Radu
Savu Ilie Tudor 11A Finaliști – 30 

proiecte/țară
Aventurile lui 
Arthur Miron Lucia

3 Agache Gabriel
Moruzi Mark 11A Finaliști – 30 

proiecte/țară
The great 
adventure Miron Lucia
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Concurs județean de creativitate în domeniul informaticii „InfoGIM” 2016
9.04.2016, Iași

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Gavrilaș Luca 5A II Neagu Lucian
2 Bulacovschi Theodor 5A M Neagu Lucian
3 Chirilă Tudor 6B I Miron Lucia
4 Grumăzescu George 6A M Miron Lucia
5 Cîrstean Paul 6A M Miron Lucia
6 Stoica Tedy 7A I Miron Lucia
7 Iftode Vlad George 7A II Miron Lucia

B. CONCURSURI  INTERDISCIPLINARE

Concursul interdisciplinar „Urmașii lui Moisil” pentru clasele IV – VIII, ediția a XI-a
23 -24 ianuarie 2016, organizat la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iași – proba de matematică și științe

Nr. 
crt.

Numele si prenumele 
elevului

Cls Premiul Profesor coordonator 
matematică

Profesor coordonator 
biologie

1 Ioncioaia Călin 5B II Ionesei Silviana Imbria Adina

Concusul interdisciplinar matematică – fizică –  ştiinţe „HENRI COANDĂ”-ediția a VII-a 

5 martie 2016, organizat de Colegiul Național „G. Ibrăileanu” – Iaşi
Nr. 
crt.

Numele şi prenumele 
elevului

Cls Premiul Profesor coordonator
matematică

Profesor coordonator
fizică / ştiinţe

1 Stoica George Ioan 6 I Zanoschi Adrian Apetrei Anca
2 Guţu Călin 6 II Zanoschi Adrian Apetrei Anca
3 Gall Ştefania 6 M Zanoschi Adrian Apetrei Anca
4 Beschieru Marius 6 M Zanoschi Adrian Apetrei Anca
5 Toarbă Răzvan Andrei 6 M Zanoschi Adrian Apetrei Anca
6 Zaharia Medeea Maria 6 M Zanoschi Adrian Apetrei Anca
7 Costârnache Rareş Ştefan 6 M Zanoschi Adrian Apetrei Anca
8 Durbaca Andreea Medeea 6 M Zanoschi Adrian Apetrei Anca
9 Ioniță Ana Andreea 8 III Cianga Mihaela Perjoiu Rodica

Concursul interdisciplinar„Magia MaST”, ediția a V-a
9 aprilie 2016, Liceul Teoretic „Al.I.Cuza”, Iași

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele elevului

Cls Premiul Profesor coordonator

matematică fizică chimie biologie educație 
tehnologică

1 Bordei Neculai 
Iustinian 8E II Precupanu 

Codrin
Apetrei 
Anca

Mandiuc 
Iuliana

Vană 
Sofica

Rotaru 
Corina

2 Nofal Nadine 8C Mențiune Cianga 
Mihaela

Apetrei 
Anca

Mandiuc 
Iuliana

Lesovici 
Marietta

Pricope 
Lia

Notă: rezultatele sunt înregistrate până la data de 20.05.2016
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