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Nota redacției
„Faceți ce vreți, dar mai întâi fiți dintre 
aceia care ştiu ce vreau.” - Friedrich 
Nietzsche

Inevitabil ce s-a întâmplat în acest an 
va rămâne în istorie. A fost o perioadă 

incertă, presărată cu probleme şi 
neplăceri, dar, de asemenea, am 
beneficiat de posibilitatea de a ne 
reinventa, de a ne schimba, de a ne 
reaşeza vechile idealuri, obiective şi 
obiceiuri pe noi trasee către succes.

Această ediție a revistei doreşte să 
ilustreze perseverența de care au dat 
dovadă elevii negruzzişti indiferent de 
context, este forma pe care împreună 
am conceput-o spre a rămâne o dovadă 
a dorinței noastre de a cunoaşte mai 
mult şi de a transmite informațiile pe 
care le acumulăm mai departe.

Orice s-ar întâmpla, în Negruzzi veți 
găsi sprijinul şi provocările de care 
aveți nevoie pentru a vă autodepăşi, 
iar noi sperăm că paginile ce urmează 
sunt dovada vie a acestui fapt.

Bulacovschi Theodor
Elev coordonator
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Bolile genetice sau anomaliile genetice sunt, cel mai adesea, unele dintre 
cele mai grave afecțiuni care apar la nivelul organismelor, influențând 
cu un impact negativ desfăşurarea vieții acestora, în special a celor 
umane şi fiind, în general, incurabile. Dezvoltându-se ca urmări ale 
dereglărilor materialului ereditar, bolile genetice pot fi de puține ori 
prevenite sau observate înainte de naştere. Bineînțeles, fiind atât de 
puțin cunoscute tocmai din cauza varietății lor, multe dintre bolile 
genetice nu au fost încă descoperite, majoritatea reprezentând chiar 
cazuri unice.

Bolile genetice rare

cestea fiind spuse, în articolul 
de față se vor prezenta 

câteva dintre cele mai interesante, 
speciale şi, din păcate, grave 
anomalii genetice, care continuă 
să surprindă constant specialiştii 
şi care ne demonstrează cât de 
puține ştim, de fapt, despre viață 
ca sistem unitar de legi şi variabile 
ale naturii.

O primă boală genetică de acest 
tip este sindromul Moebius, un 
mister din punctul de vedere al 
cauzelor de producere, unele dintre 
acestea presupunându-se totuşi a 
fi: infecțiile (rubeola, gripa) suferite 
de o femeie în perioada de sarcină, 
diverse boli cronice (cardiomiopatie, 
bronhiectază), patologia endocrină 
(diabetul gestațional) creează 
condiții nefavorabile de dezvoltare 
intrauterină, hipoxia fătului 
(înfometarea cu oxigen are loc cu 
insuficiență placentară, anomalii 
ombilicale, infecții intrauterine; 

hipoxia prelungită duce la o 
întârziere generală a dezvoltării 
intrauterine sau la o încălcare a 
etapelor sale individuale, întârzierea 
formării nervilor cranieni fiind 
cauza hipoplaziei lor congenitale) 
şi efectele toxice generate de 
anumite acțiuni inadecvate ale 
mamelor (eşecuri în procesul de 
embriogeneză, la pacientele care 
au primit medicamente teratogene 
la începutul sarcinii, dependența 
de droguri, alcoolismul; rezultatul 
este o subdezvoltare a nervilor 
cranieni, nucleul lor, o altă patologie 
congenitală). 

În ciuda faptului că este o boală 
care se dezvoltă în perioada 
prenatală şi ale cărei simptome 
pot fi vizibile încă de la naştere, 
se înregistrează situații în care 
manifestările şi semnele specifice 
acesteia sunt sesizabile începând 
de mai târziu. Unele dintre 
principalele simptome care ajută 

la identificarea diagnosticului 
sunt: absența expresiei faciale, 
incapacitatea de a zâmbi, dificultăți 
de hrănire, tulburări de vorbire, 
strabism şi sensibilitate oculară, 
lipsa de mişcare laterală a ochilor, 
imposibilitatea de a clipi etc. Totuşi, 
dintre toate acestea, ca mărci 
distinctive şi unice ale sindromului 
Moebius rămân lipsa mobilității 
(deci şi a expresiilor) faciale şi 
imposibilitatea de a zâmbi. Fiind 
o boală genetică rară, până în 
prezent, diagnosticul de sindrom 
Moebius nu are un algoritm specific. 
Boala este identificată pe baza 
caracteristicilor simptomatologiei 
acesteia. Paralizia nervilor faciali 
este unul dintre principalele semne 
ale sindromului. Opțiunea optimă 
pentru eliminarea defectelor de 

dezvoltare ale nervilor cranieni 
este tratamentul complex al 
sindromului Mobius. Metodele 
radicale nu au fost dezvoltate 
până în prezent. Principala   este 
terapia simptomatică, adică 
corectarea vederii, pronunțarea şi 
alte patologii.

Cea de-a doua boală genetică ce 
urmează a fi ilustrată în paginile 
acestui articol este sindromul 
Proteus, sau boala omului-elefant. 
Sindromul Proteu  (sau  sindromul 
Proteus), cunoscut şi sub numele 
de  sindromul  lui Wiedemann, 
după  pediatrul  german  Hans-
Rudolf Wiedemann, este o 
afecțiune congenitală care 
determină  hiperplazia  pielii şi 
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dezvoltarea anormală a oaselor, 
însoțite adesea de tumori localizate 
într-o jumătate a corpului.

Sindromul Proteu este numit astfel 
după zeul grec Proteu, care îşi putea 
schimba înfățişarea.

Din 1979, de când Dr. Michael Cohen a 
identificat această afecțiune, 
doar puțin peste 500 de cazuri au 
fost identificate în întreaga lume, 
estimându-se că aproximativ 120 de 
persoane sunt încă în viață.

Prima persoană descoperită cu 
această afecțiune şi prezentată 
public a fost Joseph Merrick, care a 
trăit între anii 1862-1890. Acesta avea 
sa uimească lumea întreagă prin 
înfățişarea sa extrem de ciudată. 

Joseph avea un corp extrem de 
deformat, cu brațul şi mâna dreaptă 
vizibil mai mari decât stânga. De 
asemenea, femurul său drept şi 
coloana erau foarte curbate, fapt 
ce îl împiedica pe acesta să meargă 
normal.

Această tulburare este 
caracterizată prin diverse 
leziuni cutanate şi subcutanate, 
incluzând malformații vasculare, 
lipoame, hiperpigmentare şi mai 
multe tipuri de nevi. Unul dintre 
aspectele patognomonice ale 
bolii este gigantismul parțial cu o 
conformație neobişnuită a corpului 
şi cu supracreşterea digitală sau a 
membrelor, adesea fiind prezentă şi 
îngroşarea cerebriformă a acestora. 
Deoarece leziunile cutanate tind să 

apară în timp, diagnosticul poate 
fi întârziat până în perioada de 
sugar mare, copil sau chiar adult. 
Complicațiile care pun cele mai 
mari probleme sunt cele ortopedice, 
dar şi cele vasculare contribuie la 
creşterea morbidității în rândul 
pacienților.  Nu se cunosc până în 
prezent diferențe privind rasa sau 
etnia, însă este demonstrat faptul 
că afecțiunea se înregistrează 
de doua ori mai frecvent la sexul 
masculin şi, de asemenea, riscul de 
a dezvolta tromboza este mult mai 
mare la pacienții băieți.

Pentru multă vreme genetica 
sindromului Proteus a rămas 
necunoscută. Au fost emise mai 
multe teorii, însă mutația genetică 
responsabilă de apariția bolii a 
fost descoperită abia în anul 2011 
de către un grup de cercetători 
britanici de la NHGRI (National 
Human Genome Research Institute), 
rezultatele fiind publicate pe 27 iulie 
2011 în „The New England Journal 
of Medicine”. Aceştia au relevat 
faptul ca transcrierea greşită a 
unei singure litere în codul genetic 
determină mutația în gena AKT1, 
cea activează creşterea anormală 
caracteristică sindromului Proteus. 
Spre deosebire de alte mutații 
responsabile de apariția unor 
boli ereditare, varianta genică ce 
determină aceasta tulburare apare 
în timpul dezvoltării embrionare. 
Severitatea bolii depinde de 

momentul în care eroarea genetică 
apare într-o singura celulă pe 
parcursul dezvoltării embrionare; 
doar celulele care descind din 
celula purtătoare a mutației AKT1 
vor manifesta caracteristicile 
bolii, astfel indivizii afectați 
prezentând atât celule normale, 
cât şi celule afectate (mozaicism).  
Aceasta mutație alterează 
capacitatea celulelor a-şi regla 
creşterea, determinând ca unele 
părți ale corpului să atingă 
dimensiuni anormale, uneori 
chiar enorme, în timp ce alte 
părți au dimensiuni normale. 
Supracreşterea se accentuează 
odată cu înaintarea în vârstă şi 
măreşte susceptibilitatea de a 
dezvolta tumori.

Prin urmare, bolile genetice sunt 
mereu surprinzătoare, de multe 
ori neaşteptate şi foarte grave, 
asigurând prin apariția lor întreaga 
omenire că Pământul şi viața aşa 
cum le ştim nu sunt decât o mică 
parte dintr-un  întreg ce evoluează 
haotic sau, cel puțin, nu conform 
unui algoritm de desfăşurare 
compatibil cu nivelul uman de 
cunoaştere şi de înțelegere.

Cristina Butnariu

Clasa a X-a B
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Introducere:

Ce este bioluminiscența și cum 
este folosită de oameni și de 

natură?

Bioluminiscența, denumită şi  biofotogeneză, este 
producția de  lumină de către organismele vii, ca un caz 
particular al chimioluminiscenței.  

Această lumină rece este produsă de organisme vii sau 
de microorganisme, prin oxidarea unei substanțe proteice 
secretată de acestea, numită luciferină, cu ajutorul ATP-
ului (adenozintrifosfatului sau trifosfatului de adenozină). 
În prezența oxigenului, sub acțiunea fermentului 
special luciferază, are loc oxidarea luciferinei, iar compusul 
format, o moleculă cu o mare cantitate de energie, poate 
elibera energia respectivă sub formă de lumină.

 Bioluminiscența în natură:

Faptul că făpturile vii produc 
lumină a fost privit dintotdeauna 
cu uimire de către om. Lumina 
era o însuşire a Soarelui, iar ideea 
că şi formele de viață, pot ”da” 
lumină este o însuşire adânc 
tulburătoare a vieții de pe Pământ: 
chiar şi astăzi, când se cunoaşte, 
în mare, mecanismul biochimic 
al fenomenului bioluminiscenței, 
enigmele ei biochimice sunt departe 
de a fi lămurite.

Multe forme de viață sunt în 
stare de această performanță 

adaptativă: microorganisme 
precum bacteriile şi dinoflagelatele: 
peşti, insecte, moluşte, meduze, dar 
şi ciuperci – în toate aceste grupuri 
se găsesc specii care au ales să 
se descurce în fața provocărilor 
evoluției, dezvoltându-şi acest 
uimitor mecanism. Câteodată, o 
vietate mai mare „pune la treabă” 
altele mai mici, pentru a-şi face 
rost de lumină: astfel, unii peşti 
produc chiar ei lumina vie, însă 
alții au fotofori (organe luminoase) 
care adăpostesc bacterii 
specializate, iar acestea sunt 
cele care produc bioluminiscența 

de care se foloseşte peştele-gazdă. Scopurile în care speciile de 
viețuitoare      bioluminiscente    îşi  folosesc      lumina  vie  sunt 
diverse: unele –  pentru apărare; altele  pentru comunicare, pentru 
atragerea partenerilor de împerechere sau pentru a-şi găsi hrana. La cele 
mai multe dintre speciile bioluminiscente, lumina produsă e albăstrie sau 
verzuie, dar există şi „excentrici” care emit o radiație roşie sau infraroşie – 
precum unele specii de peşti – sau lumină galbenă, ca viermele marin 
Tomopteris.

În mediul terestru există puține specii bioluminiscente: insecte (cum sunt 
licuricii şi alte câteva specii de gândaci înzestrați cu organe luminoase) 
şi câteva specii de ciuperci, a căror lucire vagă, fantomatică, întrerupe 
întunericul adânc al pădurii.

 Mediul marin, în schimb, e plin de făpturi bioluminiscente: se 
estimează că  90% dintre formele de viață care trăiesc în zonele 
abisale ale oceanului emit o formă sau alta de radiație luminoasă, 
care le ajută să se orienteze şi să comunice în bezna desăvârşită 
care domneşte la marile adâncimi. De exemplu, calamari 
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bioluminiscenți îşi amețesc prădătorii expulzând secreții luminoase 
care produc surpriză şi confuzie. Unele specii de peşti-undițari, 
care trăiesc la mari adâncimi, poartă organe luminoase care le servesc 
drept momeală pentru a atrage prada. Alți peşti emit lumină pentru a-şi 
putea vedea prăzile – o adaptare care merge uneori foarte departe. Nu 
toate organismele bioluminiscente sunt însă abisale; şi spre suprafață 
marea cuprinde multe asemenea viețuitoare, de la cele microscopice, 
unicelulare, ca Noctiluca scintillans, – care, adunându-se în concentrații 

mari în anumite zone, dau naştere 
fenomenului „mării de lapte”,până 
la meduze de dimensiuni destul de 
mari. 

Bioluminiscența în lumea oamenilor:

De-a lungul istoriei, oamenii au 
inventat modalități ingenioase de a 
folosi bioluminiscența în avantajul 
lor. Câmpurile strălucitoare au 
fost folosite de triburi pentru a 
lumina drumul prin jungle dense, 
de exemplu, în timp ce licuricii au 
fost folosiți de mineri ca o lampă 
de siguranță timpurie. Poate 
că inspirați de aceste aplicații, 
cercetătorii se îndreaptă din nou 
spre bioluminiscență ca o formă 
potențială de energie verde. În 
viitorul nu atât de îndepărtat, 

lămpile tradiționale stradale pot 
fi înlocuite cu arbori şi clădiri 
bioluminiscente. Bioluminiscența 
a jucat un rol important chiar 
şi în război. Organismele 
bioluminiscente au ajutat la 
scufundarea ultimei nave germane 
în timpul primului război mondial, 
în noiembrie 1918. Submarinul a fost 
raportat că a navigat printr-o floare 
bioluminescentă, lăsând un tremur 
strălucitor, urmărit de aliați. A avut 
însă şi un rol protector.   În urma uneia 
dintre cele mai sângeroase bătălii 
ale  Războiului  Civil American, la 
Shiloh, rănile unora dintre soldați 
au început să strălucească. 
Aceste răni strălucitoare s-au 
vindecat mai rapid şi mai curat, iar 
fenomenul a devenit cunoscut sub 
numele de “Strălucirea lui Angel”. 

Strălucirea a fost probabil produsă de  Photorhabdus luminescens, o 
bacterie care locuieşte în sol şi care a eliberat compuşi antimicrobieni 
protejându-i astfel pe soldați de infecție. Astăzi, bioluminiscența de 
la  Aliivibrio fischeri  este utilizată pentru monitorizarea toxicității apei. 
Atunci când este expus la poluanți, producția de lumină din cultura 
bacteriană scade, semnalizând posibila prezență a unui contaminant.

Deşi pentru moment lumina vie dată de plantele astfel manipulate genetic 
e prea slabă pentru a putea fi utilizată cu succes pentru iluminatul stradal, 
reuşita arată că bioluminiscența poate fi, pentru om, mult mai mult decât 
un izvor de fascinație ştiințifică şi încântare poetică: poate deveni o 
prețioasă sursă de inspirație pentru creația tehnologică, pentru ingineria 
viitorului.

Anastasia Sandu 

Clasa a IX-a E



Capacitatea medicinei moderne 
de a ne menține în viață ne 

poate face să credem că evoluția 
umană s-a oprit. Serviciile medicale 
moderne perturbă o forță motrice 
esențială a evoluției, menținând 
unii oameni în viață mai mult decât 
în mod „natural”, ceea ce îi face 
pe aceştia mai predispuşi să-şi 
transmită genele decât în lipsa 
medicinei moderne. Dar dacă ne 
uităm la ritmul evoluției ADN-ului 
nostru, putem vedea că evoluția 
umană nu s-a oprit - poate avea 
loc, în fapt, chiar mai repede decât 
oricând în istorie.

Evoluția este o modificare treptată 
a ADN-ului unei specii de-a lungul 
mai multor generații. Poate apărea 
prin selecție naturală - când 
anumite trăsături generate de 
mutațiile genetice reprezintă un 
avantaj sub aspectul supraviețuirii 
şi reproducerii. Astfel de mutații 
sunt mult mai probabil să fie 
transmise generației următoare, 
aşa că prezența lor în cadrul unei 
populații creşte. 

Analizând studiile globale asupra 
ADN-ului nostru, putem vedea că 
selecția naturală a generat recent 
modificări şi continuă să facă acest 
lucru. Deşi asistența medicală 
modernă elimină numeroase cauze 
ale mortalității, în țările fără acces 
la servicii medicale de calitate 
populațiile continuă să evolueze.

Supraviețuitori din focare de boli 
infecțioase sunt „lideri” ai selecției 
naturale, transmițând rezistența 
genetică la urmaşi. ADN-ul nostru 
conține dovezi privind selecția 
recentă pentru rezistența la boli 
ucigătoare precum febra lassa 
şi malaria. Procesul de selecție 
naturală, ca răspuns la malarie, 
este încă în curs de desfăşurare 
în regiunile în care boala rămâne 
prezentă.

Adaptarea la mediu

Oamenii se adaptează şi la mediul 
lor. Mutațiile care permit oamenilor 
să trăiască la altitudini mari au 
devenit mai frecvente în populațiile 
din Tibet, Etiopia şi în Munții Anzi. 
Răspândirea mutațiilor genetice 
în Tibet reprezintă posibil cel mai 
rapid proces evolutiv la om, având 
loc în ultimii 3.000 de ani. Această 
dezvoltare rapidă a frecvenței 
unei gene care creşte conținutul 
de oxigen din sânge oferă 
localnicilor un avantaj sub aspectul 
supraviețuirii la altitudini mari, ceea 
ce duce la creşterea numărului de 
copii care supraviețuiesc în acest 
condiții de mediu. 

Evoluția prin dietă

Modul de alimentație reprezintă 
o altă sursă de adaptare. ADN-ul 
inuiților din Groenlanda arată o 
adaptare recentă care le permite 

să prospere în condițiile în care dieta lor este 
bogată în grăsimi de mamifere arctice.

Studiile arată, de asemenea, că selecția 
naturală care favorizează mutațiile ce permit 
adulților să producă lactază - enzima care 
descompune zaharurile din lapte - este 
motivul pentru care unele grupuri de oameni 
pot digera laptele după înțărcare. Peste 80% 
dintre europenii din nord-vestul Europei pot 
face acest lucru, dar în anumite părți din 
Asia de Est, unde laptele este mult mai puțin 
consumat, această enzimă lipseşte la o mare 
parte din populație. Ca şi în cazul adaptării 
la altitudine mare, capacitatea de a digera 
laptele a evoluat de mai multe ori la om şi 
poate fi cel mai puternic exemplu de selecție 
naturală recentă.

S-ar putea să ne adaptăm şi la dietele 
nesănătoase. Un studiu privind modificările 
genetice ale familiilor din SUA de pe parcursul 
secolului al XX-lea a identificat dovezi privind 
schimbarea sub aspectul tensiunii arteriale 
şi a nivelului de colesterol, ambele putând fi 
modificate (ridicate) până la un nivel letal de 
dietele moderne.

Cu toate acestea, în detrimentul schimbărilor 
survenite, selecția naturală afectează doar 
aproximativ 8% din genomul nostru. Conform 
teoriei evoluției neutre, mutațiile din restul 
genomului pot avea loc în mod aleator. 
Dacă selecția naturală este slăbită, mutațiile 
care în mod normal sunt eliminate vor fi mai 
răspândite în populații, ducând în cele din 
urmă şi la creşterea ritmului evoluției.

Omul evoluează neîncetat. În 
prezent, posibil mai rapid ca 

niciodată în istorie.
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Unele gene evoluează mai 
rapid decât altele

Dar evoluția neutră nu poate 
explica de ce unele gene 
evoluează mult mai repede 
decât altele. Măsurăm viteza de 
evoluție a genelor comparând 
ADN-ul uman cu cel al altor 
specii, ceea ce ne permite, de 
asemenea, să determinăm care 
sunt genele care evoluează 
rapid doar la oameni. O 
genă cu evoluție rapidă este 
regiunea umană accelerată 1 
(HAR1), care este necesară în 
timpul dezvoltării creierului. O 
secțiune aleasă la întâmplare a 
ADN-ului uman va fi, în medie, 
mai mult de 98% identică cu 
ADN-ul unui cimpanzeu, dar 
HAR1 evoluează atât de rapid, 
încât este similar doar în jur de 
85%.

Deşi oamenii de ştiință pot 
vedea că aceste schimbări au 
loc - şi cât de repede - încă 
nu înțelegem pe deplin de ce 
această evoluție rapidă are loc 
în cazul unor gene, dar nu al 
altora. Inițial s-a crezut că este 
rezultatul exclusiv al selecției 
naturale, dar astăzi ştim că 
acest lucru nu este întotdeauna 
adevărat.

Conversia „cu tendință” a 
genelor

Atenția s-a concentrat recent 
asupra procesului de conversie 

a genelor care apare atunci 
când ADN-ul este transmis 
prin gonadele feminine şi 
masculine. Formarea acestor 
celule sexuale implică ruperea 
moleculelor de AND (realizate 
cu ajutorul a patru baze azotate 
purinice diferite prescurtate 
sub forma: C - citozină, G 
- guanină, A - adenină şi T 
- timină), recombinarea lor, 
apoi repararea (folosind mai 
degrabă bazele C şi G, în 
defavoarea bazelor A sau T; 
deşi nu este clar de ce există 
această tendință, rezultatul 
este acela că bazele G şi C devin 
mai puțin comune.). Reparațiile 
moleculare tind să se întâmple 
într-un mod prestabilit. 

Creşterile bazelor G şi C în 
locurile de reparare ale ADN-
ului determină o evoluție 
ultrarapidă a unor părți ale 
genomului nostru, un proces 
care poate fi uşor confundat 
cu selecția naturală, deoarece 
ambele provoacă schimbarea 
rapidă a ADN-ului în zone bine 
stabilite. Aproximativ o cincime 
din genele noastre cu cea mai 
rapidă evoluție, inclusiv HAR1, 
au fost afectate de acest proces. 
Dacă modificările G, C sunt 
dăunătoare, selecția naturală 
se va opune în mod normal. Dar, 
cu o selecție naturală slăbită, 
acest proces ar putea fi în 
mare parte necontrolat şi chiar 
ar putea ajuta la accelerarea 
evoluției ADN-ului nostru.

Mutațiile prin diviziunea 
celulară

Rata mutațiilor umane poate 
fi, de asemenea, în schimbare. 
Principala sursă de mutații în 
ADN-ul uman este procesul 
de diviziune a celulelor care 
creează spermatozoizi. Cu cât 
bărbații sunt mai în vârstă, cu 
atât mai multe mutații apar în 
sperma lor. Aşadar, în cazul în 
care contribuția lor genetică 
se modifică - de exemplu, dacă 
bărbații întârzie în a avea copii 
- rata mutației se va schimba 
şi ea. Aceasta stabileşte rata 
evoluției neutre.

Înțelegerea faptului că evoluția 
nu are loc doar prin intermediul 
selecției naturale, face clar 
faptul că cel mai probabil 
procesul nu se va opri niciodată. 
Eliberarea genomului de 
presiunile selecției naturale nu 
face decât să-l expună la alte 
procese evolutive - ceea ce 
face şi mai greu să prezicem 
cum vor fi oamenii viitorului. 
Cu toate acestea, este foarte 
posibil ca odată cu protecția 
suplimentară pe care o oferă 
medicina modernă generațiile 
viitoare să trebuiască să facă 
față unui număr mai mare de 
probleme genetice decât în 
prezent.

Botezatu Constantin
clasa a X-a E
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Culoarea a existat de mai bine de 
20.000 de ani şi a fost folosită pe 
scară largă de vechii egipteni 

şi considerată a avea proprietăți 
magice şi vindecătoare. Între 600 
î.Hr. - 400 d.Hr., grecii şi romanii au 
introdus apoi lacuri pentru a ajuta 
pe parcursul procesului a ceea ce 
ştim astăzi ca vopsea. Vopseaua 
este realizată dintr-un pigment, un 
liant şi diluanți corespunzători.

Majoritatea pigmenților anorganici 
sunt mai strălucitori şi durează mai 
mult decât cei organici. Pigmenții 
organici din surse naturale au fost 
folosiți de secole, dar majoritatea 
pigmenților folosiți astăzi sunt fie 
anorganici, fie sintetici organici. 
Pigmenții organici sintetici sunt 

derivați din gudronele de cărbune 
şi alte produse petrochimice.

Pigmenții anorganici sunt produşi 
prin reacții chimice relativ simple - în 
special prin oxidare - sau se găsesc 
în mod natural ca pământuri. În 
cea mai mare parte, pigmenții 
organici sunt sintetizați în prezent 
din hidrocarburi aromatice. Aceştia 
sunt compuşi care conțin structuri 
de atomi de carbon cu atomi de 
hidrogen ataşați care se formează 
în inele închise. Pigmenții organici 
includ pigmenți „azo”, care conțin o 
grupare azotată; aceştia reprezintă 
majoritatea pigmenților organici 
roşii, portocalii şi galbeni.

Pigmenții conferă vopselei 
culoarea şi transparența. Aceştia 
sunt produşi naturali şi sintetici 
insolubili în apă şi în ulei, care 
conferă culoare materialelor 
precum hârtia şi plasticul. Pot fi 
compuşi organici, de exemplu oxizi 
metalici sau coloranți neorganici.

Pigmentul pentru vopsea, atât 
artificial, cât şi natural, este produs 
prin zdrobirea mineralelor într-o 
textură fină asemănătoare pulberii. 

Este menit să fie amestecat cu 
apă, ulei sau o altă bază împreună 
cu solvenți, aditivi şi răşini pentru 
pasta necesară obținerii a ceea 
ce este cunoscut sub numele de 
vopsea.

Cum funcționează vopseaua?

Unele reacții chimice în vopsea 
implică orientarea moleculelor. Un 
solvent s-a evaporat şi lasă liantul 
cu pigment în spatele lacului. O 
emulsie se tratează prin evaporarea 
apei şi reticularea polimerilor-
acrilici pe bază de apă. 
Un monomer dintr-un solvent este 
amestecat cu un catalizator de 
întărire pentru a crea un strat de 
vopsea foarte dur. 

Uscarea unei vopsele nu este un 
simplu proces de evaporare a 
solventului. Are loc un proces de 
polimerizare cu formarea unei 
pelicule aderente la suprafața 
vopsită, care înglobează particulele 
fine de pigment. 

Știați că: 
•	 ...cel mai vechi colorant natural 

este purpura antică, de culoare 
roşie, extras din anumite specii 
de melci marini? (Pentru un 1g 
de colorant erau necesari 10.000 
melci.)

•	 ...purpura antică este singurul 
colorant ce conține brom? 

•	 ...albastru de anilină este un 
colorant bazic solubil în alcool, 
folosit la colorarea alcoolului 
sanitar? (Vopseşte rezistent lâna 
şi mătasea.)

•	 ...albastrul de metilen este un 
colorant bazic, folosit în medicină 
ca antiseptic şi ca agent de 
colorare a germenilor patogeni? 
(În 1882 R. Koch a descoperit cu 
ajutorul lui bacilul tuberculozei.) 

Strat Andrada
Cicalo Bianca
clasa a XI-a B

Chimia pigmenților
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Mediul în care trăim astăzi este 
din ce în ce mai toxic, emisiile 

de CO2 crescând semnificativ în 
ultimii ani, iar alimentele fiind din 
ce în ce mai sărace în nutrienți.  

Antioxidanții reprezintă un 
complex de elemente nutritive 
şi enzime, al căror scop este de 
a reduce cantitatea de radicali 
liberi din corp şi de a diminua 
efectele toxice ale acestora, 
ajutând astfel corpul să nu-şi 
distrugă propriile celule. Aceştia 
împiedică oxidarea celulelor, 
care are loc sub influența 
factorilor externi, dar şi din 
cauza îmbătrânirii. Antioxidanții 
fortifică sistemul imunitar, reduc 
riscul de cancer şi previn apariția 
infecțiilor. Moleculele lor sunt 
atât hidrosolubile (polifenoli, 
vitamina C), cât şi liposolubile 
(vitamina A, vitamina E).

Atunci când moleculele 
radicalilor liberi se acumulează 
la nivelul organismului, ele au 
capacitatea de a deteriora 
membrana celulară, favorizând 
depunerea colesterolului pe 
pereții arterelor şi pot produce 
modificări la nivelul materialul 
genetic, ceea ce poate duce la 
diviziune celulară anormală, boli 
cardiovasculare sau îmbătrânire 
prematură. De exemplu, 
deteriorarea radicalilor liberi 
în ADN poate provoca mutații 

genetice şi poate produce 
cancerul. Radicalii liberi sunt 
creați de organismul nostru într-
un mod natural, celulele utilizând 
oxigen pentru a produce energie, 
radicalii liberi fiind rezultați drept 
o consecință a acestui proces. 
Aceştia se numesc radicali 
liberi endogeni, iar motivele 
pentru care există un astfel de 
dezechilibru în producția de 
radicali liberi în corpul nostru 
pot fi: diabetul, intervențiile 
chirurgicale, stresul, disfuncții 
cronice renale, nutriție deficitară 
sau disfuncția metabolismului 
lipidic. Pe lângă acest tip de 
molecule perturbatoare, mai 
există şi radicalii liberi exogeni 
care pătrund în organism din 
mediul extern, prin: alimente 
procesate sau prăjite, radiații 
ultraviolete, poluare, consumul 
anumitor medicamente sau prin 
consumul de alcool. Atunci când 
radicalii liberi sunt în număr prea 
mare în organism, se formează 
un dezechilibru numit stres 
oxidativ, care ne predispune la 
diverse manifestări cronice.

Trăsătura comună a radicalilor 
liberi este structura chimică 
instabilă şi afinitatea pentru 
electroni, pe care îi preia de la 
compuşii din apropiere. Astfel, 
structura şi funcția acelui compus 
vor fi semnificativ afectate. 
Oxidarea este o reacție chimică 
comună în care electronii sunt 
transferați de la o moleculă la alta. 
Pe măsură ce electronii se mişcă 
în timpul unei reacții de oxidare, 
legăturile pot fi rupte şi structura 
moleculelor se schimbă. 

Radicalii liberi sunt molecule 
cu unul sau mai mulți electroni 
necuplați, aceştia putând avea 
ca rezultat molecule instabile şi 
foarte reactive. Pentru a deveni 
stabili, radicalii liberi trebuie 
„să fure” un electron dintr-o altă 
moleculă sau „să renunțe” la 
unul. Când o moleculă pierde un 
electron, molecula este oxidată şi 
ea însăşi devine un radical liber.
Acest nou radical liber poate „fura” 
un electron dintr-o altă moleculă, 
începând o reacție în lanț. Acest 
proces modifică permanent 
structura moleculelor, provocând 
daune ireversibile. Dacă este 
prezent un antioxidant, acesta 
poate ceda un electron radicalului 
liber, stabilizându-l şi oprind 
reacția în lanț. Antioxidantul „se 
sacrifică” şi se oxidează în locul 
celeilalte molecule, devenind un 
radical liber. Dar, spre deosebire 
de majoritatea moleculelor, 
antioxidantul este capabil să 

stabilizeze electronul şi nu devine 
foarte reactiv. Acest proces 
dezactivează antioxidantul. 

Corpurile noastre se pot descurca 
cu câțiva radicali liberi, dar dacă 
se formează prea mulți, apărarea 
normală a organismului poate fi 
copleşită. Antioxidanții pot fi de 
ajutor în echilibrarea anumitor 
manifestări şi contribuie la 
menținerea unei stări de sănătate 
cât mai bune. Sunt numeroşi 
compuşi care acționează ca 
antioxidanți. Fiecare dintre 
aceştia are un rol propriu şi 
poate interacționa cu alții pentru 
a lucra mai eficient.

Antioxidanții naturali 
enzimatici  sunt reprezentați 
de superoxid dismutază (SOD), 
glutation peroxidază, catalază 
şi metionină reductază, pe care 
organismul le poate produce 
singur cu rolul de a descompune 
şi elimina radicalii liberi.

Glutationul este o enzimă produsă 
de organism şi reprezintă cel mai 
puternic antioxidant din corp. 
Protejează celulele de stresul 
oxidativ, ajută în detoxifiere 
şi măreşte performanța 
altor antioxidanți. Odată cu 
înaintarea în vârstă, capacitatea 

Antioxidanții – elixirul tinereții şi
baza sistemului imunitar
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organismului de a produce acest antioxidant 
scade.
Antioxidanții non-enzimatici sunt reprezentați 
de vitamine, precum vitamina C, vitamina E, 
vitamina A şi minerale precum cupru, seleniu, 
zinc, ținând sub control reacțiile în lanț ale 
radicalilor liberi.
Vitamina E   este un antioxidant veritabil 
care protejează pielea şi se recomandă în 
tratarea a numeroase boli, precum afecțiunile 
cardiovasculare, ascita, scăderea imunității, 
reducând riscul apariției cataractei şi a unor 
forme de cancer. Această vitamină este solubilă 
în grăsimi şi are efect antioxidant, împiedicând 
radicalii liberi să afecteze procesele digestive 
şi pe cele de regenerare celulară. Uleiurile 
vegetale, cerealele integrale, nucile, alunele, 
ouăle şi  spanacul sunt surse naturale de 
vitamina E. De asemenea, diverşi antioxidanți 
pot interacționa cu alte medicamente, iar 
vitamina E poate creşte riscul hemoragiei 
în cazul în care se administrează împreună 
cu medicația anticoagulantă deoarece atât 
vitamina E, cât şi anticoagulantele contribuie 
la fluidizarea sângelui.
Vitamina C  susține creşterea  imunității, 
contribuie la formarea normală a colagenului 
pentru funcționarea vaselor de sânge, a 
sistemului osos, a ligamentelor, a pielii şi 
reduce oboseala. Această vitamină acționează 
pe post de antioxidant atât direct, prin reacția 
creată cu unii radicali liberi, cât şi indirect, 
prin restabilirea proprietăților antioxidante 
ale vitaminei E. Trăsăturile antioxidante 
ale vitaminei C sunt în mod deosebit 
benefice plasmei, retinei şi fluidelor din jurul 
plămânilor.  Această vitamină poate fi găsită în 
portocale, lămâi, ananas, kiwi, papaya, fructe 
de pădure, roşii, ardei şi broccoli.
Seleniul este unul dintre principalele minerale şi 
contribuie la funcționarea normală a sistemului 
imunitar şi a glandei tiroide, la menținerea 
sănătății părului şi a unghiilor. Acest antioxidant 
acționează mai bine împreună cu vitamina 
E, susținând activitatea acesteia în limitarea 
procesului de oxidare a grăsimilor. Alături de 

vitamina C şi vitamina B3, 
seleniul funcționează bine, 
împiedicând moleculele 
de oxigen să devină prea 
reactive. Seleniul are un rol 
important în funcționarea 
creierului. Printre alimentele 
bogate în seleniu se numără 
carnea de vită, de pui şi de 
porc, fructele de mare şi 
pâinea din cereale integrale.
Zincul ajută la menținerea 
fertilității, sprijină sănătatea 
părului, unghiilor şi pielii şi 
contribuie la funcționarea 
normală a sistemului 
imunitar. Acest mineral este 
o componentă esențială 
care ajută la transportul 
vitaminei A în sânge. La 
rândul ei, vitamina A ajută 
la sinteza de rodopsină, un 
pigment fotoreceptor din 
retină care este necesar 
pentru menținerea vederii 
normale. De asemenea, 
zincul poate contribui la 
diminuarea hiperactivității 
şi impulsivității persoanelor 
care suferă de ADHD. 
Resveratrolul este un 
polifenol produs de diferite 
plante şi contribuie la 
echilibrarea procesului 
de îmbătrânire celulară, 
la menținerea funcțiilor 
cerebrale normale, a sănătății 
sistemului cardiovascular 
şi a metabolismului 
lipidic hepatic normal. 
Fiindcă acesta este un 
puternic antioxidant, 
reduce tensiunea arterială, 
stimulând producția de 
oxid nitric care ajută la 
relaxarea vaselor de sânge şi 

la îmbunătățirea circulației. 
Resveratrolul are un rol 
important pentru persoanele 
care suferă de diabet, 
reglând insulina în organism 
prin oprirea acțiunii enzimei 
care transformă glucoza în 
sorbitol. Atunci când există 
o cantitate mare de sorbitol 
în organism, creşte nivelul 
stresului oxidativ şi riscul 
apariției diabetului deoarece 
se produc dezechilibre în 
procesul de asimilare al 
glucozei. În cazul în care 
acest compus interferează 
cu medicamentele 
anticoagulante sau 
antiinflamatoare, creşte 
riscul de hemoragie. Acest 
antioxidant poate fi găsit în 
ciocolată neagră, struguri, 
fructe de pădure, prune şi 
arahide. 
În concluzie, antioxidanții 
sunt esențiali pentru buna 
funcționare a organismului, 
aceştia sprijinind 
mecanismul de apărare al 
corpului şi având multe alte 
beneficii precum încetinirea 
procesului de îmbătrânire, 
reglarea nivelului de 
colesterol, protejarea 
vederii şi a sistemului 
nervos, întărirea sistemului 
imunitar şi prevenirea 
bolilor degenerative şi 
a celor cardiovasculare. 
Fructele şi legumele joacă 
un rol important şi consumul 
acestora reprezintă cel mai 
uşor mod de a ne menține 
rezervele de antioxidanți.
 

Cristian Larisa-Elena
clasa a XI-a B



De ce să nu ținem 
vin în sticle de 

plastic?

Flacoanele folosite pentru 
îmbutelierea băuturilor 

răcoritoare sunt fabricate 
dintr-un material plastic 
denumit  polietilentereftalat  sau 
PET. Acest tip de plastic este 
recomandat pentru băuturile 
răcoritoare. Nu şi pentru vinul de 
casă.
PET are o permeabilitate foarte 
redusă la dioxidul de carbon, 
însă permite cu uşurință trecerea 
oxigenului. Iar oxigenul este 
duşmanul vinului!
Factorul decisiv în îmbutelierea 
băuturilor răcoritoare este 
permeabilitatea la dioxidul 
de carbon, căci dacă băutura 
respectivă pierde dioxid de carbon, 
ea îşi pierde şi savoarea.
În schimb permeabilitatea la oxigen 
nu reprezintă o problemă pentru 
băuturile răcoritoare. Chiar dacă 
oxigenul din aer trece prin flaconul 
de plastic şi reacționează cu 
anumite componente ale băuturii, 
efectul va fi minor, deoarece sucurile 
sunt depozitate pentru perioade 
scurte de timp.
Cu vinul însă este o cu totul altă 
poveste, căci el este depozitat 
pentru a se învechi. Iar în acest caz 
oxigenul reprezintă o problemă. 
Mustul include o serie de compuşi 
denumiți polifenoli ce pot reacționa 
cu oxigenul şi pot produce o 
varietate de nuanțe de culoare şi 
arome.

Este vorba despre aceeaşi reacție 
chimică care apare  atunci când 
un măr este tăiat şi expus la aer. 
Reacția dintre polifenoli şi oxigen 
duce la culoarea specifică cu tentă 
maro. Pe lângă faptul că bucățile 
de măr vor arăta diferit, ele vor 
avea şi gust diferit. Acelaşi lucru se 
poate întâmpla şi cu vinul.
Vinul alb este şi mai predispus la 
aceste modificări, căci îi lipsesc 
coloranții din vinul roşu – antocianii – 
care joacă rolul de antioxidanți. Un 
antioxidant eficace este dioxidul 
de sulf, ceea ce explică de ce 
compuşi precum bisulfitul de 
sodiu sunt folosiți pentru a 
conserva vinul. O străveche 
metodă de conservare a 
vinului foloseşte arderea 
sulfului în interiorul 
butoaielor de vin pentru 
a se produce dioxidul de 
sulf.
Să revenim însă la 
flacoanele din plastic. 
Aşa cum am mai spus, 
sticlele din plastic sunt 
permeabile la oxigen şi de 
aceea nu sunt potrivite 
pentru depozitarea 
vinului. Vinul se vinde 
însă şi în containere din 
plastic (deşi bănuiesc 
că „les connaisseurs” 
nu apreciază această 
metodă de marketing). 
Cum rezolvă comercianții 
problema permeabilității 
plasticului la oxigen? Prin 
introducerea unui strat 
de plastic impermeabil 
la oxigen între straturile 
de polietilenă sau polipropilenă. 
Copolimerul etilen-vinil alcool 
este ideal în acest scop, căci este 

impermeabil la oxigen. Iată un 
exemplu de soluție ingenioasă din 
punct de vedere chimic.
În concluzie: îmbutelierea vinului 

în sticle de plastic nu este o idee 
bună, în schimb puteți cumpăra 
fără riscuri vinul depozitat în 
containere din plastic.
PET are o permeabilitate foarte 
redusă la dioxidul de carbon, 
însă permite cu uşurință trecerea 
oxigenului. Iar oxigenul este 
duşmanul vinului!
Factorul decisiv în îmbutelierea 

băuturilor răcoritoare este 
permeabilitatea la dioxidul de 

carbon, căci dacă băutura 
respectivă pierde dioxid 
de carbon, ea îşi pierde şi 
savoarea.
În schimb permeabilitatea 
la oxigen nu reprezintă o 
problemă pentru băuturile 
răcoritoare. Chiar dacă 
oxigenul din aer trece 
prin flaconul de plastic şi 
reacționează cu anumite 
componente ale băuturii, 
efectul va fi minor, deoarece 
sucurile sunt depozitate 
pentru perioade scurte de 
timp.
Cu vinul însă este o cu 
totul altă poveste, căci 
el este depozitat pentru 
a se învechi.  Iar în acest 
caz oxigenul reprezintă o 
problemă. Mustul include 
o serie de compuşi 
denumiți  polifenoli  ce pot 
reacționa cu oxigenul şi 
pot produce o varietate 
de nuanțe de culoare şi 

arome.
Este vorba despre aceeaşi reacție 
chimică care apare  atunci când 

un măr este tăiat şi expus la aer. 
Reacția dintre polifenoli şi oxigen 
duce la culoarea specifică cu tentă 
maro. Pe lângă faptul că bucățile de 
măr vor arăta diferit, ele vor avea şi 
gust diferit. Acelaşi lucru se poate 
întâmpla şi cu vinul.
Vinul alb este şi mai predispus la 
aceste modificări, căci îi lipsesc 
coloranții din vinul roşu – antocianii 
– care joacă rolul de antioxidanți. Un 
antioxidant eficace este dioxidul de 
sulf, ceea ce explică de ce compuşi 
precum bisulfitul de sodiu sunt 
folosiți pentru a conserva vinul. O 
străveche metodă de conservare a 
vinului foloseşte arderea sulfului în 
interiorul butoaielor de vin pentru 
a se produce dioxidul de sulf.
Să revenim însă la flacoanele din 
plastic. Aşa cum am mai spus, 
sticlele din plastic sunt permeabile 
la oxigen şi de aceea nu sunt 
potrivite pentru depozitarea vinului. 
Vinul se vinde însă şi în containere 
din plastic (deşi bănuiesc că 
„les connaisseurs” nu apreciază 
această metodă de marketing). 
Cum rezolvă comercianții problema 
permeabilității plasticului la 
oxigen? Prin introducerea unui strat 
de plastic impermeabil la oxigen 
între straturile de polietilenă sau 
polipropilenă. Copolimerul etilen-
vinil alcool este ideal în acest scop, 
căci este impermeabil la oxigen. Iată 
un exemplu de soluție ingenioasă 
din punct de vedere chimic.
În concluzie: îmbutelierea vinului în 
sticle de plastic nu este o idee bună, 
în schimb puteți cumpăra fără 
riscuri vinul depozitat în containere 
din plastic.

Botezatu Constantin 
Clasa a X-a E
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I. Contextul descoperirii

Există o şansă reală ca penicilina 
să vă fi salvat viața. Fără această 
substanță chimică, o simplă 
înțepătură într-un spin sau o 
inflamație ar fi putut fi fatale. 
Alexander Fleming este creditat, în 
general, cu inventarea penicilinei, 
în 1928, când a observat cum 
mucegaiul care creşte pe vasele 
sale suprima dezvoltarea unor 
bacterii din apropiere. În ciuda 
eforturilor sale nu a reuşit să 
extragă penicilină folosibilă. De 
altfel, cu 50 de ani înainte, savantul 
român Victor Babeş a semnalat 
acțiunea inhibantă a mucegaiului 
şi a sugerat că aceste substanțe 
elaborate de microorganisme ar 
putea fi folosite în scop terapeutic 
pentru distrugerea agenților 
patogeni.
Purificarea penicilinei a fost 
reuşită de un farmacist australian, 
Howard Florey. Aceasta a început 
să fie produsă la scară largă în 
1944 datorită eforturilor inginerei 
Margaret Hutchinson Rousseau 
care a transformat modelul 
improvizat folosit de farmacist, din 
lipsă de resurse, şi la transformat 
într-o linie de producție în masă.

II. Premiul Nobel în Medicină

Totuşi, a fost nevoie de mai bine 
de 12 ani pentru ca descoperirea 
lui Fleming să devină penicilina pe 
care o cunoaştem astăzi.
Fleming nu avea resursele necesare 
în laboratorul său din St. Mary şi nici 
nu era specializat în chimie, pentru a 
duce mai departe descoperirea aşa 
că a apelat la dr. Howard Florey, un 
expert de la Universitatea Oxford. 
Acesta avea relații şi putea obține 
finanțări importante pentru a-şi 
putea duce studiul la bun sfârşit. 
Unul dintre cei mai buni angajați 
ai lui Florey a fost Dr. Ernst Chain. 
Împreună, cei doi au produs o serie 
de culturi de mucegai din care au 
extras antibioticul minune.
În vara anului 1940, studiul acestora 
s-a concentrat pe 50 de şoareci 
care au fost infectați cu streptococi 
mortali. Jumătate dintre aceştia 
au murit de septicemie, în timp 
ce restul, care au fost injectați cu 
penicilină, au supraviețuit. Aşa 
a început testarea pe oameni. 
Totuşi, rămânea întrebarea cum se 
produce în masă acest antibiotic. 
Răspunsul a venit tot dintr-o 
întâmplare. Într-o zi, o asistentă 
din laborator a venit cu un pepene 
galben care era acoperit cu un soi 
de mucegai galben. Surprinzător, 
acesta s-a dovedit a fi Penicillium 
chrysogeum şi putea produce de 

Antibioticul care a revoluționat Medicina 200 de ori mai multă penicilină.
În 1944, primul flux de sinteza a 
penicilinei a fost dezvoltat in SUA, 
New York transformând penicilina 
într-un medicament salvator de 
vieți, disponibil pe scară largă. 
În 1945, Ernst Chain, Sir Howard 
Florey, Sir Alexander Fleming 
primesc Premiul Nobel - Fiziologie 
şi Medicină pentru descoperirea 
penicilinei şi efectul terapeutic al 
acesteia. În 1955 la Antibiotice Iaşi 
deja se producea prima şarjă de 
penicilină din SE Europei. Cum a 
ajuns România să facă acest lucru?

III. Producerea în România

„Undeva prin anii 1950 s-a discutat 
pentru prima dată de o fabrică 
de antibiotice undeva în Europa 
de Est, fiindcă nu discutam noi 
românii, discutau ruşii, discuta 
RDG-ul, fiindcă blocul comunist 
trebuia să aibă şi producție de 
penicilină. Americanii o aveau 
deja, au fost primii care au avut-o, 
care au produs la scară uşor 
industrializată, aşa că în al doilea 
război mondial ei au fost favorizați 
de soartă. Stăpâneau infecțiile 
care apăreau din cauza rănilor şi 
au putut câştiga războiul şi fiindcă 
aveau antibiotic, penicilina. Din 
considerente geopolitice, liderii 
politici din anii ‚50 au luat decizia 
ca viitoarea fabrică de substanțe 
active să fie ridicată în Nord-Estul 
țării, la încrucişarea drumurilor 
dintre Est şi Vest, cât mai aproape 

de zona fostei Uniuni Sovietice. A 
contat şi faptul că în oraş deja exista 
o universitate, cu multe specializări 
pe biologie, chimie, Institutul 
Politehnic, cu multe specializări 
propice pentru dezvoltarea unei 
asemenea platforme industriale”, 
a povestit Ioan Nani, directorul 
general al Antibiotice Iaşi.
Inițial, cantitățile de penicilină 
produse erau infime. Astfel, în anul 
1955, pe 11 decembrie, după 375 de 
ore de muncă, au fost obținute doar 
400 grame de Penicilină. Fabrica 
a fost gândită inițial să producă 
penicilină, dar în câțiva ani şi-a 
extins domeniul de activitate. Astfel, 
până în 1977 a ajuns să producă: 
eritromicină, oxitetraciclină, 
tetraciclină, etc. În anii ’80 
Antibiotice exporta deja 50% din 
producția realizată. În comparație 
după modernizarea proceselor 
şi eficientizarea tehnologiei 
compania putea produce 1400 kg 
de penicilină în 242 ore.
Antibiotice Iaşi produce şi azi 
penicilină şi derivați din aceasta, 
în bună parte produse injectabile. 
Aproape tot fluxul este mecanizat, 
iar oamenii care lucrează acolo 
poartă costume speciale pentru 
menținerea mediului steril.

Galan Tudor
Clasa a X-a E
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Până în secolul al XX-lea, fizica 
studia materia, componentă a 

universului, abordarea făcându-
se din perspectivă energetică. Cu 
toate acestea, în ultimele decenii, 
fizicienii au redefinit conceptul 
de materie. Astfel, aceştia au 
demonstrat că există mai multe 
tipuri de materie: materia obişnuită, 
materia întunecată, antimateria 
sau materia exotică. Dintre toate 
noile tipuri teoretice de materie, 
cea mai puțin cunoscută şi radical 
diferită ar fi “materia ciudată”, 
deoarece încalcă legile general 
cunoscute ale fizicii.

Ideea existenței materiei ciudate a 
fost propusă pentru prima data în 
anul 1978 de către doi cercetători 
ai Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), după călătoria 
lor teoretică în nucleul unei stele de 
neutroni. O stea neutronică [fig. 1] 
este un tip de rămăşiță a colapsului 
gravitațional al unei stele masive 
[fig. 2]  într-o supernovă de tip II 
[fig.3]. Asemenea stele sunt formate 
aproape în întregime din neutroni, 
particule subatomice fără sarcină 
electrică şi cu mase similare cu cele 
ale protonilor. Stelele neutronice 
sunt foarte fierbinți şi prăbuşirea 
lor este frânată doar de principiul 
de excluziune al lui Pauli. Acest 
principiu afirmă că doi neutroni 
nu pot ocupa acelaşi loc şi avea 
aceeaşi stare cuantică simultan. Fizicienii din Regatul Unit, Spania 

şi Statele Unite au publicat un 
alt model teoretic care descrie 
degenerarea stelelor neutronice 
în obiecte mult mai exotice – aşa-
numitele “stele ciudate”. În opinia 
lor, sursa de energie, care provoacă 
transformarea materiei neutronice 
în materie ciudată, este anihilarea 
reciprocă a particulelor de materie 
întunecată.

La sfârşitul vieții scurte (de câteva 
milioane de ani) a unei stele masive 
cu o masă inițială de peste 9-10 
mase solare, ea formează un miez 
de fier acoperit cu straturi de 
siliciu şi alte elemente luminoase, 
fiind închise într-o coajă de 
hidrogen. Dacă procesele de 
fuziune termonucleară continuă în 
vecinătatea nucleului, masa creşte 
şi atinge limita Chandrasekhar. 
Deoarece fierul nu este capabil 
să ardă termonuclear, miezul 
stelei, sub presiunea straturilor 
superioare, este comprimat cu o 
rată de lumină de până la 20%. 
Electronii sunt presați atât de 
aproape de atomii de fier încât 
aceştia literalmente fuzionează 
cu protonii, transformându-se în 
neutroni şi neutri (în cele mai masive 
stele nucleele de fier sunt distruse 
de razele gama). Neutronii rămân 
în loc, iar neutrinii părăsesc steaua. 
Ca urmare, miezul stelei se răceşte, 
presiunea substanței sale scade, 
ceea ce face ca rata de compresie 
să crească. În această etapă sunt 
posibile două scenarii: stelele cu 
o masă de la 20 la 100 de mase 
solare se prăbuşesc complet şi dau 
naştere unor găuri negre, iar stelele 

Fig.1: Steaua neutronică (în stânga) și o stea ciudată. 
Sunt arătate dimensiunile relative ale două stele 
și compoziția lor cu quark. Cercuri roșii – u-quarks, 
Verde – d-quarks, Albastru – quark-uri ciudate 
(s-quarks).

Fig.2: Straturile 
unei stele masive 
evoluate

Fig.3: O supernovă de tip II aparține unei 
subcategorii de stele variabile cataclismice 
cunoscute sub denumirea de supernove cu colaps 
al miezului, ce rezultă din prăbușirea internă și 
explozia violentă a unei stele masive. Prezența 
hidrogenului în spectrul său este cea care distinge o 
supernovă de tip II de alte clase de supernove.

Strange matter
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în intervalul de 10-20 de mase solare 
formează nuclee incompresibile 
din materie neutronică. Straturile 
exterioare ale stelei, în ambele 
cazuri, sunt rupte din interior de 
către undele de şoc şi se împrăştie 
în spațiul din jur, sub forma unei 
supernove de tip II. În cele din 
urmă, fie o gaură neagră sau o stea 
neutronică, o sferă deformată de 

materie degenerată, rămâne de la 
stea.

Edward Witten a descris un 
mecanism ipotetic pentru 
producerea unui amestec de quark-
uri-liberi constând din u-quarks, 
d-quarks şi quarks ciudate 
(s-quarks). Din calculele lui Witten, 
rezultă că acest amestec poate fi 
adevărata stare de energie a solului 
de hadron şi în acest caz trebuie 
să fie absolut stabilă. Deoarece 
conține quark-uri ciudate, se 
numeşte în mod obişnuit materie 
brută ciudată (SQM).

Witten a considerat în principal 
scenariul naşterii SQM la scurt 
timp după Big Bang, dar a remarcat 
că în Univers ar putea apărea 
o problemă ciudată în nucleele 
stelelor neutronice. Se consideră 
că, dacă se întâmplă acest lucru, 
materia neutronică este mai 
întâi transformată în u-quarks şi 
d-quarks, care sunt apoi îmbogățite 
cu quark-uri ciudate. Mecanismul 
acestei transformări este departe 
de a fi clar. Anihilarea reciprocă 
a acestor particule serveşte ca 
sursă de energie, care determină 
transformarea materiei neutronice 
în quark-uri. Posibilitatea de 
transformare rezultă din faptul 
că materia neutronică este 
metastabilă şi, prin urmare, poate fi 
renăscută ca SQM cu ajutorul unui 
exterior. O astfel de transformare 
nu se produce simultan. La început, 

apar mici nuclee de materie ciudată 
(ciudate), care se extind rapid şi umple 
interiorul unei stele neutronice.

Quark-urile închise în interiorul neutronilor 
trec într-o stare cvasi-liberă şi formează 
problema. În acelaşi timp, ei dobândesc 
capacitatea de a interacționa unul cu 
celălalt, generând s-quarks. În cele din 
urmă, acest proces duce la apariția unor 
nuclee de materie ciudată de quark 
(materie usd), care inițiază un proces de 
tip avalanşă de transformare a unei stele 
neutronice într-un corp ceresc mai exotic, 
constând într-o materie ciudată.
 

Sabrina Benchea
Clasa a XI-a A

Fig.4: Denumirea particulei “quark” s-a făcut în anul 1964 
când Murray Gell-Mann şi George Zweig au sugerat 
faptul că sute de particule cunoscute până atunci ar 
putea fi explicate ca şi combinații de doar trei particule 
fundamentale.
În momentul actual sunt cunoscuți şase quark-uri.

• Fiecare quark este caracterizat de o aromă (set de 
numere cuantice).

• Punerea lor în evidență a fost făcută în trei generații: up 
(sus) şi down (jos), charm (farmec) şi strange (ciudat), top 
(deasupra) şi bottom(dedesubt).

• Pentru fiecare din aceste quark-uri există un antiquark 
corespunzător.

• Quark-urile au o caracteristică neobişnuită: sarcină 
electrică fracțională.

• Poartă un alt tip de sarcină, numită sarcină de culoare. 
Fiecare din cei şase au trei culori diferite.

Fig.5: Structura schematică a stelelor cu materie ciudată 
quark (stânga) şi a stelelor neutronice (dreapta). 

Dacă ipoteza materiei ciudate ar fi corectă, majoritatea 
stelelor neutronice ar trebui să fie de fapt stele cu 
materie ciudata quark.
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Unda reprezintă fenomenul de propagare a unei oscilații (perturbații) 
într-un mediu.  Unda reflectă modul în care o mărime fizică oscilează 
după un tipar sinusoidal într-o marjă ciclică de valori. Unda este o 

reprezentare grafică a unor oscilații de stare care, pe o axă timp-spațiu, 
arată ca nişte valuri.

După cum putem constata la o analiză atentă a enunțurilor de mai sus, 
elementul comun al celor trei definiții ale undei ne aduce un indiciu 
vital despre natura fenomenului. Unda nu este despre materie, ci 
despre energie. Energia este cea care călătoreşte după tiparul undei, 
materia doar intră în contact cu energia undei după anumite tipare de 
interacțiune.

Exemple cotidiene de unde ar fi:
	valurile oceanului;
	sunetul unei boxe;
	lumina Soarelui.

Pentru a înțelege că nu materia călătoreşte sub formă de undă, ci energia, 
vom analiza cele trei exemple în parte. 

1. Valurile oceanului

Particulele de apă dintr-un val oceanic nu înaintează odată cu valul. 
Ele doar oscilează în plan vertical şi antrenează progresiv particulele 
vecine într-o mişcare oscilatorie verticală care, la rândul ei, antrenează 
particulele vecine, şi aşa mai departe. Acest fenomen se datorează 
elasticității apei ca mediu de propagare a unei energii mecanice inițiale. 
Practic, particulele de apă care oscilează transferă mediului elastic din 

imediata lor vecinătate energia oscilației, acest mediu transmite mai 
departe mediului din imediata lui vecinătate aceeaşi energie, şi tot 
aşa mai departe. Astfel, energia oscilației se propagă din aproape în 
aproape, antrenând particule de materie din ce în ce mai îndepărtate în 
mişcarea oscilatorie verticală care, privită la nivel de ansamblu, arată ca 
o sinusoidă care se propagă. Un val care înaintează în plan orizontal este 
imaginea de ansamblu a unor particule care oscilează în plan vertical, 
antrenând particulele vecine în aceeaşi mişcare verticală. Cum planul de 
oscilație este vertical, iar unda se propagă pe o direcție perpendiculară, 
unda se numeşte undă transversală.

2. Sunetul unei boxe audio

Sunetul este constituit din vibrații ale particulelor de aer, care se transmit 
prin aer, acesta din urmă fiind în acest caz mediul elastic prin care unda 
sonoră se propagă din aproape în aproape. Sunetul este o undă care, 
spre deosebire de valurile mării, se manifestă prin oscilații ale mediului 
gazos în acelaşi plan şi pe aceeaşi direcție în care înaintează unda. 
Sunetul este deci o undă longitudinală. În vidul cosmic, sunetul, neavând 
un mediu fizic de propagare, nu se transmite. În consecință, sunetul emis 

Unde mecanice și electromagnetice
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de o boxă va fi perceput în atmosfera terestră, în timp ce în spațiul 
cosmic nu este perceput.

3. Lumina Soarelui ca radiație electromagnetică

Acest tip de undă e determinat de faptul că energia de natură 
electromagnetică se propagă în absența unui mediu fizic elastic care 
să se angreneze într-o mişcare oscilatorie. Practic, lumina se propagă 
în vid sub formă de undă electromagnetică, înaintând cu viteaza de 
300.000 de km/s.
Unda electromagnetică este o undă compusă din oscilații ale 
câmpurilor electric şi magnetic asociate, care se propagă în spațiu în 
toate direcțiile. În fizică, noțiunea de câmp se referă la o forță aferentă 
unei regiuni din spațiu cu valori în fiecare punct din acel spațiu. Câmpul 
electromagnetic dintr-o anumită regiune a spațiului este sesizabil ca şi 
forță acționând în fiecare punct din regiunea respectivă asupra a ceva 
care poate percepe acea forță. Apariția câmpurilor electric şi magnetic 
precum şi fluctuația lor este, în general, provocată de o sarcină electrică 
aflată în mişcare. Propagarea oscilațiilor electromagnetice (EM) este 
posibilă prin faptul că un câmp electric care se modifică în timp într-
un anumit punct A din spațiu generează în imediata vecinătate a lui 
(să spunem, într-un punct vecin, B) un câmp magnetic fluctuant. Acest 
câmp magnetic din punctul B care fluctuează determină apariția (într-
un punct vecin, C) unui câmp electric care, la rândul lui, fluctuează. 
Procesul propagării energiei de câmp electromagnetic se petrece 
astfel din aproape în aproape prin generarea celor două câmpuri unul 
din celălalt, fără a solicita prezența fizică a unui mediu elastic care 
să antreneze particule în mişcare oscilatorie. Cum în cazul undelor 
electromagnetice direcțiile de oscilație ale vectorilor caracteristici 
celor două câmpuri ( E =



intensitatea câmpului electric şi B =


inducția 
magnetică) sunt perpendiculare, atât una față de cealaltă, cât şi față 
de direcția de propagare a undei, unda este transversală. 

Reprezentarea în plan a formării şi propagării undelor de câmp 
electromagnetic:

Reprezentarea tridimensională în ansamblu: 

Matei Pîntecuț
Clasa a X-a E
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isica lui Schrödinger este un experiment ipotetic, uneori descris ca 
şi paradox, creat de fizicianul iralandez-austriac Erwin Schrödinger în 
1935, în timpul unei discuții cu Albert Einstein. Acest „experiment” prezintă 
ceea ce Schrödinger considera o problemă în Interpretarea Copenhaga 
a mecanicii cuantice asupra obiectelor din viața cotidiană. Acest 
scenariu presupune o pisică care ar fi moartă şi vie în acelaşi timp, stare 
cunoscută drept „superpoziție” cuantică, fiind rezultatul unui eveniment 
aleator subatomic care s-ar fi putut sau nu întâmpla anterior. În timpul 
gândirii experimentului, Schrödinger a inventat, de asemenea, termenul 
Verschränkung, cu sensul de conexiune cuantică.

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger a fost un fizician austriac, 
premiant în 1933 cu Premiului Nobel, cunoscut ca unul dintre părinții 
fizicii cuantice. Schrödinger a fost profesor de fizică teoretică în mai 
multe instituții, precum cele de la Berlin, Graz şi Dublin şi este considerat 
fondatorul mecanicii ondulatorii, ecuația sa fundamentală purtându-i 
numele.

Mecanica cuantică este teoria mişcării particulelor materiale la 
scară atomică. Ea a apărut, în primele decenii ale secolului XX, ca rezultat 
al unui efort colectiv de a înțelege fenomene care în fizica clasică nu-şi 
găseau explicația: structura atomilor şi interacțiunea acestora cu radiația 
electromagnetică. Mecanica cuantică nerelativistă a rezolvat problema 
structurii atomice. Extinsă apoi pentru a ține seama de principiile teoriei 
relativității, ea a deschis drumul către teoria cuantică relativistă a 
radiației, numită electrodinamică cuantică.

Inseparabilitatea cuantică este un fenomen în care stările cuantice 
ale unor numeroase obiecte sau particule distincte devin legate între 
ele. În consecință, starea cuantică a două sau mai multe corpuri sunt 
închegate astfel încât un obiect neseparat cuantic nu mai poate fi 

caracterizat fară a avea în vedere celelalte obiecte, deşi acestea sunt 
separate spațial între ele. Acest tip de interconexiuni au dus la diverse 
corelații inexplicabile între proprietățile fizice ale sistemelor distanțate.

Interpretarea Copenhaga (denumită uneori abordarea „taci şi 
calculează”) este o exprimare a înțelesurilor mecanicii cuantice care a 
fost în mare parte concepută de către Niels Bohr şi Werner Heisenberg, 
între anii 1925-1927. Conform acesteia, sistemele fizice nu au, în general, 
proprietăți clare înainte de a fi măsurate, iar mecanica cuantică nu 
poate prezice decât distribuția probabilității posibilelor rezultate ale 
unei anumite măsurări.

Experimentul mental al lui Schrödinger a fost o urmare a discuțiilor 
despre paradoxul EPR, numit astfel după autorii săi Einstein, Podolsky 
şi Rosen în 1935 . Aceştia au dorit să demonstreze prin acest paradox 
că Interpretarea Copenhaga este nesatisfăcătoare. Totodată, paradoxul 
presupune faptul că particulele pot interacționa   într-o manieră atipică, 
astfel încât să se poată afla cu uşurință şi cu mai multă precizie poziția 
şi impulsul lor.

Pisica lui Schrödinger

P



Pe data de 26 aprilie 1986, în Ucraina, a avut loc cel mai mare accident 
nuclear din istorie: a explodat reactorul numărul 4 al Centralei Nucleare 

“Vladimir Ilici Lenin”. De ce? Prima dată să aflăm ce este o centrală 
nucleară: este o instalație ce are ca scop producerea energiei electrice 
prin intermediul reacțiilor nucleare. Ce mai înseamnă şi aceasta? Să o 
luăm cu începutul.

 Din câte observăm, electricitatea este necesară: trebuie să îți încarci 
telefonul, să te uiți la seriale ş. a. m. d. Aşadar, oamenii au căutat soluții cât 
mai eficiente de a face rost de ea, aşa că au descoperit centralele nucleare.  
Acestea, pentru a funcționa, au nevoie de un combustibil nuclear, un 
moderator, bare de control şi un agent de răcire. Cum reuşesc acestea să 
producă energie? Aşezați-vă confortabil şi pregătiți-vă sufleteşte pentru 
ceea ce urmează.

 Avem nevoie de un combustibil, mai precis de uraniu. Din câte ştim, 
acesta se găseşte în natură sub formă de uraniu 238, uraniu 235 şi o 
parte nesemnificativă de uraniu 234. În discuția noastră avem nevoie 
de uraniu 235, deoarece acesta este reactiv. Ce înseamnă asta? Din 
păcate, atomii acestui element sunt instabili. În interiorul lor se află 
o ,,ceartă’’ între protoni şi neutroni, iar ,,misiunea’’ lor este de a deveni 
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Intenționând să aducă o critică Interpretării Copenhaga,  larg 
acceptată în 1935,  experimentul mental al lui Schrödinger rămâne o 
piatră de încercare pentru interpretările mecanicii cuantice. 

Schrödinger şi-a imaginat o pisică închisă într-o cameră ce nu 
putea fi observată din exterior, în interiorul căreia a plasat şi un dispozitiv 
ingenios, constând într-un container plin cu o substanță otrăvitoare, un 
contor Geiger, un ciocan şi o mostră de material radioactiv. Scenariul 
imaginat de austriac este următorul: pe măsură ce materialul radioactiv 
suferă fenomenul de descompunere radioactivă (o particulă alfa este 
emisă), contorul Geiger pune în mişcare „trăgaciul” radioactiv care 
eliberează în cele din urmă ciocanul.

 Ca urmare a căderii ciocanului, sticla umplută cu o substanță 
toxică (cianură, în versiunea imaginată de Schrödinger) se sparge, iar 
pisica moare otrăvită. Nimic deosebit, cel puțin deocamdată. Totuşi, 
spune Schrödinger, este posibil să determinăm un moment de timp 
la care există 50% şanse ca materialul radioactiv să se fi descompus 
(probabilități egale ca particula alfa să fi fost sau nu ejectată de nucleul 
atomic radioactiv), ceea ce înseamnă probabilități egale ca pisica să 
fie vie sau moartă. Astfel, mecanica cuantică ne spune că dacă ne-am 
uita la acel moment în camera pisicii, o vom vedea fie vie, fie moartă. 
Deşi în cadrul experimentului gândit de Schrödinger există numai două 

variante finale (pisica este vie sau pisica este moartă), în realitate ar putea 
exista un număr mult mai mare de stări posibile, întrucât nu sunt luate 
în considerare aspecte precum temperatura, procesul de descompunere 
a animalului şi starea de sănătate a pisicii anterior expunerii la otravă, 
dacă mecanismul a fost acționat.

Sabrina Benchea, Ștefania Gall, Ioana Muha 

Clasa a XI-a A



stabili. Aşadar, ei ,,aruncă’’ cu electroni, iar săracii atomi ce ,,nu-şi găsesc 
liniştea’’ eliberează o energie numită radiație. În plus, acest uraniu este 
capabil de procesul numit fisiune, adică atomii se lovesc reciproc, îşi 
distrug nucleele (cam agresivi de fel) şi rezultă căldură. Acest fenomen 
este foarte sensibil pentru că timpul între ciocnirile dintre neutroni este 
foarte scurt (constă într-un număr de nanosecunde). Dar hai să nu ne 
întristăm, doar 99 % dintre aceştia fac lucrul acesta, restul de 1% sunt 
mai lenți, ciocnirile dintre ei ajungând chiar şi la câteva minute. Datorită 
lor putem avea reactoare nucleare. 

 Cu ce ne ajută moderatorul, de exemplu? Acesta este, de obicei, 
apa sau grafitul, şi are ca scop să agite uraniul, să îl ,,scoată din sărite’’ 
încât să fie pe cale să explodeze (ar fi preferabil să nu se întâmple asta). 
Cât timp are loc fisiunea, se folosesc barele de control (din bor) pentru a 
controla acei 1% din neutroni (absorb neutronii mai lenți pentru a-i scuti 
de accidente). Agentul de răcire, de obicei apa, are ca misiune păstrarea 
unei temperaturi constante.

 Aşa, până aici a fost teoria şi revenim la întrebarea inițială: de 
ce a explodat? Avem două tipuri de reactoare nucleare: RBMK (ca cel 
de la Cernobîl, cu grafit ca moderator şi apă ca şi agent de răcire) şi 
VVER (precum cel de la Cernavodă, cu apă atât ca moderator,  cât şi pe 
post de agent de răcire). Cel sovietic (RBMK) a fost de la început unul cu 
probleme, din cauza coeficientului de vid pozitiv. Ce mai este şi acesta? 
Dacă miezul reactorului se încinge, şi transformă toată apa în aburi, 
grafitul nu face nimic, doar ,,enervează’’ în continuare uraniul. Aşadar, 
rămânem fără agent de răcire… astfel încât temperatura creşte, şi creşte, 
şi tot creşte, până explodează. La reactoarele americane (VVER), unde 
apa este şi moderator şi agent de răcire, dacă uraniul se încinge prea 
tare şi transformă agentul de răcire în abur, reactorul se stinge singur 
datorită proprietăților apei, care nu îi permit să reacționeze cu aburul.  
În data de 25 aprilie trebuia făcut testul de verificare a centralei în cazul 
în care se lua curentul. Acesta a fost amânat 12 ore din cauza faptului 
că era final de lună, iar fabricile aveau nevoie de electricitate pentru 

a-şi termina treaba. Pe 26 aprilie, la miezul nopții, cu o echipă deloc 
experimentată, Anatoli Diatlov, cel care trebuia să coordoneze testul, le-a 
zis celor din camera de control că pot începe. Dintr-o greşeală minoră, 
în loc să coboare puterea la 700W, au coborât la 30W. Dacă instrucțiunile 
erau luate în calcul, reactorul ar fi trebuit închis, deoarece xenonul, o 
substanță ce este ca un inhibitor, un obstacol, pentru reacții, trebuie să 
dispară, să se evapore. Acest lucru ar fi amânat testul încă o zi, aşa că au 
scos aproape toate barele de control, rămânând numai opt. Au reuşit să 
ajungă la 300W şi şi-au continuat treaba, au luat curentul şi s-au rugat ca 
totul să meargă bine. Între timp, xenonul s-a evaporat datorită căldurii, şi 
a permis creşterea reactivității, puterea mărindu-se în mod semnificativ. 
Din cauza panicii, au apăsat A3-5 (AZ-5), care coboară toate barele de 
control. Pe lângă faptul că ele coborau foarte lent (20 de secunde), vârful 
acestora era făcut din grafit (pentru că era mai ieftin), care accelerează 
fisiunea. Aşadar, un reactor care funcționează normal la 3200W a sărit la 
320 000 W, în final ajungând la 12 mld W (4650°C), şi a făcut ,,poc’’.

 Aceasta a fost mica mare lecție de fizică despre ce s-a întâmplat la 
Cernobîl. Am încercat măcar să înțelegem ce este un reactor nuclear, cu 
ce se ocupă, de ce elemente are nevoie şi ce reacții fizice se întâmplă. 

Ana Maria Acsinte

Clasa a X-a A
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 nceputul secolului XX marchează o schimbare fundamentală a 
valorilor sociale. Oamenii din aproape toate colțurile lumii au trăit 

simultan o epifanie anarhistă, care avea să dea naştere unei viziuni noi 
despre lume şi despre cine suntem noi, de fapt. Această mare schimbare 
a pornit din două mari orientări: ştiința şi arta. Secolul XXI, denumit 
şi ,,secolul vitezei”, reprezintă perioada în care lucrurile par să aibă o 
intensitate mai mare. Combustibilul principal care alimentează viteza 
aceasta a apărut undeva în secolul trecut, în una dintre cele mai inovative 
perioade din istoria umanității.

     Cum a reuşit o formulă de tipul ,,E=mc2’’ să revoluționeze lumea?

  Adesea ne lovim de două mari realizări: prima, aceea că lumea noastră, 
care părea extrem de mare acum câteva secole, a devenit în ultimul timp 
extrem de mică, şi a doua – că avem acces pentru prima oară la ceva ce 
strămoşii noştri nici nu ar fi visat: o „fereastră” în intimitatea a milioane de 
oameni cu care putem comunica instant. S-ar putea ca imaginea acestui 

Ce este teoria relativității?

 Î

,,Truman show’’ în care toată lumea face bloguri şi trăieşte într-un reality-
show să ni se pară puțin distopică. Accesul la prea multe perspective 
individuale înseamnă accesul la tot atâtea versiuni ale realității.

   La începutul secolului al XIX-lea, Auguste Comte a afirmat plin de 
convingere că totul e relativ şi aceasta e singura certitudine. El este cu 
100 de ani mai vechi decât perioada despre care vorbim, însă e relevant 
pentru că este considerat tatăl pozitivismului. Pozitiviştii au ajuns la 
concluzia că am descoperit îndeajuns cauzele metafizice şi teologice ale 
existenței (lucrurile care nu se văd, dar despre care putem presupune 
la nesfârşit) şi că singura modalitate prin care putem avansa este să 
ne îndreptăm spre studiul experiențelor şi fenomenelor observabile, 
adică ştiința. Dar care este legătura între ştiință şi relativitate? Cum 
este ştiința relativă dacă se bazează pe observație? Lumea se centra 
pe principii complet opuse noului val de idei care cochetau cu anarhia. 
Mediul de referință este esențial în orice sistem. În istoria antică exista 
un concept interesant, denumit omphalos. De exemplu: ți se impune să 
desenezi harta României, cum procedezi? Desenezi cartierul tău, oraşele 
învecinate, regiunea, şi vezi cum se conturează încet, încet imaginea. Deci, 
practic, punctul de referință este locuința ta, însă ideologiile victorienilor 
nu aveau la bază un punct comun.

    După cum se spune că ar fi remarcat lordul Kelvin, în urma unei prelegeri 
din 1900: ,,Nu mai e nimic ce se poate descoperi în fizică acum. Nu mai 
avem de făcut decât măsurători din ce în ce mai precise.’’. Pauza de 
relaxare avea să fie însă foarte scurtă. Între 1895-1901, Wells a scris o serie 
de cărți care aveau să deschidă calea către SF. Wells a prezis existența 
maşinilor zburătoare şi a războaielor aeriene. A prevăzut că odată cu 
maşinile şi trenurile, populația se va muta din oraşe în suburbii. Noile 
descoperiri ştiințifice care aveau să tulbure echilibrul pe care au încercat 
să-l cunoască victorienii nu au venit din Marea Britanie. Acolo oamenii 
erau profund satisfăcuți de societatea lor. Noul omphalos avea să devină  
însă oraşul Zurich din Elveția, unde, în 1900 la Universitatea Politehnică, 
un băiat de 21 de ani avea să rămână corigent la fizică. Lucrul acesta 
nu e un mit care să ne facă pe noi să credem că avem toate şansele 
să câştigăm ,,Medalia Fields’’, deşi nu ştim în ce constă o derivată. El 
era o personalitate rebelă, boemă, care se lepădase de religia iudaică şi 
care manifesta un comportament agresiv față de profesorii lui. În 1900, 



50 51

nu se anticipa impactul enorm pe care Einstein avea să-l aibă în istoria 
umanității. Einstein trimitea scrisori foştilor colegi de facultate în care îşi 
prezenta cu mândrie ideile despre atomi, fotoni şi potențialul energetic 
al luminii. Însă, teoria lui Einstein contracara două legi prestabilite, iar 
oamenii erau reticenți când venea vorba de ignorarea unor cercetări 
de sute de ani în favoarea uneia actuale. Cugetarea lui Einstein avea să 
devină teoria relativității restrânse, care împreună cu teoria relativității 
generale, dezvoltată tot de Einstein 10 ani mai târziu, urma să întoarcă la 
180 de grade Universul guvernat de legile lui Newton.

        Pentru societatea victoriană care credea în monarhie, în Biserică şi 
într-un Univers care funcționa cu o precizie de ceasornic, absența unui 
omphalos, a unui reper, era cutremurătoare. Relativitatea le-a arătat că 
până şi spațiul şi timpul, doua concepte care păreau invariabile, pot fi 
la rândul lor schimbate, deformate de masă şi mişcare. Atunci când un 
obiect circulă cu o viteză foarte mare, spațiul se micşorează şi timpul 
capătă o altă valoare. Einstein avea să descopere că şi gravitația are un 
efect asemănător (un om care locuieşte la parter va îmbătrâni mai greu 
decât unul care este poziționat la etajul întâi), deoarece gravitația este 
într-o măsură infimă mai mare când suntem mai aproape de pământ. 

Chiar dacă diferența este mică şi nu poate fi resimțită, ea există. Când 
Galileo Galilei susținea că Pământul se învârte în jurul Soarelui, Fremmy 
a argumentat că este imposibilă o mişcare de revoluție odată ce noi nu-i 
simțim rezultatul, dar Galileo Galilei era conştient de faptul că în lipsa 
unei accelerații nu ni se poate demonstra existenta acestei mişcări. Dar 
care este punctul fix al Universului nostru? Răspunsul, din păcate, nu 
există. Într-o lume care a fost construită pe parcursul a mii de ani în 
jurul unor epicentre politice, economice şi morale, teoria relativității a 
pus în lumină pentru prima oară că acest omphalos este doar în mintea 
noastră.

       La începutul secolului al XIX-lea, Einstein a demonstrat că spațiul şi 
timpul, care păreau a fi constante absolute ale existenței sunt, de fapt, la 
fel de supuse schimbării ca orice alt aspect al realității. Umanitatea s-a 
trezit brusc fără puncte de referință, plutind printr-un Univers straniu şi 
complex, ale căror legi sfidau nevoia noastră de ordine şi previzibilitate. 
„Îmbrățişarea” relativității părea singura opțiune. Omenirea s-a maturizat, 
şi-a luat destinul în propriile mâini şi a păşit în epoca relativității morale.

Maria Arabela Bicioc

Clasa a IX-a D
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Iarna din primăvara lui 2021

Probabil ați auzit de încălzirea 
globală până acum, însă nu 
i-ați acordat destulă atenție 

încât să vă informați mai mult des-
pre această problemă care ne afec-
tează planeta, cât mai mult, pe zi 
ce trece. Ei bine, pe scurt, încălzirea 
globală reprezintă creșterea con-
tinuă a temperaturilor atmosferei, 
constatată în ultimele două secole, 
dar mai ales în ultimele trei decenii. 
Schimbările climatice sunt unul din-
tre principalele efecte ale încălzirii 
globale ce afectează toate 
regiunile lumii și o explicație 
a iernii prelungite din acest 
an. În unele regiuni fenome-
nele meteorologice extreme 
sunt tot mai frecvente, în 
timp ce altele se confruntă 
cu valuri de căldură și secete 
extreme.  

Numele de încălzire globa-
lă, se datorează, de fapt, 
principalei cauze, aceea a 
creșterii gazelor cu efect de 
seră: CO2(Dioxidul de carbon) 
- 77%,  CH4(Metanul) – 14%,  N 
(Azotul) – 8%, F(Fluorul) – 1%. 
Aceste gaze provin din emi-
siile termocentralelor și a 
autovehiculelor, din industrie, 

combustibili fosili, descom-
punerea gunoaielor în zone 
supraaglomerate, agricultu-
ră. Aceste gaze reflectă îna-
poi radiația terestră în infra-
roșu. Aceasta este reținută în 
atmosfera terestră,  creând 
efectul de seră.  

Noi putem lua măsuri și în 
viața noastră de zi cu zi, pu-

tem alege să trăim sustenabil, ca să 
păstrăm planeta într-o formă bună și 
pentru generațiile viitoare. Spre exem-
plu, ne putem schimba modul prin 
care călătorim dintr-un loc în altul. Ar 
fi ideal să folosim mai puțin mașinile 
personale, și să utilizăm transportul 
în comun, bicicleta sau chiar mer-
sul pe jos. Modul în care depozităm 
deșeurile este o altă problemă, care 
poate fi ușor remediată. Cu puțină 

voință,  putem sorta deșeurile, 
astfel ele putând fi reciclate cu 
ușurință. De asemenea,  putem 
composta unele materiale or-
ganice precum: resturile de la 
legume și fructe, cojile de ouă, 
zațul de la cafea, frunze și alte 
plante, etc., pentru a le trans-
forma în îngrășământ pentru 
sol și plante. Materialele orga-
nice reprezintă mai mult de 30% 
din tot ce aruncăm la gunoi. 
Fiind compostate, acestea sunt 
împiedicate din a ajunge la 
groapa de gunoi, unde vor ocu-
pa spațiu și vor produce metan, 
gaz cu efect de seră.  

Pentru a evita un viitor sumbru 
al planetei, ar trebui ca până 
în 2050, emisia gazelor cu efect 
de seră să scadă de două ori 
la nivel mondial, și de patru 
ori pentru țările industrializa-
te. Lucrurile se mișcă alert, iar 
dacă nu se va acționa rapid în 
privința acestei probleme, exis-
tența omenirii poate fi pusă la 
îndoială.

Cojocariu Lavinia Elena
Clasa a X-a A

Zăpadă, temperaturi negative, îngheț, peisaje de poveste, pe 
scurt: iarna care nu și-a scuturat cojoacele. Bucurie, fericire, 

zâmbete de copii, mult timp pe pârtii, o încântare pentru iubitorii 
sporturilor de iarnă. Însă în spatele acestei bucurii colective ge-
nerate de frumusețea anotimpului alb, se ascunde o mare pro-

blemă climatică, un fenomen care explică prelungirea sezonului 
hibernal în toiul primăverii, când de fapt, ar trebui să ne bucu-

răm de temperaturi pozitive și de reînvierea naturii. 

Măsuri. Cercetătorii au descoperit multe măsuri ce pot fi luate pen-
tru a preveni evoluția accelerată a încălzirii globale. În societatea 
modernă, marile companii, sunt cele mai responsabile pentru rata 

mare de emisii de carbon în atmosferă, însă acestea sunt interesate mai 
mult de profitul anual, decât de amprenta negativă pe care o lasă asupra 
mediului. Principala măsură care ar trebui să fie luată este reducerea con-
sumurilor energetice și în schimb, utilizarea energiei din surse regenera-
bile cum ar fi: energia eoliană, cea solară, cea a apei, cea geotermică, etc. 
Multe dintre acestea sunt folosite în prezent, însă nu îndeajuns de mult, 
pentru a se vedea o diminuare a încălzirii globale.  



Peisajele neobișnuite de dincolo de 
Cercul Polar 

features)- pe Marte. 
P i n g o - u r i l e  a p a r ț i n  m a r i i 
categorii a reliefului periglaciar, 
un tip special de relief, care apare 
în zonele de tranziție dintre zona 
rece (polară) și zona temperată 
sau în munți, la contactul între 
e t a j u l  m o n t a n  ș i  c e l  a l p i n . 
Principalii agenți morfogenetici 
sunt zăpada, gheața, procesul 
î n g h e ț - d e z g h e ț ,  p re c u m  ș i 
vântul, apa și gravitația. Pe lângă 
pingo-uri, în zonele de tundră 
mai apar și solurile poligonale, 
so lur i le  s t r ia te ,  pa lsa-ur i le , 
termocarstul, esker-urile etc. În 
zonele montane, inclusiv la noi 
în țară, în M-ții Rodnei, în M-ții 
Făgăraș, în M-ții  Retezat și în 
M-ți i  Apuseni,  apar stâncării , 
câmpuri de pietre, grohotișuri, 
nișe și morene nivale, care se 
întâlnesc în special la altitudini 
între 1500 și 1900 de metri.   
Relieful periglaciar se găsește 
în  multe  locur i  ș i  ia  di fer i te 
forme, unele spectaculoase, iar 
altele nu.  Din păcate,  aceste 
s t r u c t u r i  s u n t  p u s e  a s t ă z i 
în  per ico l  de  fenomenul  de 
î n c ă l z i re  g lo b a lă .  A c ț i u n i le 
n o a s t re  d u c  la  d eg ra d a rea 
mediului înconjurător chiar și 
în cele mai îndepărtate colțuri 
ale Planetei, căci Terra este un 
s is tem complex ,  comparabi l 
cu  un organism v iu ,  în  care 
fiecare proces, oricât de mic și 
insignifiant, are efecte pe termen 
lung greu de prezis. Se ridică 
astfe l  încă o dată problema 
responsabilității individuale cu 
privire la vi i torul  Pământului 
și, implicit, și al omenirii, fiind 
necesare măsuri mai puternice și 
mai eficiente în acest sens decât 
cele de până acum.

Olariu Tudor Sebastian
clasa a IX-a B

Tundra canadiană, aflată pe 
un teren plat cu vegetație 
joasă este ,  în  mare ,  un 

peisaj  monoton,  astfel  încât 
în acest mediu ies în evidență 
așa-numitele pingo .  Ele sunt 
niște , ,dealuri”  cu un miez de 
gheață, care pot avea pot avea 
până la 70 de metri în înălțime 
și 1000 în diametru, cu formă 
conică. Ele pot să persiste chiar 
și sute de ani, iar formarea lor 
este dependentă de prezența 
permafrostului ,  acesta f i ind 
s t ra t u l  d e  s o l  p e r m a n e n t 
înghețat din zonele subpolare.  
Există două tipuri de pingo , în 
funcție de modul de formare 
fiind: hidrostatice și hidraulice. 
Fără a intra în detalii tehnice, 
spunem că, în general, aceste 
forme de relief rezultă în urma 
înghețări i  unei mase de apă 
rămasă captată în stratul de 
permafrost sau într-o porțiune 
de  so l  rămasă  ne înghețată 
(talik) .  , ,Sâmburele” de gheață 
astfel format exercită presiune 
asupra solului de la suprafață, 
bombându-l ,  de unde rezultă 
pingo-ul .  În urma procesului 
de încălzire globală, miezul de 
gheață se poate topi, astfel încât 
în ultima perioadă tot mai multe 
pingo -ur i  se  prăbușesc ,  d in 
rămășițele acestora rezultând 
un mic lac.  
În lume se găsesc aproximativ 
10 000 de pingo-uri și de alte 
structuri asemănătoare, aflate 
exclusiv în Emisfera Nordică, 
în zonele subpolare: Canada, 
Alaska, Siberia, Groenlanda și 
Insulele Svalbard, dar nu numai. 
Au fost descoperite și în Podișul 
Tibet, la altitudini de peste 4000-
5000 de metri ,  în Munții  Altai 
și chiar și în nordul Mongoliei. 
Remarcabilă este descoperirea 
unor structuri similare – nu se 
știe exact ce sunt, fiind denumite 
pe moment  PLFs (pingo - l ike 
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TINOVUL 
MOHOȘ Tinovul Mohoș, în traducere 

din limba maghiară „Lacul 
cu mușchi”, este o mlaștină 
formată în unul din cele două 
cratere vulcanice din Munții 
Harghitei. Craterul unde se află 
acum tinovul a erupt primul, 
iar ulterior acesta s-a umplut 
cu apă. În momentul în care a 
erupt și cel de-al doilea crater, 
cenușa a ajuns în Lacul Mohoș. 
În timp zona s-a acoperit cu 
mușchi de turbă, iar din lac au 
rămas doar câteva ochiuri de 
apă. 

T inovul  Mohoș ,  declarat 
monument al naturii ,se află 
puțin mai sus de lacul Sfânta 

Ana, la 1.000 de metri altitudine 
și se poate vizita exclusiv în 
compania ghidului rezervației.  
Este format în principal dintr-o 
zona mlăștinoasă cu depozite 
de mușchi de turbă de o 
grosime impresionantă. Din 
întreaga suprafață a tinovului 
ce cuprinde aproximativ 20 
de lacuri conectate de un lac 
subteran pot fi vizitate doar 
două. 

Vegetația forestieră a tinovului 
este alcătuită în mare parte 
din pin și mesteacăn. Dintre 
ierburi se găsesc mai multe 
specii floristice de turbărie, 
printre care: roua cerului, 
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rogoz, rozmarin, bumbăcărița 
și afin. Planta carnivoră , 
roua cerului , secretă picături 
care atrag insectele și apoi 
le prinde închizând perișorii 
de pe margine. F a u n a 
este constituită din specii de 
păsări, reptile, zeci de specii de  
păianjeni și amfibieni.  

Este amenajat un traseu turistic 
de aproximativ 500 de metri 
sub formă de podețe de lemn 
peste suprafața mlăștinoasă a 
turbăriei care plutește pe apă. 

Într-un tur ghidat prin Tinovul 
M o h o ș  s e  p o t  o b s e r va 
numeroasele specii de plante 
insectivore protejate , dar și o 
bogată floră și faună unică în 
zonă. Vizitarea tinovului se face 
mergând pe un  podeț de lemn, 
pentru protejarea turiștilor și a 
rezervației.  

Ghidul ne-a povestit că aici 
cresc și niște plante care 
seamănă cu  niște afine, 
denumite nebunele. Tot aici se 
găsește roua cerului, o plantă 
carnivoră, care este mult mai 
otrăvitoare decât mătrăguna. 
El ne-a explicat și de ce toată 
vegetația de aici pare intrată 
la apă: solul este unul sărac în 
substanțe nutritive și minerale. 
Fauna de aici este reprezentată 
de numeroase specii de păsări, 

reptile, amfibieni, dar și de lupi, 
râși sau urși. 

Din cele câteva ochiuri de apă 
care mai există în rezervație, în 
circuitul turistic sunt incluse 
doar două. Culoarea primului 
ochi de apă pe care l-am întâlnit 
era de un negru albăstrui. 
Drumul către al doilea ochi de 
apă l-am parcurs mergând pe 
niște plăcuțe de lemn care se 
afundau în stratul gros și umed 
de mușchi. 

Întoarcerea către locul de 
unde am plecat s-a făcut pe 
un alt drum forestier. Ghidul 
ne-a mai spus că rezervația 
t re c e  p r i n t r - u n  p ro c e s 
continuu de transformare, iar 
peste 100 de ani există mari 
șanse ca ochiurile de apă să 
fie în întregime acoperite de 
vegetație. Ieșirea din turbărie 
se face printr-o pădurice de 
mesteceni.

Sandu Dragoș
Clasa a IX-a B
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Uniunea 
Republicilor 
Sovietice 
Socialiste 
cunoscută și ca Uniunea 
Sovietică, a fost un stat 
întins pe o mare parte din 
Nordul Eurasiei, și care a 
existat din 1922 până în 1991. 
Când vorbim de o uniune ne 
gândim la mai multe state: 
numărul miraculos de 15 țări! 
Chiar dacă Uniunea Sovietică 
s-a destrămat, 11 din cele 15 
state au rămas în Comunitatea 
Statelor Independente. 

Așadar, fostele state ale URSS 
sunt: țările vecine cu UE- 
Belarus (cu capitala la Minsk 
și centrul CSI), Republica 
Moldova (cu capitala la 
Chișinău) și Ucraina (cu 
capitala la Kiev și care a ieșit 
din CSI în 2018)- țările baltice- 
Estonia (cu capitala la Tallinn), 
Letonia (cu capitala la Riga) și 
Lituania (cu capitala la Vilnius), 
niciuna dintre acestea nu mai 
aparțin CSI- țările caucaziene- 
Armenia(cu capitala la Erevan), 
Georgia(cu capitala la Tbilisi 
și care a ieșit din CSI în 2009) 
și Azerbaidjan(cu capitala la 
Baku)- țările din Asia Centrală- 
Turkmenistan(cu capitala la 
Așghabat), Uzbekistan(cu 
capitala la Tașkent), 
Kazahstan(cu capitala la 
Nursultan), Kârgâzstan(cu 
capitala la Bișkek) și 
Tadjikistan(cu capitala la 

Dușanbe)- și ultima dar nu cea 
din urmă: Federația Rusă, cu 
capitala la Moscova.  

Dar oare cum a afectat 
economia? Destrămarea 
Uniunii Sovietice a avut loc 
ca rezultat și în contextul 
stagnării economice generale, 
chiar al regresiei. Dat fiind că 
Gosplan-ul (Planul de Stat/ 
Programul de Stat), care a 
creat lanțuri de producție 
pentru a traversa liniile RSS, 
s-a rupt, așadar și conexiunile 
economice inter-republicane 
au fost întrerupte, ajungând la 
o cădere gravă a economiilor 
post-sovietice. 

Cele mai multe state foste 
sovietice au depus eforturi 
pentru a-și reconstrui 
și restructura sistemele 
economice, cu rezultate 
diferite. În ansamblu, 
procesul a declanșat scăderi 
economice grave, produsul 
intern brut (PIB) scăzând cu 
peste 40% în ansamblu. Spre 
exemplu, acest declin al PIB-
ului a fost mult mai intens 
decât declinul de 27% pe 
care Statele Unite l-a suferit în 
urma Marii Depresiuni (1930-
1934). 

O problemă gravă adusă de 
destrămare a fost reducerea 
drastică a cheltuielilor pentru 
sănătate, educație și alte 
programe sociale, rezultând 
o creștere accentuată 
a sărăciei și a inegalității 

economice. Șocurile 
economice au condus 
la decesele în exces 
(aproximativ 1 milion de 
persoane în vârstă). 
Așadar, de la dizolvarea 
Uniunii Sovietice, 
aproape toate 
republicile sovietice au 
renunțat la economia 
c e n t r a l i z a t ă 
p l a n i f i c a t ă  ș i 
proprietatea de stat. 

Lăsând doar efectele negative ale 
destrămării URSS, trecem la dezvoltarea 
umană, care e ridicată: Lituania are 
dezvoltarea umană de 0.871 și e prima 
din clasament, nici Georgia nu se lasă 
mai prejos și are rata de 0.780, dar 
din păcate Kârgâzstan și Tadjikistan 
se află pe ultimele 2 locuri cu rata de 
0,667 respectiv 0,650.  

Majoritatea țărilor și-ar dori 
reformarea URSS: un anumit număr de 
oameni și-au exprimat dorința pentru 
perioada sovietică și pentru valorile 
sale. De exemplu, anumite grupuri 
de oameni pot îmbina experiența 
sovietică și post-sovietică în viața lor 
de zi cu zi. 

Conform rapoartelor din iulie 2012, în 
Ucraina, 42% dintre respondenți au 

susținut formarea unui stat unificat 
al Ucrainei, Rusiei și Belarusului; la 
începutul anului 2012, acest sprijin a 
fost de 48%. 
Un sondaj al cetățenilor ruși din 2016, 
realizat de Centrul Levada, a arătat că 
majoritatea au privit negativ prăbușirea 
URSS și au considerat că ar fi putut fi 
evitată și că un număr și mai mare ar 
accepta în mod deschis o revigorare a 
sistemului sovietic. Un sondaj din 2018 
a arătat că 66% dintre ruși au regretat 
prăbușirea URSS, stabilind un record 
de 15 ani. Majoritatea erau persoane 
de peste 55 de ani. 

Așadar, după o lungă lecție de 
geografie, ce am înțeles? Destrămarea 
Uniunii Republicii Sovietice Socialiste 
a fost cea mai bună opțiune? Da, au 

apărut mai multe 
state            
       pe hartă, dar cu 
economia? Totuși, la 
capitolul Dezvoltare 
Umană este mai mult 
decât bine… 

Acsinte Ana-Maria
clasa a X-a A
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În anii ‚20 matematicianul 
german David Hilbert (1862-1943) a 
proiectat un celebru experiment 
pentru a demonstra cât este de 
dificil să înțelegem conceptul de 
infinit: imaginați-vă un hotel cu 
un număr infinit de camere și 
un recepționer de noapte foarte 
harnic.

Într-o noapte, Hotelul 
Infinit este complet plin, cu toate 
camerele ocupate cu un număr 
infinit de oaspeți. Un om intră în 
hotel și cere o cameră. În loc să îl 
refuze, recepționerul decide să-i 
ofere o cameră. Cum? Simplu, îl 
roagă pe ocupantul camerei 1 să 
se mute în camera 2, și pe cel din 
camera 2 să se mute în camera 3, 
și tot așa. Fiecare oaspete se mută 
din camera „n” în camera „n+1”. Din 
moment ce există un număr infinit 
de camere, există o cameră nouă 
pentru fiecare oaspete. Astfel, 
camera 1 este liberă pentru noul 
client. Procesul se poate repeta 
pentru orice număr finit de clienți 
noi. Presupunem că sosește un 
autocar cu turiști și 40 de persoane 
au nevoie de câte o cameră, atunci 
fiecare client existent se mută 
din camera „n” în camera „n+40”, 
eliberând astfel primele 40 de 
camere. 

Dar acum sosește un autocar 
infinit de mare cu un număr infinit 
de pasageri care doresc camere. 
Autocarul infinit cu un număr 
infinit de pasageri îl lasă la început 
perplex pe recepționerul de noapte, 

dar el își dă seama apoi că există 
o soluție. Îl roagă pe oaspetele din 
camera 1 să se mute în camera 2. 
Apoi, îl roagă pe cel din camera 2 
să se mute în camera 4 și pe cel din 
camera 3 să se mute în camera 6, și 
așa mai departe. Fiecare oaspete se 
mută din camera „n” în camera „2n”, 
umplând doar camerele infinite cu 
număr par. Procedând astfel, el a 
golit toate camerele infinite impare, 
care pot fi ocupate de oamenii care 
coboară din autocarul infinit. Toată 
lumea este mulțumită și afacerea 
hotelului este mai productivă decât 
oricând. Sau, de fapt, exact la fel de 
productivă ca înainte, încasând un 
număr infinit de dolari pe noapte.

S-a dus vestea despre acest 
hotel incredibil. Oamenii încep 
să vină din toate părțile. Într-o 
zi se produce și inevitabilul. 
Recepționerul se uită afară și vede 
o coadă infinită de autocare infinit 
de mari, fiecare cu un număr de 
pasageri numărabil infinit. Ce să 
facă? Dacă nu le găsește camere, 
hotelul va pierde o sumă infinită 
de bani, iar pe el îl va costa slujba. 
Din fericire, își amintește că prin 
anul 300 î. Hr. Euclid a demonstrat 
că există o infinitate de numere 
prime. Pentru a duce la bun sfârșit 
această sarcină aparent imposibilă 
de a găsi paturi infinite pentru 
autocare infinite pline cu călători 
infiniți, recepționerul atribuie 
fiecărui client existent camera cu 
primul număr prim, adică 2, ridicat 
la puterea numărului camerei 
actuale. Deci, ocupantul camerei 
7 se mută în camera 2 la puterea 
7, care înseamnă camera 128. 
Recepționerul ia toți pasagerii din 
primul dintre autocarele infinite 
și le alocă o cameră cu următorul 

număr prim, 3, ridicat la puterea 
numărului care reprezintă locul 
său din autocar. Deci, persoana 
care stă pe locul 7 din primul 
autocar merge în camera cu 
numărul 3 la puterea 7, adică 2.187. 
Face la fel cu toți pasagerii din 
primul autocar. Toți pasagerii din 
al doilea autocar vor primi camere 
cu puterile următorului număr 
prim, 5. Următorul autocar, puterile 
lui 7, apoi puterile lui 11, puterile lui 
13, puterile lui 17, etc. Din moment 
ce fiecare din aceste numere îl are 
ca factor doar pe 1 și puterile sale 
naturale ale numerelor sale prime, 
nu vor exista suprapuneri de 
camere. Toți pasagerii autocarelor 
intră în camere utilizând scheme 
unice de alocare a camerei, bazate 
pe numere prime unice. În acest 
mod, recepționerul poate caza 
fiecare pasager din fiecare autocar, 
deși vor rămâne multe camere 
neocupate, cum ar fi camera 6, 
deoarece 6 nu e puterea niciunui 
număr prim. Din fericire, șefii săi nu 
se prea pricepeau la matematică, 
așa că slujba lui era în siguranță. 

Strategiile recepționerului 
sunt posibile doar pentru că Hotelul 
Infinit, deși e un coșmar logistic, 
poate gestiona doar nivelul cel 
mai scăzut de infinitate, și anume, 
infinitul numărabil al numerelor 
naturale. 

Georg Cantor a numit acest 
nivel infinitul alef-zero. Utilizăm 
numere naturale pentru a numerota 
camerele și locurile din autocar. 
Dar dacă am avea de-a face cu 
nivele superioare ale infinitului, 
cum ar fi cel al numerelor reale, 
aceste strategii nu ar mai fi utile 
căci nu avem cum să includem 
sistematic fiecare număr. Hotelul 

Infinit cu Numere Reale are camere 
cu număr negativ la subsol, camere 
fracționare (astfel încât clientul din 
camera ½ va suspecta mereu că 
are mai puțin spațiu decât clientul 
din camera 1); camere cu rădăcină 
pătrată, cum ar fi camera radical 
din 2, și camera pi.

Să presupunem că hotelul 
este lângă un ocean și că sosesc 
un număr infinit de feriboturi, 
fiecare purtând un număr infinit 
de autocare, fiecare cu un număr 
infinit de pasageri. Aceasta este o 
situație care implică trei „niveluri” 
de infinit și poate fi rezolvată prin 
extinderea oricăreia dintre soluțiile 
anterioare, însă ce recepționer 
care se respectă ar dori vreodată 
să lucreze aici, chiar și pentru un 
salariu infinit?

Dar la Hotelul Infinit Hilbert, 
unde nu este niciodată loc liber 
și mereu locuri pentru mai mulți 
clienți provocările care stau în 
fața harnicului și poate prea 
ospitalierului recepționer ne aduc 
aminte cât de dificil este pentru 
mintea noastră relativ finită să 
priceapă un concept atât de mare 
ca infinitul. Poate reușești să ajuți la 
rezolvarea acestor probleme după 
un somn odihnitor. Dar sincer, s-ar 
putea să trebuiască să schimbi 
camera la ora 2 noaptea.

Paradoxul lui Hilbert este 
un paradox veridic : duce la un 
rezultat contra-intuitiv care este în 
mod evident adevărat. Paradoxul 
Marelui Hotel al lui Hilbert poate fi 
înțeles prin utilizarea teoriei Cantor 
a numerelor transfinite.

Bulacovschi Ana-Maria
Bolfă Alexandru

Clasa a XII-a B

Paradoxul 
Hotelului Infinit
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ŞIRUL LUI FIBONACCI :
PREZENTARE

 În anul 1202, Fibonacci a 
participat la un concurs de 
matematică în Pisa. Problema 
propusă concurenților a fost 
celebra “Problemă a iepuraşilor” 
lui Fibonacci.
 Plecând de la o singură 
pereche de iepuri şi ştiind că 
fiecare pereche de iepuri produce 
în fiecare lună o nouă pereche de 
iepuri, care devine “productivă” 
la vârsta de 1 lună, calculați câte 
perechi de iepuri vor fi după n 
luni. (de asemenea se consideră 
că iepurii nu mor în decursul 
respectivei perioade de n luni)
 Să notăm Fn numărul de 
perechi de iepuri după n luni. 
Numărul de perechi de iepuri 
după n+1 luni, notat Fn+1, va fi Fn 
(iepurii nu mor niciodată!), la care 
se adaugă iepurii nou-născuți. 
Dar iepuraşii se nasc doar din 
perechi de iepuri care au cel puțin 
o lună, deci vor fi Fn-1 perechi de 
iepuri nou-născuți.
 Obținem astfel o relație de 
recurență: (reprezentată şi prin 
diagrama de mai jos )
 Această relație de recurență 

reprezintă regula care generează 
termenii şirului lui Fibonacci : 1,1,2
,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,....
 Șirul lui Fibonacci este un 
şir de numere în care fiecare, 
începând cu al treilea, este suma 
celor doua dinaintea sa.

Şirul lui Fibonacci în natură

 Numărul de aur φ(PHI) se 
regăseşte în modul de dispunere 
a frunzelor,
petalelor sau semințelor la plante, 
în raportul dintre diferite părți ale 
corpului omenesc, etc.
 La multe plante, numărul de 
petale este un număr Fibonacci.
• 3 petale: crin, iris;

APLICAȚII ALE MATEMATICII 
ÎN NATURĂ

‘’Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul’’
(Galileo Galilei)

• 5 petale: trandafir sălbatic, 
viorele, lalele;

• 8 petale: delphiniums;
• 13 petale: gălbenele, porumb, 

cineraria, unele margarete;
• 21 petale: margarete, cicoare;
• 34 petale: pătlăgina;

 Anumite conuri de pin 
respectă o dispunere dată de 
numerele lui Fibonacci, şi de 
asemenea la floarea soarelui. La 
floarea soarelui se pot observa 
două rânduri de spirale în sens 
invers. Numărul de spirale nu este 
acelaşi în fiecare sens. Potrivit 
soiului, acest număr poate fi 21 şi 
34 sau 34 şi 55, uneori 58 şi 89.

 Multe plante au aranjamentul 
frunzelor dispus într-o secvență 
Fibonacci in jurul tulpinii.
 Ideea dispunerii frunzelor 
in acest sens pleacă de la 
considerarea unghiului de aur de 
222,5 grade, unghi care împărțit 
la întregul 360 de grade va da ca

rezultat numărul 0,61803398..., 
cunoscut ca rația şirului lui 
Fibonacci.

Corpul omenesc și numerele lui 
Fibonacci

 Mâna umană are 5 degete. 
Degetul are 3 falange, separate 
prin 2 încheieturi. Media lungimilor 
falangelor este de 2, 3 şi respectiv 
5 cm. În continuarea lor este un 
os al palmei care are în medie 8 
cm.

 Câtul dintre lungimea părții 
de jos a corpului omenesc, 
măsurată de la ombilic până la 
tălpi, şi partea de sus, măsurată 
din creştet până la ombilic este 
numărul de aur.
 Ritmul ciclic al bătăilor inimii 
apare în electrocardiograma 
unui om sănătos ca o linie 
curbă, cu suişuri şi coborâşuri. 
Reprezentarea grafică a şirului lui 
Fibonacci seamănă izbitor cu cea 
de-a doua parte a amintitei EKG.
 Molecula de ADN are şi ea la 
bază secțiunea de aur. Măsoară 
34 angströmi (A) în lungime şi 
21 A lățime, pentru fiecare ciclu 
complet al elicei duble a spiralei
sale. 21 şi 34 fac parte din Șirul lui 
Fibonacci.
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Cochilia melcului, spirala 
logaritmică și seria lui Fibonacci

Câți dintre voi nu au studiat un 
pic cochilia melcilor ieşiți «la 
plimbare» după o ploaie de vară. 
Designul ei urmează o spirală 
extrem de reuşită, o spirală pe care 
nouă ne-ar fi greu să o realizăm 
trasând-o cu pixul. Această 
spirală urmăreşte dimensiunile 
date de secvența lui Fibonacci:
• pe axa pozitivă: 1, 2, 5, 13, şamd.
• pe axa negativă: 0, 1, 3, 8, şamd.

După cum puteți observa, aceste 2 
subşiruri combinate ,vor da chiar 
numerele lui Fibonacci. Motivația 
pentru această dispunere este 
simplă: în acest fel cochilia îi 
creează melcului, în interior, un 
maxim de spațiu şi de siguranță.
Spirala logaritmică - unicul tip de 
spirală care nu-şi modifică forma 
pe măsură ce creşte. Aceasta se 
găseşte:
• În forma cochiliei de melc;
• În forma urechii umane;
• În interiorul aparatului auditiv.

 “Matematica este calea de 
înțelegere a Universului. Numărul 
este măsura tuturor lucrurilor”
(Pitagora)

 “Niciodată geniul omenesc 
nu va putea născoci invenții mai 
frumoase și mai firești ca ale
naturii, în care nu lipsește nimic și 
nimic nu e de prisos.”
(Leonardo da Vinci)

Strachină Teodora-Monalisa
clasa a VII-a D

Magia numărului Pi 
 Pe 14 martie pasionații 
de matematică serbează ziua 
numărului Pi, această dată fiind 
legată de primele trei cifre ale sale 
(3,14). Ei mănâncă in cinstea lui o 
prăjitură cu însemnele numărului 
pe ea.

 Dar cine este numărul Pi şi 
de ce este atât de important? Are 
el vreun secret?

 A fost definit acum mii 
de ani ca fiind raportul dintre 
circumferința şi diametrul unui 
cerc. El are o infinitate de zecimale 
care au fost descoperite treptat 
de-a lungul timpului.

 Astfel, chinezii şi creatorii 
Vechiului Testament foloseau 
doar 3,14.  Și alte popoare 
ştiau de existența numărului 
Pi: babilonienii şi grecii antici 
(matematicianul grec Arhimede 
l-a folosit în teoriile sale). În 
1665 Isaac Newton calculase 
primele 16 cifre ale numărului Pi.  
Apariția calculatoarelor a făcut 
ca nu cu mult timp în urmă să se 
calculeze 2,24 trilioane de cifre 
ale numărului.
 Mulți oameni încearcă 
să-l memoreze folosind diferite 
tehnici. De exemplu, utilizează 
poezia, unde numărul de litere 
din fiecare cuvânt corespunde 
cu cifrele numărului Pi. Ba chiar 
matematicienii au inventat 
un limbaj în care există o 
corespondență intre litere şi 
cifrele numărului (s-a scris chiar o 
carte cu acest limbaj: “Not a Wake” 

de Mike Keith). S-a scris chiar şi 
o melodie dedicată numărului Pi 
(https://muzicalitati.wordpress.
com/2017/06/05/ interpreta-rea-
muzicala-a-numarului-pi/). 
 Putem spune că Pi este 
unul dintre cele mai vechi 
concepte matematice care are 
atât aplicabilitate teoretică 
cât şi practică. De exemplu, 
despre secretul piramidelor s-au 
scris cărți întregi; una dintre 
observațiile mai puțin precizate 
se referă la faptul că perimetrul 
bazei împărțit la înălțime dă cu 
exactitate dublul lui Pi. Acest fapt 
se întâlneşte cu precizie la toate 
piramidele antice.

 Ar mai fi multe de scris cu 
privire la magia acestui număr, 
mai ales dacă ne gândim la 
legătura cu vărul său numărul 
Phi (Phi în valoare de Pi /4 =1,1618), 
numărul de aur. Probabil că în 
anii următori calculatoarele vor 
permite descoperirea unui număr 
tot mai mare de zecimale ale lui 
Pi, dar niciodată tot!

Ioana Daniela Niță
Clasa a VI-a D
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Teorema Chinezească a Resturilor este o teoremă din teoria 
elementară a Numerelor, cu aplicații diverse în 
criptografie.  Pe scurt, această teoremă arată că, 

selectând  numere naturale prime între ele două câte 
două, există un număr care, împărțit la ele să dea anumite 
resturi fixate. Mai mult, există o infinitate de numere cu 
această proprietate, toate acestea fiind congruente 
modulo produsul celor  împărțitori. Aplicațiile sale nu se 
limitează doar la matematică, ci sunt baza unor probleme 
de algoritmică.
 Pentru început vom demonstra două leme care ne vor 
ajuta la demonstrația teoremei. 

Lema 1. Dacă a şi b sunt numere naturale cu  atunci 
există  numere întregi astfel încât 
Demonstrație lemă 1:
 Într-adevăr, pot fi găsite din algoritmul lui Euclid 
pentru numerele  şi . Astfel, este clar, prin inducție că 
orice număr obținut în urma acestui algoritm este de forma 

. Eventual(la final) vom ajunge la cel mai mare 
divizor comun, adică  .

Lema 2. Dacă , atunci există astfel 
încât 
Demonstrație lemă 2:
 Procedăm prin inducție după  , baza fiind deja 
demonstrată pentru 

 obținem lema 1). Presupunem acum că este 
adevărată şi demonstrăm . 
 Considerăm acum , iar atunci 

 Conform ipotezei de inducție, rezultă că există 
 numere naturale, astfel încât: . Însă, utilizând 

primul rezultat, găsim şi  numere naturale astfel încât  
de unde înlocuind  din relația , obținem că  . 
Luând  obținem concluzia. 
 
 Să revenim acum la rezultatul principal al articolului:

Teorema Chinezească a Resturilor 
(TCM)

Teoremă (Teorema Chinezească a resturilor) Fie  şi  
numere întregi astfel încât pentru orice  . Atunci, 
există un număr întreg  astfel încât:

),  , ... , 

Vom demonstra acum în doua moduri această teoremă:

   Demonstrația 1.  Demonstrăm prin inducție după . Pentru 
 avem 

, pentru careva numere întregi, deci 
 şi  . Deci, putem considera 
, care satisface condiția din enunț. Pentru 

pasul de inducție, să observăm că, dacă am găsit  cu 
, atunci, conform 

cazului  , putem alege  şi 

    Demonstrația 2.  Considerăm numerele cu
  . Este clar că , pentru 
că, dacă , atunci divide  , pentru un 
anumit  Dar, cum  , oricare ar fi , rezultă că 

divide . Deci, folosind încă o dată că numerele  sunt 
prime între ele, obținem că , contradicție! 
Astfel, lema 2 ne arată existența un numere întregi  
cu . Cum divide , pentru orice 

, deducem că . Deci putem lua 
 , 

care verifică condițiile problemei. 

   Observația 1: Demonstrația a doua ne arată mai mult 
decât existența numărului întreg . Aceasta reprezintă 
baza metodei determinării celui mai mic număr  cu 
proprietatea teoremei.  
  

    Considerând aceleaşi notații, vom arăta metoda determinării celui mai 
mic număr  :

Pasul 1) Se notează  şi se consideră numerele , . 
Pasul 2) Se determină , , astfel încât  (inversul 
modular al lui )
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Pasul 3) Se calculează cel mai mic număr  :

   Observația 2: Există un singur număr  cu  care să 
îndeplinească Teorema Chinezească a Resturilor.
   Într-adevăr, dacă am presupune că există două numere  şi  care să 
satisfacă condițiile din teoremă. Atunci, , pentru orice 

. Cum numerele  sunt prime între ele, deducem că 
, 

ceea ce este imposibil pentru . Astfel, există cel mult 
aşa un număr . 

   Acest algoritm este mai ales folosit în probleme de programare 
competitivă. 
În cele ce urmează, vom rezolva mai multe probleme interesante care 
aplică această teoremă. 

Problema 1.Dar totuşi...de ce se numeşte Teorema Chinezească a Resturilor 
?
Se spune că, a fost o dată ca niciodată...un tip(de origine chineză), care, 
când îşi împărțea orezul în grămezi de câte 3 boabe îi rămâneau 2, când 
îşi împărțea orezul în grămezi de câte 5 îi rămâneau 3, iar când îl împărțea 
în grămezi de câte 7 îi rămâneau 5. Se pune întrebarea: care este numărul 
minim de boabe de orez pe care îl putea avea omul respectiv?

    Soluție:  Problema se reformulează algebric astfel: Să se găsească cel 
mic număr natural  cu proprietatea că 

  
Cum numerele 3, 5 şi 7 sunt prime între ele, putem aplica Teorema 
Chinezească a resturilor şi determinăm numărul , conform algoritmului 
prezentat mai sus:

•	  şi 
•	 Trebuie să determinăm  astfel încât 

 de unde 

•	 Deci, adică 

Aplicații. Pentru exersarea algoritmului de calcul al celui mai mic număr 
care verifică Teorema Chinezească a Resturilor mai pun la dispoziție 

următoarea aplicație:
   Să se determine cele mai mici numere naturale şi  astfel încât:

1)  îl divide pe   îl divide pe , iar  îl divide pe 
2)  îl divide pe , îl divide pe , iar  îl divide 

Răspunsuri: 

Problema 2.( Lista scurtă, Olimpiadă Internațională de Matematică 2005) 
Fie numere întregi astfel încât, pentru orice număr întreg n, 
divide . Demonstrați că . 

   Soluție: Presupunem că  şi  satisfac condiția din enunț. Fie  un număr 
prim mai mare decât şi . Din Teorema Chinezească a Resturilor, obținem 
că există un număr natural  astfel încât  şi 
, cum numerele şi  sunt prime între ele. Rezultă că, pentru orice 
număr întreg , avem că, folosind şi Mica Teoremă a lui Fermat că 

 
   Drept urmare, , deci  divide , iar cum 

îl divide pe , deducem că  îl divide pe , iar atunci, 
aplicând relația  încă o dată pentru , deducem că 

, 
iar cum , deducem că , deci , ceea ce trebuia 
demonstrat. 

Problema 3.(Olimpiada Internațională de Matematică 1989) Demonstrați 
că, pentru orice număr întreg , există  numere naturale consecutive 
astfel încât fiecare să nu fie puterea unui număr prim. 

   Soluție: Fie  primele  numere prime. Folosind notațiile de 
la Teorema Chinezească a Resturilor, considerăm  şi  
,unde . Deoarece numerele  sunt prime între ele, rezultă că există 
un număr natural  astfel încât:

, adică 
.

   Deci, numerele  verifică condiția din enunț, având 
fiecare cel puțin doi factori primi diferiți. 

Stoica George-Ioan
Clasa a XI-a A
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Fill the holes
[Presentation of the research topic]

(a) There is a triangle that has side  with three tangent circles inside. 
Determine the radius of the circles that can be drawn in each of the 
regions within the triangle that are not covered by the three circles.
(b) Same requirement for side square with four tangent circles inside.
(c) What is the smallest regular tetrahedron that can contain four 
radius balls?
(d) What is the radius of the largest ball that fits within the space 
between the three balls?

[The text of the article]

Point (a)
The triangle from the figure down below has the side length of . What 
are the radiuses of the biggest circles that would fit in the gaps between 
the initial circles?

• Firstly, we observe that there are 3 different radiuses we need to 
calculate:

	 Radius of the circles that touch only one initial circle ( )
	 Radius of the circles that touch two initial circles ( )
	 Radius of the circle that touch all three initial circles ( )

• Secondly, we find the relation between the radius of the initial circles 
( ) and the side length of the triangle ( ), which is:

 0.183 

• For finding the value of we need to draw the perpendicular from 
the centre of the red circle ( ) to the perpendicular of the centre of 
the initial circle to the side of the triangle ( ). Therefore, we obtain 
a right triangle  , in which each side length is related to  and r.

•  Making the calculation we get that: 
     0.061 

• For finding the value of  we draw the lines 
between the centre of the green circle, the 
centre of the initial circle and the point were 
the initial circles touch each other, making a 
right triangle. All the side lengths are related 
to  and , so by using the Pythagoras theorem 
we find that:
     0.045 

• For finding the value of , we need to calculate 
the distance from the centre of the initial circle 
(  ) to the top of the triangle (  ). Knowing that 
OY =  and in the right triangle  the size of 
the angle    = 30o we get that  = 2 .

• The centre of the blue circle ( ) is also the 
centre of mass of the triangle, so =  

•  We know that  +  +  = where the side 
lengths of  and ⇒
      = 0.028 

 Real life application
• We take a cable of a 0.5cm radius which we 

introduced through the space between the 3 
cables in the picture. Using the formula for 

 we have found out that the 3 cables must 
have a minimum radius of 3.234 cm.

Point (b)
Same requirement as at point (a) for a square with side length  with four 
tangent circles inside.

We have the following notes:
•  A, B, C, D centres of the initial 4 circles 
•  radius of the initial 4 circles

Similar to subparagraph ( a ), there are 3 different 
radiuses that we need to find:
	 , the radius of the centre circle
	 , the radius of the corner circles
	 , the radius of the circles between
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•	 We observe that the side length of 
the square is 4 times the radius of the 
circles ( ).

•	 Using Pythagoras’ theorem in the 
triangle  find that .

•	 Subtracting from  we are left with 
the diameter of the central circle ⇒

  = ( – 1) ≈ 0.414  ≈ 0.103 

• We used the following notes:
	T = tangency point between the two 

circles
	M = the perpendicular from point T 

on  intersecting 
	N = the perpendicular from point T 

on  intersecting 
	X = tangency point between the circle 

and 
	Y = tangency point between the circle 

and 
• Let h be the length of the height from 

point H in triangle 
   h = ( – 1 ) ( I )

• Knowing the fact that  is a square 
of the side noted and the square’s 
diagonal is equal to and using 
the ( I ) formula, we get that:

 = ( 3 – 2 ) ≈ 0.171  ≈ 0.042 

• Let Q be the tangency point of circles of centre 
A and B.

• Given the fact that triangle  has a 90 degrees 
angle, we apply Pythagoras’s Theorem and 
obtain that:
    =  = = 0.0625 

Real life application

• A cosmetics company wants to create a makeup 
traveling kit. They use square boxes. Each box 
will contain four circular palettes (powder, blush, 

foundation and bronzer), which have a 
diameter of 6 cm. They want to find the 
radius of the circles between the four 
items to store the rest of the makeup 
in the most efficient way. 

• Using the previous calculation, they 
determine that radius of the circle in 
the middle is 1.25 cm, so the space is 
perfect for an eye shadow. The four 
circles in the corners will have the 
radius of 0.5, which will be filled with 
four different lipsticks. The radius for 
the other four circles will be 0.2 cm, so 
there will be stored an eyeliner, one 
mascara, one eyebrow pencil and one 
lip crayon. Every girl would love this 
makeup kit!

Point (c)
What is the smallest tetrahedron that can contain four radius balls?

• Before the beginning of the proper solution, what is the distance 
from the centre of the tetrahedron to one of its faces?

• As a general case, we consider ,a regular tetrahedron:
•  = 
• - the centroid of the  triangle
• - the centre of the tetrahedron
• As it is known the distance from M to the vertices V, F, D, E is equal
• Using this property, we find 

four irregular tetrahedrons 
with the same volume and 
the same height 

• Using  we 
finally get 

• The centres of the four 
spheres form a regular 
tetrahedron with the side 
equal to 2 ( ) 

•  With the same centre as 
 (where ): 
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• The distance from (for example ) to the ( ) is  (the radius of a 
sphere)

• We can notice that the distance from the centre of to the plane 
of a face is equal with the distance from the centre of plus .

• In the end .

 Real life application

•	 Tom wants to give his new roommate a present formed by 4 table 
tennis balls (with the radius of 2 cm). Because of the scarcity of 
material, Tom wants to use just as it is needed to pack the balls. 
Using the formula, he has to build another tetrahedron with the 
sides equal to ≈ 13,6 cm.

Point (d)
What is the radius of the largest ball that fits within the space between 
the three balls?

• We will notate the radius of the largest ball that fits within the 
space between the three balls with , and we will solve for , using 
the Pythagorean Theorem in multiple triangles in our regular 
tetrahedron, like so:

Real life application

•	 As example for this 
subparagraph, we will take 4 
footballs and one table tennis 
ball. We want to see if the table 
tennis ball will fit between the 
footballs arranged to represent 
a regular tetrahedron.

•	 We know for sure that the 
football’s standard radius is 11 
cm and the table tennis ball’s 
standard radius is 2 cm.

•	 Considering our result, we 
conclude that the maximum 
radius of the ball between the 
footballs is 2,4706 cm. The table 
tennis ball will surely fit between 
the footballs.

Students: Iftene Tudor, Iftode Vlad George, Diaconescu Malina Andreea, 
Tabarna Andrei Alexandru, Gaina Paul Sergiu, Mihai Stefania Crina, Nunu 
Carolina 12A
Teacher: PhD. Capraru Irina
Researcher: University lector PhD. Iulian Stoleriu, Faculty of Mathematics, 
“Al. I. Cuza”
University of Iaşi, Romania
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red că toți ştim cât de 
important este internetul în 
zilele noastre şi cât de mult ne 

ajută să ne dezvoltăm ca indivizi, 
dar v-ați întrebat vreodată ce 
este internetul, cine l-a creat, cum 
s-a dezvoltat atât de rapid, care 
sunt beneficiile şi dezavantajele 
acestuia?
 Internetul este o rețea unitară 
de computere şi alte dispozitive 
cu adrese computerizate, toate 
conectate între ele, operând 
coordonat grație unui ansamblu 
standardizat de protocoale de 
transfer de date. ARPANET (The 
Advanced Research Projects 
Agency Network) a fost prima rețea 
care funcționa folosind tehnologie, 
nouă în acea perioadă (1969). 
Calculatoarele de la Stanford şi 
UCLA au fost primele care s-au 
conectat la această rețea, fiind 
primele gazde a ceea ce numim 
astăzi Internet. ARPANET a fost creat 
pentru a facilita accesul oamenilor 
la computere, îmbunătățirea 
echipamentelor informatice 
şi pentru a avea o metodă de 
comunicare mai eficientă pentru 
militari. 
Fun fact: Primul mesaj trimis prin 
rețea trebuia sa fie ”Login”, dar 
rețeaua a căzut atunci când a fost 
scrisa litera ”g”.

Dar oare când a apărut prima 
pagină web? În 1991, dar ideea 
datează încă din 1989,  propunerea 
fiind scrisă pentru a convinge CERN 
(Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire sau European Council 
for Nuclear Research ) că un sistem 
global hipertext este în avantajul lor. 

Aşadar, WWW (World Wide Web) este 
un sistem de documente hipertext 
interconectate, ce pot fi accesate 
prin internet. NCSA Mosaic a fost 
unul dintre primele browsere web. 
A fost esențială în popularizarea 
World Wide Web şi a internetului 
prin integrarea multimedia, cum ar fi 
textul şi grafica. Este un client pentru 
protocoale de internet anterioare, 
cum ar fi File Transfer Protocol, 
Network News Transfer Protocol 
şi Gopher. Dar, în septembrie 1998 
a fost creat motorul de căutare 
Google. Google a început inițial ca 
un proiect de cercetare al cărui 
scop era să găsească rezultate 
de căutare relevante folosind un 
algoritm matematic. Algoritmul, 
numit ulterior PageRank, a analizat 
relațiile dintre paginile web 
individuale pe baza referințelor 
încrucişate, evaluând astfel 
importanța acestora.

Dacă avem internet ne 
putem juca, nu? MUD este cel mai 
vechi joc şi este o lume virtuală 
multiplayer în timp real, de obicei 
bazată pe text. MUD combină 
elemente de jocuri de rol, hack and 
slash, player versus player, ficțiune 
interactivă şi chat online. Jucătorii 
pot citi sau vizualiza descrieri 
ale camerelor, obiectelor, altor 
jucători, personajelor non-jucător 
şi acțiunilor efectuate în lumea 
virtuală. Jucătorii interacționează 
de obicei între ei şi cu lumea 
tastând comenzi care seamănă cu 
un limbaj natural.

Aşadar, internetul a evoluat 
mult de atunci, iar oamenii au ajuns 

Ce este internetul?
aproape dependenți de el. Când 
privim înapoi suntem impresionați 
de cât de departe a ajuns. 

Fun Facts:
1. Primul emoticon este 

acesta: „:-)” şi a fost creat… 
din glumă. 

2. Primul atac cibernetic a 
fost în 1988 şi a cauzat 
întreruperi de internet.

3. Wikipedia a apărut în 2001. 
Cea mai veche editare 
găsită a fost făcută pe 
HomePage la 15 ianuarie 
2001, citind „Acesta este 
noul WikiPedia!” Cu toate 
acestea, în 2010, Jimmy Wales 
a declarat că a realizat 
prima editare a Wikipedia, 
o editare de test pe pagina 
de pornire cu textul „Bună 
ziua, lume!”, După instalarea 
UseModWiki.

4. Apare şi MySpace în 2003, 
devenind cea mai populară 
rețea socială. Apare şi Digg, 
o platformă de ştiri, ajutând 
la crearea site-urilor ca şi 
Reddit sau Yahoo! Buzz. 

5. Facebook apare în 2004, 

Youtube în 2005 şi Twitter în 
2006.

6. Hulu a fost prima platformă 
care încărca filme şi seriale 
pe internet, urmată de ABC, 
NBC şi FOX.

7. Primele voturi prin Internet 
au avut loc în 2008 odată cu 
alegerile prezidențiale din 
Statele Unite ale Americii.

8. O persoană obişnuită 
petrece acum aproape 10 
ore pe zi online - petrecem 
mai mult timp pe internet 
decât să dormim!

9. Cinci miliarde de căutări 
Google sunt efectuate pe 
internet în fiecare zi! Ce 
caută toți aceşti oameni ?!

10. Google este clasat ca fiind 
cel mai popular site din 
întreaga lume, Youtube 
urmând pe locul doi şi 
Facebook pe locul al treilea. 

Ana Maria Acsinte
Clasa a  X-a A

C
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Care este diferența dintre Realitatea virtuală și cea 
augmentată?

Realitatea Augmentată şi Realitatea Virtuală sunt două dintre 
modalitățile prin care tehnologia poate schimba modul în care priveşti 
lumea. Termenii pot fi confuzi, motiv pentru care uneori oamenii cred că 
AR şi VR sunt acelaşi lucru.

Realitatea Augmentată Realitatea Virtuală
	Reprezintă un amestec între 

lumea reală și lumea virtuală; 
	Creează o lume complet 

virtuală;
	Permite oamenilor să 

interacționeze cu ambele lumi și 
să le diferențieze clar;

	În acest caz, este dificil 
să diferențiezi ceea ce 
este real de ceea ce nu 

este real;
	Este realizată la modul general 

ținând un smartphone în fața ta.
	Este realizată la modul 

general purtând niște 
căști ori niște ochelari 

speciali.

Realitatea Virtuală
Realitatea virtuală  (Virtual reality  sau  VR) se referă la ambianțe 

artificiale create pe calculator,  care oferă o simulare a realității atât 
de reuşită încât utilizatorul poate căpăta impresia de prezență fizică 
aproape reală, atât în anumite locuri reale, cât şi în locuri imaginare. 
Aceasta are aplicabilitate în multiple domenii, printre care se numără 
divertismentul (ex.: jocurile video), educația (ex.: antrenamente medicale 
sau militare) şi business-ul (ex.: conferințe virtuale).

 În prezent, sistemele standard de realitate virtuală folosesc fie 
căşti de realitate virtuală (head-mounted display sau HMD), fie medii 
multi-proiectate pentru a genera imagini realiste, sunete şi alte senzații 
care simulează prezența fizică a unui utilizator într-un mediu virtual. 

O persoană care utilizează echipamente de realitate virtuală este 
capabilă să privească în jurul lumii artificiale, să se deplaseze în ea şi să 
interacționeze cu elementele care o constituie. Acest efect este de obicei 
creat de căştile VR, care sunt formate dintr-un afişaj montat pe cap cu un 
ecran mic aflat în fața ochilor, dar poate fi format şi prin camere special 
concepute cu mai multe ecrane mari. Realitatea virtuală încorporează 
de obicei simțurile auditive şi vizuale, dar pot apărea şi alte tipuri de 
simțuri, prin intermediul tehnologiei haptice.

Există 3 categorii principale de simulări de realitate virtuală utilizate 
astăzi:

	Realitate Virtuală Neimersivă (sau Non-Immersive Virtual Reality): 
Experiențele virtuale neimersive sunt adesea omise ca fiind un tip de 
realitate virtuală, deoarece sunt foarte frecvent utilizate în viața de 
zi cu zi. Această tehnologie oferă un mediu generat de computer, dar 
permite utilizatorului să rămână conştient şi să păstreze controlul 
asupra mediului său fizic. Sistemele de realitate virtuală neimersive 
se bazează pe un computer sau pe o consolă de jocuri video, pe 
display şi pe periferice, cum ar fi tastatura, mouse-ul şi controller-ul. 
Un joc video este un exemplu perfect de experiență VR neimersivă.

	Realitate Virtuală Semi-imersivă (sau Semi-Immersive Virtual Reality): 
Experiențele virtuale semi-imersive oferă utilizatorilor un mediu 
parțial virtual. Se creează percepția unei realități diferite atunci 
când utilizatorul se focusează asupra unei imagini digitale, dar 
mediul fizic rămâne acelaşi. Această categorie de VR este utilizată 
adesea în scopuri educaționale sau de formare şi se bazează pe 
display-uri de înaltă rezoluție, computere puternice, proiectoare 
sau simulatoare care reproduc parțial designul şi funcționalitatea 
mecanismelor funcționale din lumea reală.

Realitate virtuală.
Realitate augmentată.
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	Realitate Virtuală Complet Imersivă (sau Fully Immersive Virtual 
Reality): Experiențele complet imersive oferă utilizatorilor cel mai 
realist mediu virtual. Pentru astfel de simulări, este nevoie de ochelarii 
VR corespunzători sau de HMD. Acest tip de VR a fost adaptat în mod 
special pentru jocuri şi alte tipuri de divertisment, dar utilizarea sa 
în alte sectoare, cum ar fi educația, este într-o continuă creştere. 
Posibilitățile de utilizare a VR-ului sunt nelimitate.

Realitatea Augmentată

 Realitatea augmentată (Augmented Reality sau AR) este o 
experiență interactivă a unui mediu din lumea reală în care obiectele 
care o constituie sunt intensificate de informații perceptive generate 
de computer, uneori în mai multe modalități senzoriale, inclusiv vizuale, 
auditive, haptice, olfactive etc. Acest tip de realitate poate fi definit ca 
un sistem care îndeplineşte trei caracteristici de bază: o combinație de 
lumi reale şi virtuale, interacțiune în timp real şi înregistrare 3D precisă a 
obiectelor virtuale şi reale. Mai exact, „a augmenta” înseamnă „a adăuga” 
sau „a intensifica” ceva, de unde deducem că realitatea augmentată 
este o versiune îmbunătățită a lumii reale, prin suprapunerea graficelor, 
sunetelor, atingerii şi a efectelor pentru o mai bună experiență a 
utilizatorului.

Informațiile senzoriale suprapuse pot fi constructive (adică aditive 
la mediul natural) sau distructive (adică mascarea mediului natural). 
Această experiență este „împletită” perfect cu lumea fizică, astfel încât 
este percepută ca un aspect captivant al mediului real. În acest fel, 
realitatea augmentată modifică percepția continuă a unui mediu din 
lumea reală, în timp ce realitatea virtuală înlocuieşte complet mediul real 
al utilizatorului cu unul simulat.

Valoarea principală a realității augmentate este maniera în 
care componentele lumii digitale pătrund în percepția unei persoane 

asupra lumii reale, nu ca o simplă afişare a datelor, ci prin integrarea 
senzațiilor imersive, care sunt percepute drept părți naturale ale unui 
mediu înconjurător. Cele mai vechi sisteme AR funcționale care furnizau 
experiențe imersive de realitate mixtă pentru utilizatori au fost inventate 
la începutul anilor ’90, începând cu sistemul Virtual Fixtures, dezvoltat în 
cadrul Laboratorului Armstrong al Forțelor Aeriene din SUA în 1992.

 Experiențele comerciale de realitate augmentată au fost introduse 
pentru prima dată în companiile de divertisment şi jocuri. Ulterior, 
aplicațiile de realitate augmentată s-au întins pe industrii comerciale, 
cum ar fi educația, comunicațiile, medicina şi divertismentul.

George Octavian Grumăzescu
Clasa a XI-a A
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eoarece tot mai mulți oameni 
au acces la internet şi posi-
bilitățile de a folosi internetul 

cresc din ce în ce mai mult, cu atât 
cresc şi posibilitățile atacatorilor 
de a obține informații sau a pă-
trunde în mod ilegal în sistemele 
utilizatorilor.

De aceea, este important ca 
noi, utilizatorii, să respectăm cât 
de cât nişte reguli minime despre 
cum să ne protejăm. În acest ar-
ticol, voi prezenta câteva sfaturi 
oferite de cei de la campania STOP.
THINK.CONNECT, pentru a vă spo-
ri siguranța online.
1. Păstrarea unui computer curat

•	 Păstrați-vă antivirusul la cu-
rent, fiind cea mai eficientă 
formă de apărare împotriva 
viruşilor, a malware-ului şi a 
altor amenințări online.

•	 Protejați-vă toate device-uri-
le conectate la internet, nu 
doar computer-ul.

•	 Scanați cu antivirusul 
USB-urile şi dispozitivele ex-
terne pe care le conectați la 
computer, deoarece şi aces-
tea pot fi infectate cu malwa-
re.

2. Protecția informațiilor personale
•	 Folosiți-vă de toate mijloa-

cele de protecție pe care le 
oferă un site. Pentru unele 
conturi, este necesar mai 
mult decât username şi paro-
lă. Astfel, site-urile v-ar putea 
trimite coduri prin SMS sau 
alte mijloace extra de verifi-
care. Aveți grijă, însă, ca si-
te-ul să fie sigur!

•	 Folosiți parole sigure. Acest 
site explică în detaliu ce ar 

trebui să faceți: https://blog.
avast.com/strong-password-
ideas. Pe scurt, cele mai im-
portante lucruri pe care ar 
trebui să le aveți în vedere 
sunt: lungimea parolei (pre-
ferabil minim 15 caractere), 
folosirea unei varietăți de 
semne şi simboluri, evitarea 
includerii informațiilor per-
sonale (nume, data naşterii, 
etc), şi neutilizarea câte unui 
singur cuvânt în parole. Per-
sonal, pentru site-urile im-
portante, folosesc https://
passwordsgenerator.net/.

•	 Cont unic, parolă unică. Este 
de preferat să nu folosiți ace-
eaşi parolă pentru mai mul-
te site-uri, deoarece, dacă 
se întâmplă ca parola de la 
unul singur să fie descope-
rită, toate conturile sunt în 
pericol. Dacă este complicat 
să faceți acest lucru pentru 
absolut toate site-urile, folo-
siți parole noi măcar pentru 
conturile extrem de impor-
tante.

•	 Scrieți parola undeva şi păs-
trați-o în siguranță. Puteți să 
o puneți într-un loc foarte si-
gur din afara computer-ului, 
sau să folosiți un manager 
de parole.

3. Conectarea cu grijă
•	 Când aveți dubii, ştergeți. 

Dacă observați e-mail-uri 
sau postări suspicioase, şter-
geți-le, deşi ar părea că sur-
sa este sigură.

•	 Atenție la securitatea si-
te-ului. Înainte să trimiteți 
informații despre contul ban-
car sau parole, asigurați-vă 

că site-ul are prefixul „htt-
ps://” sau „shttp://”, „http://” 
fiind nesigur.

4. Fiți înțelepți pe internet
•	 Gândiți înainte să acționați. 

Aveți grijă la anunțuri care 
vă îndeamnă să „acționați ra-
pid”, care propun oferte care 
sună prea bine ca să fie ade-
vărate sau care vă cer infor-
mații personale.

•	 Faceți copii de rezervă. Pro-
tejați-vă toate informațiile 
importante (proiecte, poze, 
muzică) pe o sursă externă, 
pe care să o păstrați într-un 
loc sigur. Personal, folosesc 
un hard drive extern (şi sunt 
foarte mulțumit că am fost 
inspirat să fac asta, deoare-
ce mi s-a întâmplat să mi se 
şteargă tot ce aveam pe lap-
top). De asemenea, poate fi 
util în cazul infectării cu Ran-
somware (https://ro.wikipedia.
org/wiki/Ransomware).

5. Fiți buni cetățeni online
•	 Postați despre alții doar ce 

v-ar plăcea să posteze şi ei 
despre dumneavoastră.

•	 Anunțați autoritățile în ca-
zul în care picați victima 
unui atac.

6. Țineți-vă sub control prezența 
online

•	 Informațiile personale sunt 

precum banii; trebuie pre-
țuite şi protejate. Fiți atenți 
la modul în care sunt co-
lectate aceste informații şi 
cine le primeşte.

•	 Distribuiți cu grijă. Aveți 
grijă la ce postați şi la ce 
informații distribuiți despre 
dumneavoastră, şi la felul 
în care ar putea fi privite 
atât acum, cât şi în viitor.

În acest link aveți mai mul-
te informații despre cele mai co-
mune tipuri de malware:https://
www.infotech.co.uk/blog/8-com-
mon-online-threats-your-busi-
ness-must-know. Atenție foarte 
mare la phishing şi la troian. Primul 
este compromițător şi este destul 
de uşor de „picat în plasa” lui, iar 
cu al doilea am avut experiențe ex-
trem de neplăcute.

Vă mulțumesc pentru atenție 
şi sper că v-am ajutat în a vă oferi 
o experiență mai plăcută în mediul 
virtual. Pentru impresii/întrebări, 
puteți să-mi scrieți la adresa tu-
dorchirila11@gmail.com . 

P.S. Vă recomand să folosiți 
Adblock (o extensie de browser 
care vă ascunde toate reclamele): 
https://getadblock.com/ .

Tudor Chirilă
Clasa a XI-a A

Scurt ghid de protecție 
pe internet

D



                                                                             

Rezultatele obținute la olimpiadele şi concursurile
internaționale, naționale şi județene

Anul şcolar 2019 – 2020
American Invitational Mathematics Exam (AIME) – Concurs Internațional

AIME I School Results,  13 martie  2020
Nr. 
crt.

Numele şi prenumele 
elevului

Cls Punctaj USAMO Total 
score

Profesor 
coordonator

1 STOICA GEORGE IOAN 10A 115.5p - Zanoschi Adrian
* USAMO – Olimpiada Naţională de Matematică a Statelor Unite ale Americii
Elevii care au participat la AIME au obținut Certificate of Distinction AIME.

American Invitational Mathematics (AIME) este o competiție de matematică oferită pentru cei care au excelat la AMC 
10 și / sau AMC 12, fiind o competiție din cadrul programului MAA AMC. Parametrii de calificare pentru AIME depind 
de rezultatele AMC 10 (sunt invitați cel puțin primii 2,5% dintre toți marcatorii din datele competiției A și B) iar pentru 
AMC 12 sunt invitați 5% dintre toți marcatorii din fiecare versiune. AIME este al doilea dintre cele două teste utilizate 
pentru determinarea calificării pentru Olimpiada de matematică din Statele Unite ale Americii (USAMO), mai departe 
a se califica potențial pentru MOP, EGMO și, în cele din urmă, pentru IMO (Olimpiada Internațională de Matematică).
Competiție organizată de MAA AMC (Mathematical Association of  America – American Mathematics Competitions).

ELEVI  CALIFICAȚI  LA  OLIMPIADELE NAȚIONALE
în anul școlar 2019 – 2020

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele 
elevului

Cls. Premiul Profesor 
coordonator

Disciplina/ 
Olimpiada

1 IONIȚĂ  MARIA 
ALEXANDRA

8B calificată ON Foca Mirela Fizică

2 BULACOVSCHI TEODOR  
OCTAVIAN

9A calificat ON Foca Mirela Fizică

3 DUMITRAȘ  MATEI 
TEODOR

9B calificat ON Apetrei Anca Fizică

4 STOICA  GEORGE IOAN 10A calificat ON Apetrei Anca Fizică

5 IONIȚĂ  MARIA 
ALEXANDRA

8B calificată ON Sorohan Vasile Chimie

6 MATEI  MARCEL
RAREȘ

8C calificat ON Iftode Daniela Chimie

7 DIMITRIU  ALEXANDRA 
CRISTINA

9B calificată ON Cozma Jeanina Chimie

8 DUMITRAȘ  MATEI 
TEODOR

9B calificat ON Cozma Jeanina Chimie

9 BÂNDAC  MARA 
GEORGIANA

9B calificată ON Cozma Jeanina Chimie

10 DIMITRIU  MARIA 
CORINA

11B calificată ON Cozma Jeanina Chimie

11 MANOLE  MARIA 11C calificată ON Cozma Jeanina Chimie

12 GĂINĂ  PAUL  SERGIU 11A calificat ON Iftode Daniela Chimie
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13 DUMITRAȘ  MATEI 
TEODOR

9B calificat ON Iancu Simona
Apetrei Anca

Cozma Jeanina
Imbria Adina

Științele  
Pământului

14 DARABANĂ  RAREȘ  
CRISTIAN

7E calificat ON Neagu Lucian Informatică

15 CHIRILĂ TUDOR 10A calificat ON Miron Lucia
Ioniță Alexandru

Informatică

16 BOLFĂ  ALEXANDRU 11B calificat ON Hadâmbu Stelian
Ioniță Alexandru

Informatică

17 IFTODE  VLAD  GEORGE 11A calificat ON Miron Lucia
Ioniță Alexandru

Informatică

Notă:  *În acest an școlar 2019-2020 NU au avut loc calificările la toate olimpiadele, din cauza epidemiei de Covid19.

OLIMPIADE ȘCOLARE
în anul școlar 2019 – 2020

etapa județeană

A. OLIMPIADE PE DISCIPLINE DE STUDIU

OLIMPIADA DE FIZICĂ

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

O.N.
1 Boghean Călin 6 III Galer Sorin
2 Orhian Tudor Ioan 6 M Țura Mihaela
3 Buburuzan Ștefan 6 M Galer Sorin
4 Huhulea Rareș Matei 6 M Foca Mirela
5 Mereuță Alexandru 7 III Galer Sorin
6 Lascăr Robert 7 III Țura Mihaela
7 Pârvan Bianca 7 M Țura Mihaela
8 Ioniță Maria Alexandra 8 I Foca Mirela O.N.
9 Hușleag Gabriel 8 III Galer Sorin
10 Matei Marcel Rareș 8 M Galer Sorin
11 Bulacovschi Theodor Octavian 9 I Foca Mirela O.N.
12 Dumitraș Matei-Teodor 9 I Apetrei Anca O.N.
13 Nichifor Codrin George 9 III Apetrei Anca
14 Stoica George Ioan 10 I Apetrei Anca O.N.
15 Condurat Vlad Bogdan 10 III Apetrei Anca
16 Rusu George Constantin 10 M Apetrei Anca
17 Ostopovici Rareș Mihai 12 M Perjoiu Rodica

OLIMPIADA DE CHIMIE

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

O.N.
1 Ioniță Maria Alexandra 8B III Sorohan Vasile O.N.
2 Matei Marcel Rareș 8C M Iftode Daniela O.N.
3 Dimitriu Alexandra Cristina 9B I Cozma Jeanina O.N.
4 Dumitraș Matei Teodor 9B II Cozma Jeanina O.N.
5 Bândac Mara Georgiana 9B M Cozma Jeanina O.N.
6 Dimitriu Maria Corina 11B I Cozma Jeanina O.N.
7 Manole Maria 11C II Cozma Jeanina O.N.
8 Găină Paul Sergiu 11A M Iftode Daniela O.N.

OLIMPIADA DE INFORMATICĂ

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

O.N.
1 Darabană  Rareș  Cristian 7 II Neagu Lucian O.N.
2 Macovei Octavian Cosmin 9 II Hadîmbu Stelian
3 Nichifor Codrin George 9 II Hadîmbu Stelian
4 Bulacovschi Theodor Octavian 9 III Neagu Lucian
5 Doboș Denis 9 M Miron Lucia
6 Antohi Tudor 9 M Miron Lucia

7 Chirilă Tudor 10 II Miron Lucia, 
Ioniță Alexandru

O.N.

8 Grumăzescu George Octavian 10 M Miron Lucia,
Ioniță Alexandru

9 Cîrstean Paul Ioan 10 M Miron Lucia
10 Bolfă Alexandru 11 I Hadîmbu Stelian,

Ioniță Alexandru
O.N.

11 Iftode Vlad-George 11 II Miron Lucia, 
Ioniță Alexandru

O.N.

12 Stoica Tedy 11 M Miron Lucia

OLIMPIADA DE EDUCAȚIE  TEHNOLOGICĂ

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

O.N.
1 Liță Ema Ioana 6B M Rotaru Corina

B. OLIMPIADE INTERDISCIPLINARE

OLIMPIADA DE ȘTIINȚELE  PĂMÂNTULUI

Nr. 
crt.

Numele si 
prenumele 

elevului
Cls. Premiul

Profesor 
coordonator

Geografie

Profesor 
coordonator

Fizică

Profesor 
coordonator

Chimie

Profesor 
coordonator

Biologie

Calificare 
la O.N.

1 Dumitraș Matei 
Teodor 9B I Iancu 

Simona
Apetrei 
Anca

Cozma 
Jeanina

Imbria 
Adina O.N.

REZULTATE OBŢINUTE LA ALTE CONCURSURI ŞCOLARE
în anul şcolar 2019– 2020

A. CONCURSURI PE DISCIPLINE DE STUDIU

MATEMATICĂ

Concursul  Pilot de Cunoștințe Statistice, on-line la nivel național
21 octombrie 2019, oranizat de Eurostat și Institutul Național de Statistică, în colaborare cu Direcția județeană de 
Statistică și Colegiul Administrativ Iași

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

1 Druhuș Daria Elena 11C I Anton Ioana
2 Dumitraș Mihai Andrei 11C I Anton Ioana
3 Fechet Lucian Francisc 11C I Anton Ioana
4 Manole Maria 11C I Anton Ioana
5 Rotariu Diana Gabriela 11C I Anton Ioana
6 Cojocariu Ioana Alexandra 11C II Anton Ioana
7 Cojocariu Ana Maria 11C II Anton Ioana
8 Morari Daniel 11C II Anton Ioana
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Concursul  Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude”
2 noiembrie 2019, Galați 

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

1 Stoica George Ioan 10A Premiul I Zanoschi Adrian

Concursul  Interjudeţean de Matematică „Speranțe Olimpice”, ediția a XIX-a
2 noiembrie 2019, organizat de Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani, nivel regional

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

1 Livadaru Mihail 8C II Anton Ioana

Concursul  Național de Matematică „Laurențiu Panaitopol” 
16 noiembrie 2019, București

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

1 Ilie Matei Cristian 7B M Zanoschi Adrian
2 Stoica George Ioan 10A I Zanoschi Adrian

Concursul  Naţional de Matematică LuminaMath, ediția XXIII-a
16 noiembrie 2019 

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

1 Lăpușneanu Alexandra 5B II Zanoschi Adrian
2 Tudora Ana 5B II Zanoschi Adrian
3 Gabară Sorin 5B III Zanoschi Adrian
2 Tănasă Răzvan 5B M Zanoschi Adrian
3 Pârvan Andreea Bianca 7B III Zanoschi Adrian

Concursul  de matematică „Florica T. Câmpan” – etapa județeană, clasele V-VIII, ediția a XX-a
22 februarie 2020, organizat la Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” Iași

Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Premiul Profesor coordonator

1 Istrate Ilinca 5 I Zanoschi Adrian
2 Albert Matei 5 I Zanoschi Adrian
3 Lăpușneanu Alexandra 5 II Zanoschi Adrian
4 Ristescu Andreea-Elena 5 II Zanoschi Adrian
5 Lițcăneanu Yannis 5 II Precupanu Codrin
6 Pascari Tudor Ștefan 5 II Zanoschi Adrian
7 Ioniță Alexandru 5 II Zanoschi Adrian
8 Dămoc Andrei 5 II Zanoschi Adrian
9 Oprea Alex Florin 5 II Zanoschi Adrian
10 Tănasă Răzvan 5 II Zanoschi Adrian
11 Coșuleanu David 5 II Ionesei Silviana
12 Ilaș Radu 5 II Zanoschi Adrian
13 Stupu Robert 5 III Zanoschi Adrian
14 Șorodoc Laurențiu 5 III Zanoschi Adrian
15 Aftene Bogdan-George 5 III Zanoschi Adrian
16 Vatui Alexandru 5 III Zanoschi Adrian
17 Fronea Ilinca 5 III Ionesei Silviana
18 Cantoriu Rareș 5 III Zanoschi Adrian
19 Mancaș Ștefan Casian 5 III Nechita Remus
20 Condrea Ioana 5 III Precupanu Codrin
21 Baban Ștefan 5 III Ionesei Silviana
22 Maftei Cezara Ioana 5 III Nechita Remus
23 Iftene Anca 5 III Zanoschi Adrian
24 Clicinschi David 5 III Zanoschi Adrian

25 Iordache David 5 III Ionesei Silviana
26 Macsim Mihai 5 III Zanoschi Adrian
27 Fotea Ioana Gabriela 5 M Nechita Remus
28 Plastir Tudor 5 M Nechita Remus
29 Grigore Robert Gabriel 6 III Nechita Remus
30 Strachină Teodora 6 III Precupanu Codrin
31 Ilie Matei Cristian 7 I Zanoschi Adrian
32 Lascar Robert 7 II Zanoschi Adrian
33 Giurcanu Teodor 7 III Zanoschi Adrian
34 Anton Boris 7 M Ionesei Silviana
35 Albert Alexia 8 II Baghiu Ciprian
36 Sârghi Maria Alexandra 8 III Baghiu Ciprian
37 Nechifor Emanuela Ioana 8 III Baghiu Ciprian
38 Braharu Bianca 8 III Baghiu Ciprian

Concursul  de Matematică Upper School, ediția 2020
22 martie 2020, calificați la etapa finală, concurs online, https://upper.school/concursuri/

Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Participanți la 
etapa finală

Profesor coordonator

1 Tudora Ana 5B da Zanoschi Adrian
2 Pocol Rebeca 5B da Zanoschi Adrian
3 Albert Matei 5B da Zanoschi Adrian
4 Burbulea Alexandra 5B da Zanoschi Adrian
5 Gall Maria 7B da Zanoschi Adrian

Concursul  Interjudețean de Matematică CONSTANTIN  TĂNĂSESCU, ediția I
3 aprilie 2020, organizat la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, concurs online

Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Premiul Profesor 
coordonator

Calificat 
la ediția a II-a

1 Albert Matei 5 I Zanoschi Adrian da
2 Dămoc Andrei 5 I Zanoschi Adrian da
3 Ristescu Andreea 5 I Zanoschi Adrian da
4 Stupu Robert 5 I Zanoschi Adrian da
5 Oprea Alex Florin 5 III Zanoschi Adrian da
6 Pascari Tudor 5 III Zanoschi Adrian da
7 Tănasă Răzvan 5 III Zanoschi Adrian da
8 Vătui Alexandru 5 M Zanoschi Adrian
9 Ilie Matei Cristian 7 I Zanoschi Adrian da
10 Oniciuc Daria 7 I Zanoschi Adrian da
11 Giurcanu Theodor 7 II Zanoschi Adrian da
12 Fotea Adrian 7 III Zanoschi Adrian da
13 Matei Rareș 8 II Zanoschi Adrian da
14 Stoica George 10 I Zanoschi Adrian da

Concursul  Interjudețean de Matematică CONSTANTIN  TĂNĂSESCU, ediția a II-a
24 aprilie 2020, organizat la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, concurs online

Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Premiul Profesor coordonator

1 Albert Matei 5 Zanoschi Adrian
2 Dămoc Andrei 5 Zanoschi Adrian
3 Ristescu Andreea 5 Zanoschi Adrian
4 Stupu Robert 5 Zanoschi Adrian
5 Oprea Alex Florin 5 Zanoschi Adrian
6 Pascari Tudor 5 Zanoschi Adrian
7 Tănasă Răzvan 5 Zanoschi Adrian
8 Ilie Matei Cristian 7 Zanoschi Adrian
9 Oniciuc Daria 7 Zanoschi Adrian
10 Giurcanu Theodor 7 Zanoschi Adrian
11 Fotea Adrian 7 Zanoschi Adrian
12 Matei Marcel Rareș 8 Anton Ioana
13 Stoica George 10 Zanoschi Adrian

American Mathematics Competitions 8 – Concurs Internațional

•	 AMC 8 este un examen de 25 de întrebări, 40 de minute, cu alegere multiplă, la matematică din gimnaziu, conceput 
pentru a promova dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor. AMC 8 oferă o oportunitate pentru elevii 
de gimnaziu de a dezvolta atitudini pozitive față de gândirea analitică și matematică care pot ajuta în viitoarele 

96 97



cariere. Materialul acoperit pe AMC 8 include subiecte dintr-un curriculum tipic de matematică din școala medie. 
•	 Concurs organizat de MAA AMC (Mathematical Association of  America – American Mathematics Competitions).

AMC 8 results,  12 noiembrie  2019
Nr. 
crt.

Numele şi prenumele 
elevului Grade Score Locul

national award codes:
Profesor 

coordonator
1 Ilie Matei Cristian 7B 21 Honor Roll of Distinction Zanoschi Adrian
2 Lascăr Robert 7B 18 Honor Roll Certificate Zanoschi Adrian
3 Pârvan Bianca 7B 16 Honor Roll Certificate Zanoschi Adrian

Notă: 
AMC 8 national award codes: 

•	 HD – Honor Roll of Distinction: for scored in the top 1% on the AMC 8
•	 H – Honor Roll Certificate: for scored in the top 5% on the AMC 8

Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași, a primit din partea societății Mathematical Association of America  diploma 
SCHOOL CERTIFICATE OF MERIT, pentru că suma primelor trei punctaje ale elevilor care au participat 
la American Mathematics Contest 8, a fost peste 50 de puncte sau mai bun, în anul 2019.

American Mathematics Competitions 10 – Concurs Internațional

•	 AMC 10 examen cu alegere multiplă de 25 de întrebări, 75 de minute, la matematică de liceu, concepute pentru a 
promova dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor. AMC 10 este destinat studenților din 
clasa a X-a și mai puțin și acoperă programa școlară gimnazială până în clasa a X-a. În ziua concursului, elevii din 
clasa 10 sau mai mică și cu vârsta sub 17,5 ani pot lua AMC 10. AMC 10 este o competiție din cadrul programului 
MAA AMC.

•	 Competiție organizată de MAA AMC (Mathematical Association of  America – American Mathematics 
Competitions).

AMC 10 A results, 30 ianuarie 2020
Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele 

elevului

Grade Locul
national award codes:

Profesor 
coordonator

Calificat
AIME

1 Stoica George Ioan 10A Honor Roll Certificate,
First Place on the school

Zanoschi Adrian calificat

2 Dumitraș Matei 9B Second Place on the school Ionesei Silviana
3 Chirilă Tudor 10A Third Place on the school Zanoschi Adrian
4 Ioniță Maria Alexandra 8B Certificat of Achievement Baghiu Ciprian

Notă: 
AMC 10 national award codes: 

•	 W = Winner
•	 D = Certificate of Distinction (Achieved a perfect score on the AMC 10)
•	 HD = Honor Roll of Distinction Certificate (for scoring in the top in the top 1% on the AMC 10)
•	 H = Honor Roll Certificate (for scoring in the top in the top 5% on the AMC 10)
•	 A = Certificate of Achievement (for students in grade 8 or below for their score of 90 or above on the American 

Mathematics Contest 10)

Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași, a primit din partea societății Mathematical Association of America diploma 
SCHOOL CERTIFICATE OF MERIT, pentru că echipa liceului a obținut un scor de echipă de 300 sau mai 
mare, pentru o competență remarcabilă în domeniul American Mathematics Contest 10, în anul 2020.

American Mathematics Competitions 12 – Concurs Internațional

•	 AMC 12 examen cu alegere multiplă de 25 de întrebări, 75 de minute, la matematică de liceu, concepute pentru a 
promova dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor. AMC 12 acoperă întregul curriculum al 

liceului, inclusiv trigonometrie, algebră avansată și geometrie avansată, dar excluzând calculul. În ziua concursului 
pot participa la AMC 12 elevii din clasa 12 sau mai mică și cu vârsta sub 19,5 ani. AMC 12 este o competiție din 
cadrul programului MAA AMC.

•	 Competiție organizată de MAA AMC (Mathematical Association of  America – American Mathematics 
Competitions).

AMC 12 A results, 30 ianuarie 2020
Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele elevului

Grade Locul
national award codes:

Profesor 
coordonator

Calificat
AIME

1 Hanus Ioana Ștefana 11A First Place on the school Căpraru Irina
2 Iftode Vlad-George 11A Second Place  on the school Căpraru Irina
3 Luca Ștefan 11A Third Place on the school Căpraru Irina

Notă: 
AMC 12 national award codes: 

•	 W = Winner
•	 D = Certificate of Distinction (Achieved a perfect score on the AMC 12)
•	 HD = Honor Roll of Distinction Certificate (for scoring in the top in the top 1% on the AMC 12)
•	 H = Honor Roll Certificate (for scoring in the top in the top 5% on the AMC 12)
•	 A = Certificate of Achievement 
•	 P = Participation Certificate: All students who participed in these problem-solving challenges are building their 

mathematical skills and should be recognized for this achievement

American Invitational Mathematics Exam (AIME) – Concurs Internațional

AIME I School Results,  13 martie  2020
Nr. 
crt.

Numele şi prenumele 
elevului

Cls Punctaj USAMO Total 
score

Profesor 
coordonator

1 Stoica George Ioan 10A 115.5p - Zanoschi Adrian
* USAMO – Olimpiada Naţională de Matematică a Statelor Unite ale Americii
Elevii care au participat la AIME au obținut Certificate of Distinction

•	 Examenul American Invitational Mathematics (AIME) este o competiție dificilă oferită pentru cei care au 
excelat la AMC 10 și / sau AMC 12, fiind o competiție din cadrul programului MAA AMC. Parametrii 
de calificare pentru AIME depind de rezultatele AMC 10 (sunt invitați cel puțin primii 2,5% dintre toți 
marcatorii din datele competiției A și B) iar pentru AMC 12 sunt invitați 5% dintre toți marcatorii din 
fiecare versiune. AIME este un examen de 15 întrebări, 3 ore, fiecare răspuns este un număr întreg între 0 
și 999. AIME este al doilea dintre cele două teste utilizate pentru determinarea calificării pentru Olimpiada 
de matematică din Statele Unite ale Americii (USAMO).

•	 Calificarea Olimpiada Matematică SUA și Calificarea Olimpiada Matematică SUA Junior, are loc după ce 
AIME I și AIME II sunt punctate. Programul MAA AMC va stabili indicii limite care vor califica studenții 
pentru participarea la USAMO sau USAMOJ.

Indice USAMO = Scor AMC12 + 10xScor AIME
Indice USAMOJ = Scor AMC10 + 10xScor AIME

•	 Cetățenii americani și studenții care studiază în Statele Unite și Canada (cu scoruri de calificare) sunt eligibili să 
ia USAMO și USAJMO. MAA AMC susține incluzivitatea în cadrul programului și competițiilor noastre.  Acești 
studenți sunt plasați pe o cale ambițioasă pentru a se califica potențial pentru MOP, EGMO și, în cele din urmă, 
pentru OMI (Olimpiada Internațională de Matematică).

•	 Competiție organizată de MAA AMC (Mathematical Association of  America – American Mathematics 
Competitions).

Congresul „MATh. en.JEANS” 2020
6-27 iunie 2020, organizat de Universitatea „Al.I. Cuza” Iași în colaborare cu I.S.J. Iași, România
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Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Loc/punctaj
Lucrarea/poster

Profesor coordonator

6

Stoica Ioan George
Chirilă Tudor
Mardarasevici Mara
Benchea sabrina
Muha Ioana
Zaharia Medeea

11A Breeding (like) rabbits Zanoschi Adrian

7

Lefter Lucia-Maria
Gall Ștefania
Grumăzescu George
Rusu George
Oanță Ana-Estera
Mocanu Radu

11A The roof is on fire Zanoschi Adrian

Concursul  Internațional  online TrinMaC Virtual Competition 
organizat de Trynity Scool New Yotk City

Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Clasament Profesor coordonator

1

Stoica George 10A

Locul 98 
din 310 echipe Zanoschi Adrian

Lefter Lucia 10A
Chirilă Tudor 10A
Ilie Matei 7B
Lascăr Robert 7B
Oniciuc Daria 7B

Tabăra de matematică online TrinMathCamp 
organizată de Trynity Scool New Yotk City

Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Participare Profesor coordonator

1

Stoica George 10A

participare Zanoschi Adrian

Lefter Lucia 10A
Ilie Matei 7B
Gall Ștefania 10A
Zaharia Medeea 10A
Pârvan Bianca 7B
Lascăr Robert 7B
Muha Ioana 7B

FIZICĂ

Concursul Naţional de Fizică „Evrika”
1-3 noiembrie 2019, organizat de Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”, Brăila

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Dumitraș Matei-Theodor 8B participare Apetrei Anca

Concursul Naţional de Fizică PHI – φ 2020
8-9.02.2020
Concursul lansat de Universitătea „Al. I. Cuza” Iași, prin Facultatea de Fizică și IDESC – Centrul Regional Iași de 
Învățământ la Distanță, și de Centrul de Excelență al Elevilor Capabili de Performanță Iași

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Ciomaga Clara-Maria 6 M Apetrei Anca
2 Mereuță Alexandru 7 I Galer Sorin
3 Lascăr Robert 7 II Țura Mihaela
4 Buliga Ioana 7 M Țura Mihaela
5 Lefter Amalia 7 M Țura Mihaela
6 Matei Marcel Rareș 8 II Galer Sorin
7 Apostolescu Lucian 8 III Galer Sorin
8 Hușleag Gabriel 8 M Galer Sorin
9 Dumitraș Matei-Teodor 9 I Apetrei Anca
10 Pîntecuț Matei 9 III Apetrei Anca
11 Borș Teofana 9 III Țura Mihaela
12 Panțiru Nicolae 9 M Țura Mihaela
13 Stoica George Ioan 10 III Apetrei Anca
14 Ostopovici Rareș-Mihai 12 I Perjoiu Rodica

CHIMIE

Concursul de Chimie „Academician CRISTOFOR SIMIONESCU”, etapa regională, ediția a VII-a, (concurs pentru viitori 
ingineri), 16 noiembrie 2019, organizat de Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”.
Competiție individuală:

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Punctaj Profesor coordonator

1 Dimitriu Alexandra Cristina 9 I 100 Cozma Jeanina
2 Pântecuț Matei 9 I 100 Iftode Daniela
3 Doboș Denis-Mihai 9 I 98 Cozma Jeanina
4 Bândac Mara-Georgiana 9 I 96 Cozma Jeanina
5 Păduraru Ana 9 II 86 Iftode Daniela
6 Butnaru Cristina 9 III 82 Cozma Jeanina
7 Balașa Iulia 10 I 78 Cozma Jeanina
8 Ungureanu Ioana Maria 10 III 58 Iftode Daniela
9 Roman Emilia Cristina 10 M 52 Iftode Daniela
10 Dimitriu Maria Corina 11 I 96 Cozma Jeanina
11 Morari Daniel 11 I 94 Cozma Jeanina
12 Fechet Lucian Francisc 11 I 92 Cozma Jeanina
13 Găină Paul Sergiu 11 I 86 Iftode Daniela
14 Pleșca Delia 11 II 82 Cozma Jeanina
15 Luca Ștefan 11 II 80 Iftode Daniela
16 Manole Maria 11 II 80 Cozma Jeanina
17 Radu Cosmina 11 II 78 Cozma Jeanina
18 Irimia Robert Gheorghiță 11 II 76 Cozma Jeanina
19 Stratan Alexia Gabriela 11 II 76 Cozma Jeanina

Competiția pe echipe:
Nume 

Profesor
Număr 

elevi din 
echipă

Punctaj 
total 

echipă

Premiul Numele și prenumele elevilor 
din echipă

Unitatea de 
învățământ
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Cozma 
Jeanina

7 616 I Bălașa Iulia
Dimitriu Alexandra-Cristina
Dimitriu Maria Corina 
Fechet Lucian Francisc Irimia 
Robert Gheorghiță
Manole Maria
Morari Daniel

Colegiul Național 
„Costache Negruzzi” 

Iași

Sorohan 
Vasile

6 512 I Bândac Mara-Georgiana
Butnaru Cristina
Doboș Denis-Mihai
Radu Cosmina
Stratan Alexia Gabriela

Colegiul Național 
„Costache Negruzzi” 

Iași

Concursul Chimia – Artă între Științe, etapa națională, ediția a II-a, online
30 mai 2020,organizat de Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, București
Proba de Chimie Organică:

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Punctaj Profesor coordonator

1 Dimitriu Maria-Corina 11 I 97 Cozma Jeanina
2 Morari Daniel 11 I 94 Cozma Jeanina
3 Pleșca Delia 11 I 91 Cozma Jeanina
4 Radu Cosmina 11 II 88 Cozma Jeanina
5 Manole Maria 11 II 82 Cozma Jeanina
6 Dumitraș Mihai-Andrei 11 III 76 Cozma Jeanina
7 Irimiea Robert 11 III 76 Cozma Jeanina

GEOGRAFIE

Concursul național TERRA - MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE  pentru clasele V-VII, etapa judeţeană, 
ediția a VIII-a, concurs on-line
29 februarie 2020

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor 
coordonator

calificat la 
etapa

națională
1 Istrate Ilinca 5 I Iancu Simona O.N
2 Gabără Sorin 5 I Iancu Simona O.N
3 Oprea Alex 5 I Iancu Simona O.N
4 Solcanu Adrian 5 II Iancu Simona O.N
5 Balan Radu 5 III Iancu Simona
6 Dămoc Andrei 5 III Iancu Simona
7 Șorodoc Andrei 5 III Iancu Simona
8 Albert Matei 5 III Iancu Simona
9 Frățeanu Iustin 5 III Iancu Simona
10 Pocol Rebeca 5 III Iancu Simona
11 Negrei Lorena 5 M Iancu Simona
12 Aftene Bogdan 5 M Iancu Simona
13 Stupu Robert 5 M Iancu Simona
14 Pascari Tudor 5 M Iancu Simona
15 Grigore Robert 6 I Iancu Simona O.N
16 Zaltariov Nectarie 6 II Iancu Simona
17 Pavel Maria 6 II Iancu Simona
18 Oprea Ionuț 6 II Iancu Simona
19 Mironeanu Matei 6 III Iancu Simona
20 Nistor Călin 6 M Iancu Florin

21 Niacșu David 6 M Iancu Simona
22 Lupu Odette 6 M Iancu Simona
23 Tode Iustin 6 M Iancu Florin
24 Pîrciu Cătălina 6 M Iancu Simona
25 Buzdea Ana 6 M Iancu Simona
26 Mihai Cezara 7 I Iancu Simona O.N
27 Filip Ioana 7 III Iancu Simona
28 Mustață Andrei 7 III Iancu Florin
29 Giurcanu Theodor 7 M Iancu Florin
30 Cristian Gabriela 7 M Iancu Simona
31 Vasilache Ana Maria 7 M Iancu Florin
32 Popană Dariana 7 M Iancu Simona
33 Goriuc Matei 7 M Iancu Simona
34 Ungureanu Ștefania 7 M Iancu Florin

Concursul Național GeoInfoVirtual – etapa judeţeană
 21 februarie 2020, Iaşi, organizat la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor 
coordonator

calificat la 
etapa

națională
1 Dumitraș Matei Teodor 9 III Iancu Simona
2 Safta-Romano Sabina 9 III Iancu Simona
3 Carnariu Ioan David 9 III Iancu Simona
4 Păduraru Ana 9 III Iancu Florin
5 Savinescu Riana 9 M Iancu Simona
6 Agavriloaei Mihai-Codrin 9 M Iancu Simona
7 Spilevoi Bogdan-Vasile 9 M Iancu Simona
8 Cozma Alexia-Maria 9 M Iancu Simona
9 Robilă Matei 9 M Iancu Simona
10 Gheorghe Ștefan 10 III Iancu Simona
11 Lefter Lucia Maria 10 III Iancu Simona
12 Diaconescu Mălina Andreea 11 III Iancu Simona
13 Lazăr Ilinca 11 III Iancu Florin
14 Alexa Daria 11 M Iancu Simona
15 Costîncianu Diana Isabela 11 M Iancu Simona

INFORMATICĂ

Concurs Internațional de, Bebras Challenge România 2019, runda 1, 
11-17.11.2019

Nr. 
crt.

Numele și prenumele elevului Cls Premiul
Punctaj

Calificat runda 2 Profesor 
coordonator

1 Țîlică Amalia 9A 157 da Neagu Lucian

2 Țibîrnă Maria Iustina 9A 153 da Neagu Lucian

3 Păun Indru Alexandru 6E 137 - Neagu Lucian

Concurs Internațional de, Bebras Challenge România 2019, runda 2, 
24.02-01.03.2020

Nr. 
crt.

Numele și prenumele elevului Cls Premiul
Punctaj

Calificat runda 3 Profesor 
coordonator

1 Țîlică Amalia 9A 142 Neagu Lucian

2 Țibîrnă Maria Iustina 9A 142 Neagu Lucian
Material realizat de laborant Mariana Zaharia
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Rezultatele obținute la olimpiadele şi concursurile
internaționale şi naționale

Anul şcolar 2020 – 2021, 

REZULTATE  LA  OLIMPIADE  INTERNAŢIONALE
în anul şcolar 2020 – 2021

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele elevului

Cls. Premiul Profesor(i) 
coordonator(i)

Olimpiada Data şi locul 
desfăşurării

1 DUMITRAȘ 
MATEI TEODOR

10B Medalie de 
Argint

Apetrei 
Anca

Balkan Physics 
Olimpiad, 

(BPO2)

24 oct. 2020, 
Craiova, România

online

2 DIMITRIU 
MARIA-CORINA

12B Certificat de 
participare

Zaharia 
Mihai-Cezar

Precupanu 
Codrin

Asia Pacific 
Linguistics 
Olympiad, 

(APLO)

28 mart. 2021,
online

REZULTATE  LA  CONCURSURI  INTERNAŢIONALE
în anul şcolar 2020 – 2021

Nr. 
crt.

Numele si prenumele 
elevului

Cls. Premiul Profesor 
coordonator

Concursul Data şi locul 
desfăşurării/ 

observații
1 STOICA GEORGE 

IOAN
11A Mențiune Zanoschi 

Adrian
European 

Mathematical 
Cup 

(Senior category)

13. dec. 2020, 24 
țări, 

250 participanți,
online

2 STOICA GEORGE 
IOAN

11A calificare în 
runda a II-a 
(primii 10%)

Zanoschi 
Adrian

Instagram Math 
Olympiad,

19. dec. 2020,
1200 participanți,

online

European Mathematical Cup (abbr: EMC) este o competiție de liceu organizată de asociația croată Young Gifted 
Mathematicians Marin Getaldić   ( www.mnm.hr ) în cooperare cu diverși profesori minunați și studenți care ne ajută să 
organizăm competiția la nivel internațional.

Olimpiada Elvețiană de Matematică este o competiție de matematică în care tinerii din toată Elveția, entuziaști de 
matematică, pot face schimb de idei și pot concura între ei, competiția constă din mai multe din prima runda, a doua 
runda și ultima runda. Olimpiada de matematică servește, de asemenea, ca selecție oficială pentru delegațiile elvețiene 
la olimpiada internațională de matematică IMO , olimpiada de matematică central europeană MEMO și olimpiada de fete 
europene EGMO . Aceste evenimente reprezintă o oportunitate unică de a face schimb de idei cu tineri din întreaga lume 
și de a descoperi țări și culturi noi.

American Invitational Mathematics Exam (AIME) – Concurs Internațional

AIME I – calificați, martie 2021

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE NEGRUZZI”   IAŞI
Str. Toma Cozma nr. 4, loc. Iaşi, cod 700555

Tel./fax.: 0232/210510, 0232/216373
colegiul_negruzzi@yahoo.com

www.colegiulnegruzzi.ro  
                

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele 
elevului

Cls Punctaj
(puncte)

USAMO Total 
score

(puncte)

Profesor 
coordonator

1 LEFTER LUCIA MARIA 11A 7 - 175,0 Zanoschi Adrian

2 STOICA GEORGE IOAN 11A 5 - 159,5 Zanoschi Adrian

3 DUMITRAȘ MATEI 
TEODOR

10B 2 - 125,0 Ionesei Silviana

* USAMO – Olimpiada Naţională de Matematică a Statelor Unite ale Americii
Elevii care au participat la AIME au obținut Certificate of Distinction AIME.

American Invitational Mathematics (AIME) este o competiție de matematică oferită pentru cei care au excelat la AMC 
10 și / sau AMC 12, fiind o competiție din cadrul programului MAA AMC. Parametrii de calificare pentru AIME depind 
de rezultatele AMC 10 (sunt invitați cel puțin primii 2,5% dintre toți marcatorii din datele competiției A și B) iar pentru 
AMC 12 sunt invitați 5% dintre toți marcatorii din fiecare versiune. AIME este al doilea dintre cele două teste utilizate 
pentru determinarea calificării pentru Olimpiada de matematică din Statele Unite ale Americii (USAMO), mai departe 
a se califica potențial pentru MOP, EGMO și, în cele din urmă, pentru IMO (Olimpiada Internațională de Matematică). 
Competiție organizată de MAA AMC (Mathematical Association of  America – American Mathematics Competitions).

REZULTATE  LA  OLIMPIADE NAȚIONALE
în anul școlar 2020 – 2021

Nr. 
crt.

Numele şi prenumele 
elevului

Cls. Premiul Profesor 
coordonator

Disciplina/ 
Olimpiada

1 ILIE MATEI 8B Medalie de argint
și

calificat baraj juniori
(15.05.2021)

Zanoschi Adrian Matematică

2 LASCĂR ROBERT 8B Medalie de argint Zanoschi Adrian Matematică

3 STOICA GEORGE 
IOAN

11A Medalie de argint Zanoschi Adrian Matematică

4 OPREA ALEX 
FLORIN

6B Calificat O.N. Țura Mihaela Fizică

5 GABĂRĂ SORIN 
GABRIEL

6B Calificat O.N. Țura Mihaela Fizică

6 RISTESCU ANDREEA 
ELENA

6B Calificat O.N. Țura Mihaela Fizică

7 LASCĂR ROBERT 8B Calificat O.N. Țura Mihaela Fizică

8 DUMITRAȘ MATEI 
TEODOR

10B Calificat O.N. Apetrei Anca Fizică

9 MATEI MARCEL-
RAREȘ

9C Medalie de argint Iftode Daniela Chimie

10 PĂDURARU ANA 10E Medalie de bronz Iftode Daniela Chimie

11 ILIE ILINCA 
AURORA

10B Premiul I Iancu Simona Geografie

12 SAFTA ROMANO 
SABINA

10B Premiul III Iancu Simona Geografie

13 OLARIU TUDOR 
SEBASTIAN

9B Mențiune Iancu Florin Geografie

14 FEDORENCIUC 
ANDREI

10A Mențiune Iancu Simona Geografie

15 OPREA ALEX 
FLORIN

6B Diplomă de participare
la Olimpiada Națională

Neagu Lucian Informatică

16 CHIRILĂ TUDOR 11A Premiul III 
și

Medalie de argint

Miron Lucia Informatică

17 GRUMĂZESCU 
GEORGE OCTAVIAN

11A Diplomă de participare
la Olimpiada Națională

Miron Lucia Informatică

104 105



18 BOLFĂ ALEXANDRU 12B Mențiune
și

Medalie de bronz

Hadâmbu Stelian Informatică

19 IFTODE VLAD 
GEORGE

12A Diplomă de participare
la Olimpiada Națională

Miron Lucia Informatică

20 TĂNASĂ RĂZVAN 6B Medalie de aur Doboș Mihaela
Zanoschi Adrian

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea - Exercițiu A

21 OPREA ALEX-
FLORIN

6B Medalie de aur Doboș Mihaela
Zanoschi Adrian

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea - Exercițiu A

22 LĂPUȘNEANU 
ALEXANDRA

6B Medalie de aur Doboș Mihaela
Zanoschi Adrian

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea - Exercițiu A

23 ISTRATE ILINCA 6B Medalie de argint Doboș Mihaela
Zanoschi Adrian

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea - Exercițiu A

24 MIHALACHE 
EVELINA IOANA

5A Medalie de argint Chiriac Mariana
Anton Ioana

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea - Exercițiu A

25 NEDELCU MATEI 6D Medalie de bronz Burciu Bianca
Nechita Remus

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea - Exercițiu A

26 COZMA TEODOR-
MIHAIL

6B Mențiune Doboș Mihaela
Zanoschi Adrian

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea - Exercițiu A

27 POCOL REBECA 6B Mențiune Doboș Mihaela
Zanoschi Adrian

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea - Exercițiu A

28 POPA DARIA ELENA 6C Mențiune Hîrcă Luminița/
Grumeza Diana
Maxim Bogdan

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea - Exercițiu A

29 PÂRVAN BIANCA 
ANDREEA

8B Mențiune Doboș Mihaela
Zanoschi Adrian

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea - Exercițiu B

30 DIMITRIU MARIA-
CORINA

12B Medalie de argint 
și

Calificată APLO

Zaharia Mihai-
Cezar

Precupanu Codrin

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea – Performanță

31 CRISTEA RADU 10B Medalie de bronz Doboș Mihaela
Ionesei Silviana

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea – Performanță

32 ȚÎLICĂ AMALIA 10A Medalie de bronz Grumeza Diana
Nechita Remus

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea – Performanță

33 SÂRGHI MARIA-
ALEXANDRA

9B Mențiune Doboș Mihaela
Baghiu Ciprian

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea – Performanță

34 DIMITRIU 
ALEXANDRA-
CRISTINA

10B Mențiune Doboș Mihaela
Ionesei Silviana

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea – Performanță

35 CUCOȘ TEODORA 11D Mențiune Hîrcă Luminița/
Grumeza Diana

Lingvistică 
(română & matematică)
Secțiunea – Performanță

Notă:     *Diplomă de participare = elevul/a  NU a obţinut premiu la Olimpiada Naţională
 *Calificat O.N. = olimpiada urmează să se desfășoare  
 *În acest an școlar 2020-2021  olimpiadele au fost organizate online astfel: 
  •Matematica –  Societatea de Științe Matematice din România 
  •Fizica –  Societatea Română de Fizică
  •Chimie – Universitatea din București – comunitatea profesorilor de chimie din învățământul 
   preuniversitar și universitar
  •Geografie – Asociația foștilor elevi olimpici
  •Informatică – Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică
    •Lingvistică - Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” București; APLO – Asia Pacific
         Linguistics Olympiad (APLO 2021

OLIMPIADE ȘCOLARE
în anul școlar 2020 – 2021

etapa județeană

A. OLIMPIADE PE DISCIPLINE DE STUDIU

OLIMPIADA NAȚIONALĂ GAZETA MATEMATICĂ
Etapa a II-a (faza județeană), 20 martie 2021

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

O.N.
1 Mihalache Alexandru Ștefan 5A II Anton Ioana
2 Tudose Eric Mihnea Constantin 5A II Anton Ioana
3 Roman Matei Rareș 5C II Căpraru irina
4 Vasilache Darius 5B III Miron Smaranda
5 Răcilă Ingrid Amalia 5A M Anton Ioana
6 Cozma Ștefania 5B M Miron Smaranda
7 Lău Ruxandra Sofia 5A M Anton Ioana
8 Penu Ana-Maria 5C M Căpraru irina
9 Butușneac Ștefan Rareș 5E M Baghiu Ciprian
10 Oprea Alex Florin 6B I Zanoschi Adrian
11 Lăpușneanu Alexandra 6B II Zanoschi Adrian
12 Tudora Ana 6B II Zanoschi Adrian
13 Istrate Ilinca 6B II Zanoschi Adrian
14 Albert Matei 6B III Zanoschi Adrian
15 Ristescu Andreea Elena 6B III Zanoschi Adrian
16 Solcanu Victor 6B III Zanoschi Adrian
17 Stupu Robert Cristian 6B III Zanoschi Adrian
18 Damoc Andrei Răzvan 6B III Zanoschi Adrian
19 Solcanu Adrian 6B III Zanoschi Adrian
20 Aftene Bogdan George 6B M Zanoschi Adrian
21 Burbulea Alexandra 6B M Zanoschi Adrian
22 Clicinschi David 6B M Zanoschi Adrian
23 Pascari Tudor 6B M Zanoschi Adrian
24 Tănasă Răzvan 6B M Zanoschi Adrian
25 Vătui Alexandru 6B M Zanoschi Adrian
26 Iacomi Robert-Andrei 6E M Precupanu Codrin
27 Macsim Mihai 6B M Zanoschi Adrian
28 Gabara Sorin 6B M Zanoschi Adrian
29 Stratan Katenessa 6B M Zanoschi Adrian
30 Astanei Daria 6B M Zanoschi Adrian
31 Ioniță Alexandru Tudor 6B M Zanoschi Adrian
32 Iordache David 6A M Ionesei Silviana
33 Lițcăneanu Yannis 6E M Precupanu Codrin
34 Maftei Cezara 6D M Nechita Remus
35 Teșcanu Alisia-Georgiana 6E M Precupanu Codrin
36 Balan Rareș Ștefan 6B M Zanoschi Adrian
37 Clicinschi Ștefan-Cristian 6C M Maxim Bogdan
38 Buzduga Ilinca 7B M Baghiu Ciprian
39 Liță Ema 7B M Baghiu Ciprian
40 Anton Marcela 7E M Maxim Bogdan
41 Chira Nicholas Alexandru 7C M Nechita Remus
42 Ciomaga Clara 7B M Baghiu Ciprian
42 Grigore Robert Gabriel 7C M Nechita Remus
43 Pușcașu Ilinca-Maria 7A M Anton Ioana
44 Filipiuc Răzvan 7C M Nechita Remus
45 Nistor Matei Sebastian 7E M Maxim Bogdan
46 Pădurariu Ștefan 7E M Maxim Bogdan
47 Săveanu Andreea Florina 7A M Anton Ioana
48 Strachină Teodora 7D M Precupanu Codrin
49 Iacob Șerban 7B M Baghiu Ciprian
50 Teslărașu Maria 7B M Baghiu Ciprian
51 Ilie Matei Cristian 8B II Zanoschi Adrian O.N.
52 Lascăr Robert 8B II Zanoschi Adrian O.N.
53 Fotea Adrian 8B III Zanoschi Adrian
54 Mereuță Alexandru 8C III Miron Smaranda
55 Giurcanu Theodor 8B M Zanoschi Adrian
56 Oniciuc Daria-Sofia 8B M Zanoschi Adrian
57 Pârvan Bianca-Andreea 8B M Zanoschi Adrian
58 Boicu Cezar 8D M Baghiu Ciprian
59 Serghiuță Alexia-Teodora 9B II Baghiu Ciprian O.N
60 Dumitrică David 9C III Anton Ioana
61 Matei Marcel-Rareș 9C III Anton Ioana
62 Hușleag Gabriel 9C M Anton Ioana
63 Costan Catherine-Teodora 9B M Baghiu Ciprian
64 Nechifor Emanuela 9B M Baghiu Ciprian
65 Szabo Tiberiu 9A M Baghiu Ciprian
66 Dimitriu Alexandra-Cristina 10 III Ionesei Silviana
67 Stoica George-Ioan 11A I Zanoschi Adrian O.N.
68 Lefter Lucia-Maria 11A II Zanoschi Adrian O.N.
69 Grumăzescu George 11A M Zanoschi Adrian
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OLIMPIADA DE FIZICĂ – S.R.F.
Etapa județeană

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

O.N.
1 Oprea Alex Florin 6B Țura Mihaela O.N.
2 Gabără Sorin Gabriel 6B Țura Mihaela O.N.
3 Ristescu Andreea-Elena 6B Țura Mihaela O.N.
4 Mancaș Ștefan-Casian 6D Galer Sorin
5 Lăpușneanu Alexandru 6B Țura Mihaela
6 Ioniță Alexandru Tudor 6B Țura Mihaela
7 Tănasă Răzvan 6B Țura Mihaela
8 Vieru Miruna Georgia 6C Galer Sorin
9 Albert Matei 6B Țura Mihaela
10 Lascăr Robert 8B Țura Mihaela O.N.
11 Grigoraș Ioana-Daria 9E Țura Mihaela
12 Hușleag Babriel 9C Galer Sorin
13 Matei Marcel-Rareș 9C Galer Sorin
14 Szabo Paul Tiberiu 9A Galer Sorin
15 Dumitraș Matei-Teodor 10B Apetrei Anca O.N.

OLIMPIADA DE CHIMIE
Etapa I 

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

O.N.
1 Matei Marcel-Rareș 9C Iftode Daniela O.N.
2 Păduraru Ana 10E Iftode Daniela O.N.

OLIMPIADA SOCIETĂȚII PENTRU EXCELENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ ÎN INFORMATICĂ

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

O.N.
1 Oprea Alex Florin 6B I Neagu Lucian O.N.
2 Albert Matei 6B M Neagu Lucian
3 Fechet Alex Ciprian 9B M Miron Lucia
4 Serghiuță Alexia Teodora 9B M Miron Lucia
5 Nichifor Ștefana Luiza 9A M Neagu Lucian
6 Sandu Dragoș 9B P.S. Miron Lucia
7 Macovei Octavian Cosmin 10C III Hadîmbu Stelian
8 Chirilă Tudor 11A II Miron Lucia O.N.
9 Grumăzescu George Octavian 11A III Miron Lucia O.N.
10 Cîrstean Paul 11A III Miron Lucia
11 Buzdea Ștefan 11A P.S. Miron Lucia
12 Pricop Tudor Andrei 11A P.S. Miron Lucia
13 Bolfă Alexandru 12B II Hadâmbu Stelian O.N.
14 Iftode Vlad George 12A III Miron Lucia O.N.
15 Năstasă Ștefan-Alexandru 12B P.S. Hadâmbu Stelian
16 Stoica Tedy 12A P.S. Miron Lucia

Notă: P.S. – Premiu special; elevii s-au calificat la olimpiada națională în urma clasamentului național/țară

REZULTATE OBŢINUTE LA ALTE CONCURSURI ŞCOLARE
în anul şcolar 2020– 2021

A. CONCURSURI PE DISCIPLINE DE STUDIU

MATEMATICĂ

Congresul Internațional „MATh. en.JEANS” online
15-16 aprilie 2021, organizat Berlin

Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Loc/punctaj
Lucrarea/poster

Profesor coordonator

1

Stoica George-Ioan
Chirilă Tudor
Mardarasevici Mara-Elena
Benchea Sabrina-Elena
Muha Ioana
Zaharia Medeea

11A Breeding (like) rabbits Zanoschi Adrian

2

Lefter Lucia-Maria
Gall Ștefania
Grumăzescu George-Octavian
Rusu George-Constantin
Oanță Ana-Estera
Mocanu Radu

11A The roof is on fire Zanoschi Adrian

3

Săveanu Andreea Florina
Moșneagu Magda
Pușcașu Ilinca Maria
Nistor Călin Ioan

7A Social distancing in the 
classroom Anton Ioana

4 Matei Marcel Rareș
Sîrcu Eliza Maria 9C Table arrangements Anton Ioana

Concursul Internațional online TrinMaC Winter Virtual Competition
decembrie 2021, organizat de Trinity School New York City

Nr.
crt.

Numele și prenumele elevului Cls. Loc/punctaj
Lucrarea/poster

Profesor coordonator

1

Echipa NegruzziMathTeamMS11
Stoica Ioan George
Lefter Lucia Maria
Chirilă Tudor
Muha Ioana
Gall Ștefania
Zaharia Medeea Maria

11A Locul 17 din peste 300 
echipe din toată lumea Zanoschi Adrian

2

Echipa NegruzziMathTeamMS8
Ilie Matei
Lascăr Robert
Giurcanu Theodor
Fotea Adrian
Oniciuc Daria
Pârvan Bianca

8B
Locul 69 din 139 echipe 

cu 356 puncte 
(din 1000p. posibile)

Zanoschi Adrian

3

Echipa NegruzziMathTeamMS6B
Tănasă Răzvan
Stratan Katenessa
Albert Matei
Gabară Sorin
Burbulea Alexandra
Macsim Mihai

6B
Locul 86 din 139 echipe

cu 308 puncte
(din 1000p. posibile)

Zanoschi Adrian

4

Echipa NegruzziMathTeamMS6A
Oprea Alex
Tudora Ana
Istrate Ilinca
Lăpușneanu Alexandra
Ristescu Andreea
Dămoc Andrei

6B
Locuk 89 din 139 echipe 

cu 300 puncte
(din 1000p. posibile)

Zanoschi Adrian

5

Echipa NegruzziMathTeamMS6C
Pocol Rebeca
Solcanu Adrian
Solcanu Victor
Stupu Robert
Pascari Tudor
Aftene Răzvan

6B
Locul 98 din 139 echipe

cu 244 puncte
(din 1000p. posibile)

Zanoschi Adrian
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6

Echipa NegruzziMathTeamMS6D
Ioniță Alexandru
Astanei Daria
Șorodoc Laurențiu
Nistor Radu
Vătui Alexandru
Cantoriu Rareș

6B
Locul 104 din 139 echipe

cu 204 puncte
(din 1000p. posibile)

Zanoschi Adrian

American Mathematics Competitions 8 – Concurs Internațional
Concursul AMC 8 la care au participat 56 de elevi din școala, din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a. 

•	 AMC 8 este un examen de 25 de întrebări, 40 de minute, cu alegere multiplă, la matematică din gimnaziu, conceput 
pentru a promova dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor. AMC 8 oferă o oportunitate pentru elevii 
de gimnaziu de a dezvolta atitudini pozitive față de gândirea analitică și matematică care pot ajuta în viitoarele 
cariere. Materialul acoperit pe AMC 8 include subiecte dintr-un curriculum tipic de matematică din școala medie. 

•	 Competiție organizată de MAA AMC (Mathematical Association of  America – American Mathematics 
Competitions).

AMC 8 results,  10 noiembrie  2020
Nr. 
crt.

Numele şi prenumele 
elevului Grade Score Locul

national award codes:
Profesor 

coordonator
1 Ilie Matei Cristian 8B 21 Honor Roll of Distinction

First Place on the school Zanoschi Adrian
2 Oprea Alex Florin 6B 20 Honor Roll

Certificat of Achievement
Second Place on the school

Zanoschi Adrian

3 Chițoi Edward Remus 8B 19 Honor Roll
Third Place on the school Zanoschi Adrian

4 Fotea Adrian 8B 19 Honor Roll Zanoschi Adrian
5 Lihet Briana 8B 19 Honor Roll 

Third Place on the school Zanoschi Adrian
6 Giurcanu Theodor 8B 16 Honor Roll Zanoschi Adrian
7 Gabara Sorin Gabriel 6B 17 Certificat of Achievement Zanoschi Adrian
8 Albert Matei 6B 17 Certificat of Achievement Zanoschi Adrian
9 Istrate Ilinca 6B 16 Certificat of Achievement Zanoschi Adrian
10 Damoc Andrei 6B 15 Certificat of Achievement Zanoschi Adrian
11 Lăpușneanu 

Alexandra
6B 15 Certificat of Achievement

Zanoschi Adrian

12 Litcaneanu Yannis 6E 15 Certificat of Achievement Precupanu 
Codrin

13 Solcanu Adrian 6B 15 Certificat of Achievement Zanoschi Adrian
Notă: 
AMC 8 national award codes: 

•	 HD – Honor Roll of Distinction: for scoring in top 1% on the AMC 8
•	 H – Honor Roll: for scoring in top 5% on the AMC 8
•	 A – Certificate of Achievement: for students in grade 6 or below with outstanding performance on 

AMC 8

Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași, a primit din partea societății Mathematical Association of America  diploma 
SCHOOL CERTIFICATE OF MERIT, pentru că suma primelor trei punctaje ale elevilor care au participat 
la American Mathematics Contest 8 a fost peste 50 de puncte sau mai bun, în anul 2020.

American Mathematics Competitions 10 – Concurs Internațional

•	 AMC 10 examen cu alegere multiplă de 25 de întrebări, 75 de minute, la matematică de liceu, concepute pentru a 
promova dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor. AMC 10 este destinat studenților din 
clasa a X-a și mai puțin și acoperă programa școlară gimnazială până în clasa a X-a. În ziua concursului, elevii din 
clasa 10 sau mai mică și cu vârsta sub 17,5 ani pot lua AMC 10. AMC 10 este o competiție din cadrul programului 
MAA AMC.

•	 Competiție organizată de MAA AMC (Mathematical Association of  America – American Mathematics 
Competitions).

AMC10A results, 4 februarie 2021
Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele elevului

Grade Locul
national award codes:

Profesor 
coordonator

Calificat
AIME

1 Lascăr Robert 8B Certificate of Achievement
Locul I (școală)

Zanoschi Adrian -

2 Fotea Adrian 8B Locul al II-lea (școală) Zanoschi Adrian

3 Ilie Matei 8B Locul al III-lea (școală) Zanoschi Adrian

AMC10B results, 10 februarie 2021
Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele elevului

Grade Locul
national award codes:

Profesor 
coordonator

Calificat
AIME

1 Dumitraș Matei 10B Locul I (școală) Ionesei Silviana calificat

2 Oprea Alex Florin 6B Locul al II-lea (școală) Zanoschi Adrian

Notă: 
AMC 10 national award codes: 

•	 W = Winner
•	 D = Certificate of Distinction (Achieved a perfect score on the AMC 10)
•	 HD = Honor Roll of Distinction Certificate (for scoring in the top in the top 1% on the AMC 10)
•	 H = Honor Roll Certificate (for scoring in the top in the top 5% on the AMC 10)
•	 A = Certificate of Achievement (for students in grade 8 or below for their score of 90 or above on the American 

Mathematics Contest 10)

Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași, a primit din partea societății Mathematical Association of America diploma 
SCHOOL CERTIFICATE OF MERIT, pentru că echipa liceului a obținut un scor de echipă de 300 sau mai 
mare, pentru o competență remarcabilă în domeniul American Mathematics Contest 12, în anul 2021.

American Mathematics Competitions 12 – Concurs Internațional

•	 AMC 12 examen cu alegere multiplă de 25 de întrebări, 75 de minute, la matematică de liceu, concepute pentru a 
promova dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor. AMC 12 acoperă întregul curriculum al 
liceului, inclusiv trigonometrie, algebră avansată și geometrie avansată, dar excluzând calculul. În ziua concursului 
pot participa la AMC 12 elevii din clasa 12 sau mai mică și cu vârsta sub 19,5 ani. AMC 12 este o competiție din 
cadrul programului MAA AMC.

•	 Competiție organizată de MAA AMC (Mathematical Association of  America – American Mathematics 
Competitions).
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AMC 12 A results, 4 februarie  2021
Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele 

elevului

Grade Score Locul
national award codes:

Profesor 
coordonator

Calificat
AIME

1 Lefter Lucia 
Maria

11A 105,0 - Zanoschi 
Adrian

calificat

2 Stoica George 
Ioan

11A 103,5 - Zanoschi 
Adrian

calificat

AMC 12 B results, 10 februarie  2021
Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele 

elevului

Grade Score Locul
national award codes:

Profesor 
coordonator

Calificat
AIME

1 Stoica George 
Ioan

11A 102,0 Locul I (școală) Zanoschi 
Adrian

calificat

2 Lefter Lucia 
Maria

11A 97,5 Locul al II-lea (școală) Zanoschi 
Adrian

calificat

3 Iftode Vlad 
George

12A 87,5 Locul al III-lea (școală) Căpraru Irina -

American Invitational Mathematics Exam (AIME) – Concurs Internațional

AIME I – calificați, 10 martie 2021
Nr. 
crt.

Numele şi prenumele 
elevului

Cls Punctaj
(puncte)

USAMO Total 
score

(puncte)

Profesor 
coordonator

1 Lefter Lucia Maria 11A 7 - 175,0 Zanoschi Adrian
2 Stoica George Ioan 11A 5 - 159,5 Zanoschi Adrian
3 Dumitraș Matei Teodor 10B 2 - 125,0 Ionesei Silviana

* USAMO – Olimpiada Naţională de Matematică a Statelor Unite ale Americii
Elevii care au participat la AIME au obținut Certificate of Distinction AIME.

•	 Examenul American Invitational Mathematics (AIME) este o competiție dificilă oferită pentru cei care au 
excelat la AMC 10 și / sau AMC 12, fiind o competiție din cadrul programului MAA AMC. Parametrii 
de calificare pentru AIME depind de rezultatele AMC 10 (sunt invitați cel puțin primii 2,5% dintre toți 
marcatorii din datele competiției A și B) iar pentru AMC 12 sunt invitați 5% dintre toți marcatorii din 
fiecare versiune. AIME este un examen de 15 întrebări, 3 ore, fiecare răspuns este un număr întreg între 0 
și 999. AIME este al doilea dintre cele două teste utilizate pentru determinarea calificării pentru Olimpiada 
de matematică din Statele Unite ale Americii (USAMO).

•	 Calificarea Olimpiada Matematică SUA și Calificarea Olimpiada Matematică SUA Junior, are loc după ce 
AIME I și AIME II sunt punctate. Programul MAA AMC va stabili indicii limite care vor califica studenții 
pentru participarea la USAMO sau USAMOJ.

Indice USAMO = Scor AMC12 + 10xScor AIME
Indice USAMOJ = Scor AMC10 + 10xScor AIME

•	 Cetățenii americani și studenții care studiază în Statele Unite și Canada (cu scoruri de calificare) sunt eligibili să 
ia USAMO și USAJMO. MAA AMC susține incluzivitatea în cadrul programului și competițiilor noastre.  Acești 
studenți sunt plasați pe o cale ambițioasă pentru a se califica potențial pentru MOP, EGMO și, în cele din urmă, 
pentru OMI (Olimpiada Internațională de Matematică).

•	 Competiție organizată de MAA AMC (Mathematical Association of  America – American Mathematics 
Competitions).

Concursul de Matematică Upper School 2021 – etapa III (naționala)
2 aprilie 2021, organizat online de Fundatia Upper Education, conceput pentru copiii pasionati de matematica, carora le 

place competitia si pentru care orice concurs reprezinta o sansa sa-si demonstreze abilitatile si sa-si depaseasca limitele. 
Nivelul de dificultate este mediu, pentru clasele V-VIII.

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

1 Mihalache Alexandru Ștefan 5A
Mențiune

și
Medalie de argint S.S.M.R.

Anton Ioana

Concursul interdisciplinar matematică-fizică-științe „Henri Coandă” pentru clasele IV – VIII, 
9 martie 2021, organizat de ColegiulNațional „Garabet Ibrăileanu” Iași, ediția 2021

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

1 Penu Ana-Maria 5C I Căpraru Irina
2 Axinte Sofia-Maria 5C M Căpraru Irina

Secțiunea postere – Concurs interdisciplinar matematică-fizică-științe „Henri Coandă”, ediția 2021
Nr. 
crt. Numele şi prenumele elevilor Cls Premiul Profesor coordonator

1 Penu Ana-Maria
Axinte Sofia-Maria 5C Premiul al III-lea Căpraru Irina

FIZICĂ

Concursul Naţional de fizică online PHI – 2021
19-20.01.2019
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, în domeniul dezvoltării și utilizării de software educațional, tehnologii informatice și 
a tehnologiilor educaționale moderne.

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Gabără Sorin Gabriel 6B I Țura Mihaela
2 Oprea Alex Florin 6B I Țura Mihaela
3 Istrate Ilinca 6B I Țura Mihaela
4 Ristescu Andreea Elena 6B II Țura Mihaela
5 Ioniță Alexandru 6B III Țura Mihaela
6 Lăpușneanu Alexandra 6B III Țura Mihaela
7 Nedelcu Matei 6D III Galer Sorin
8 Macsim Mihai 6B M Țura Mihaela
9 Albert Matei 6B M Țura Mihaela
10 Aftene Bogdan George 6B M Țura Mihaela
11 Stupu Robert 6B M Țura Mihaela
12 Tănasă Răzvan 6B M Țura Mihaela
13 Pascari Tudor Ștefan 6B M Țura Mihaela
14 Balan Radu Mihail 6B M Țura Mihaela
15 Butnariu Simona 6B M Țura Mihaela
16 Lascăr Robert 8B III Țura Mihaela

CHIMIE
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Concursul de Chimie „Academician CRISTOFOR SIMIONESCU”, etapa regională, ediția a VIII-a, (concurs pentru viitori 
ingineri),  21 noiembrie 2020, organizat de Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”.

Competiție individuală:
Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1 Grigoraș Ioana Daria 9E II Sorohan Vasile
2 Doboș Iulia Adelina 9C III Iftode Daniela
3 Ioniță Maria Alexandra 9B M Sorohan Vasile
4 Bândac Mara-Georgiana 10B I Cozma Jeanina
5 Dimitriu Alexandra Cristina 10B I Cozma Jeanina
6 Păduraru Ana 10E II Iftode Daniela
7 Pleșca Delia 12C III Cozma Jeanina

GEOGRAFIE

Concursul Naţional „GEOmondIS” – etapa judeţeană
 17 aprilie 2021, Iaşi, organizat online de Liga Studenţilor de la Facultatea de Geografie și Geologie, în colaborare cu 
Universitatea „Al.I. Cuza” și I.S.J. IașI

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator calificat la 
etapa

națională

1

Olariu Tudor Sebastian 9B

II

Iancu Florin

calificat
Fedorenciuc Andrei 10A Iancu Simona
Gheorghe Ștefan 11A Iancu Simona
Lazăr Ilinca 12D Iancu Florin

Concursul Naţional „GEOmondIS” – etapa națională
15-16 mai 2021, organizată la București

Nr. 
crt.

Numele si prenumele elevului Cls Premiul Profesor coordonator

1

Olariu Tudor Sebastian 9B
Calificat la 

etapa națională

Iancu Florin
Fedorenciuc Andrei 10A Iancu Simona
Gheorghe Ștefan 11A Iancu Simona
Lazăr Ilinca 12D Iancu Florin

Notă: *Concursul va avea loc la data stabilită (15-16 mai 2021)

INFORMATICĂ

Proiectul Cybershare Academy for School
31.10.2020-11.12.2020, organizat de Inspectoratul Județean Iași în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea 
Schimburilor Europene (ADeSE). Activitățile propuse vizează dobândirea/aprofundarea de cunoștințe în domeniul 
securității IT atât în rândul elevilor, cât și a personalului din învățământ (profsori de informatică, ingineri de sistem). În 

cadrul acestui proiect se organizează și competiții cu probe.

Competiție CA4S
Desfășurată în cadrul activităților proiectului de mai sus, în care elevii sunt grupați în echipe vor rezolva pe platformă – 
probe concepute de Cyberint și CERT RO.
7 noiembrie 2020, orle 10,00-13.00

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

1
Echipa e^iπ
Tamaș Luca Ștefan
Stoica Tedy

12A II Miron Lucia

2

Echipa KButWhy
Chirilă Tudor
Pricop Tudor Andrei
Cîrstean Paul

11A Diplomă de participare Miron Lucia

3

Echipa GGSCyber
Grumăzescu George
Rusu George Constantin
Buzdea Ștefan

11A Diplomă de participare Miron Lucia

4

Echipa M&M
Țibîrnă Maria Iustina
Cristea Iulia Maria
Acsinte Ana Maria

10A Diplomă de participare Neagu Lucian

Concursul Bebras România 2020
9 noiembrie 2020, organizat de ECDL ROMÂNIA S.A.
Concursul Bebras se adreseaza elevilor din urmatoarele categorii de varsta:

•	 Benjamin – clasele V si VI (10-12 ani)
•	 Cadet – clasele VII si VIII (12-14 ani)
•	 Junior – clasele IX si X (14-16 ani)
•	 Senior – clasele XI si XII (XIII) (16-20 ani)

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

1 Lăpușneanu Alexandra 6A M Neagu Lucian
2 Albert Matei 6A Diplomă de participare Neagu Lucian
3 Oprea Alex Florin 6A Diplomă de participare Neagu Lucian
4 Tănasă Răzvan 6A Diplomă de participare Neagu Lucian
5 Păun Indru Alexandru 7E Diplomă de participare Neagu Lucian
6 Țibîrnă Maria Iustina 10A Diplomă de participare Neagu Lucian
7 Țîlică Amalia 10A Diplomă de participare Neagu Lucian
8 Grosu Iosif 11B Diplomă de participare Neagu Lucian
9 Popa Delia Andreea 11B Diplomă de participare Neagu Lucian
10 Vavilov Marta Adina 11B Diplomă de participare Neagu Lucian

Olimpiada Internațională de Informatică pe Echipe
Colegiul Național de Informatică din Piatra-Neamț organizează în anul școlar 2020-2021, în calitate de Școală Lider, 
etapele preliminare fazei naționale a Olimpiadei de Informatică pe Echipe.
16 noiembrie 2020 – etapa I
15 decembrie 2020 – etapa II

Nr. 
crt. Numele şi prenumele elevilor Cls Premiul Profesor coordonator
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1

Echipa GTA V
Bolfă Alexandru
Chirilă Tudor
Grumăzescu George Octavian
Iftode Vlad George
Stoica Tedy
Nastasă Ștefan Alexandru

12B
11A
11A
12A
12A
12B

Diplomă de participare

Hadîmbu Stelian
Miron Lucia
Miron Lucia
Miron Lucia
Miron Lucia

Hadîmbu Stelian

2

Echipa sentimente.ro
Bulacovschi Theodor-Octavian
Anton Cosmin-Andrei
Vicol Radu Ștefan
Macovei Octavian-Cosmin
Cristea Iulia Maria
Țibîrnă Maria-Iustina

10A
10A
11C
10C
10A
10A

Diplomă de participare

Neagu Lucian
Neagu Lucian

Hadîmbu Stelian
Hadîmbu Stelian

Neagu Lucian
Neagu Lucian

INFO PRO - Concurs național de pregătire pentru performanță în informatică
14 noiembrie 2020 – etapa I
12 decembrie 2020 – etapa II

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

1 Serghiuță Alexia Teodora 9B Diplomă de participare Miron Lucia
2 Fechet Alex Ciprian 9B Diplomă de participare Miron Lucia
3 Chirilă Tudor 11A Diplomă de participare Miron Lucia
4 Grumăzescu George Octavian 11A Diplomă de participare Miron Lucia
5 Pricop Tudor Andrei 11A Diplomă de participare Miron Lucia
6 Cîrstean Paul Ioan 11A Diplomă de participare Miron Lucia

A. CONCURSURI  INTERDISCIPLINARE

Concursul online de fizică, chimie și biologie „ZIRCON”, ediția I, 
Concursul ZIRCON este o competiție școlară interjudețeană, ce se desfășoară online și se adresează elevilor din clasa 
a VII-a și a IX-a. Fiecare elev va primi un subiect online conținând itemi din două discipline, la alegere: fizică, chimie 
sau biologie. Fiecare elev participant la Zircon va susține proba de concurs de acasă. Participarea unui elev la concurs 
este opțională și individuală.

Organizator: SOCIETATEA PROFESORILOR DE ȘTIINȚE IAȘI în parteneriat cu FACULTATEA DE INGINERIE 
CHIMICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI „CRISTOFOR SIMIONESCU” (Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” 
din Iași)
27 martie 2021

Nr. crt. Numele şi 
prenumele elevilor Cls Premiul 

Chimie

Premiul 
Chimie-
Biologie

Premiul
Fizică

Premiul 
Biologie

Profesor 
coordonator

1 Matei Marcel-
Rareș

9C II II - I Iftode Daniela
Nedea Mircea

2 Săveanu Andreea 
Florina

7A II I I Iftode Daniela
Imbria Adina

3 Dobașu Iulia 
Adelina

9C II Iftode Daniela

4 Strachină Teodora 7D M Iftode Daniela

Concursul online de Lingvistică 2021– etapa națională
27 ianuarie 2021, organizat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” București

Secțiunea Exercițiu A – dedicată elevilor claselor a V-a și a VI-a

Nr. 
crt. Numele şi prenumele elevilor Cls Premiul

Profesor 
coordonator

Limba română

Profesor 
coordonator
Matematică

1 Tănasă Răzvan 6B Aur Doboș Mihaela Zanoschi Adrian

2 Oprea Alex-Florin 6B Aur Doboș Mihaela Zanoschi Adrian

3 Lăpușneanu Alexandra 6B Aur Doboș Mihaela Zanoschi Adrian

4 Istrate Ilinca 6B Argint Doboș Mihaela Zanoschi Adrian

5 Mihalache Evelina Ioana 5A Argint Chiriac Mariana Anton Ioana

6 Nedelcu Matei 6D Bronz Burciu Bianca Nechita Remus

7 Cozma Teodor-Mihail 6B Mențiune Doboș Mihaela Zanoschi Adrian

8 Pocol Rebeca 6B Mențiune Doboș Mihaela Zanoschi Adrian

9 Popa Daria Elena 6C Mențiune Hîrcă Luminița,
Grumeza Diana Maxim Bogdan

Secțiunea Exercițiu B – dedicată elevilor claselor a VII-a și a VIII-a

Nr. 
crt. Numele şi prenumele elevilor Cls Premiul

Profesor 
coordonator

Limba română

Profesor 
coordonator
Matematică

1 Pârvan Bianca-Andreea 8B Mențiune Doboș Mihaela Zanoschi Adrian

Secțiunea Performanță – dedicată elevilor de liceu (clasele a IX-a – a XII-a), prima etapă de selecție a lotului României 
pentru Olimpiada Internațională de Lingvistică (IOL) 2021.

Nr. 
crt. Numele şi prenumele elevilor Cls Premiul

Profesor 
coordonator

Limba română

Profesor 
coordonator
Matematică

1 Dimitriu Maria-Corina 12B
Argint,
Calificată 

APLO

Zaharia Mihai-
Cezar

Precupanu Codrin

2 Cristea Radu 10B Bronz Doboș Mihaela Ionesei Silviana

3 Țîlică Amalia 10A Bronz Grumeza Diana Nechita Remus

4 Sârghi Maria-Alexandra 9B Mențiune Doboș Mihaela Baghiu Ciprian

5 Dimitriu Alexandra-Cristina 10B Mențiune Doboș Mihaela Ionesei Silviana

6 Cucoș Teodora 11D Mențiune Hîrcă Luminița,
Grumeza Diana -

APLO – Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO 2021), competiție la care România va fi prezentă ca țară invitată; 
primii 10 clasați vor fi selectați în lotul lărgit și vor reprezenta România la Olimpiada Internațională de Lingvistică 2021.

Notă: rezultatele sunt înregistrate până la data de 11 mai 2021

Material realizat de laborant Mariana Zaharia
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Pentru întrebări legate de ediția curentă, sugestii, 
implicare în realizarea revistelor viitoare sau orice alt 
subiect relevant nu ezitați să ne contactați la gnosis.
revista@gmail.com sau luați direct legătura cu unul 
din membrii echipelor ce au realizat prezenta ediție.

“Prin noi, vei fi tu cel mai bun!”
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