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Izvorul nopţii 
 

Frumoaso, 

ţi-s ochii-aşa de negri încât seara 

când stau culcat cu capu-n poala ta 

îmi pare, 

că ochii tăi, adânci, sunt izvorul 

din care tainic curge noaptea peste văi 

şi peste munţi şi peste şesuri, 

acoperind pământul 

c-o mare de-ntuneric. 

Aşa-s de negri ochii tăi 

lumina mea.  
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START ÎN NOUL AN ŞCOLAR 
Discursul domnului director Mihael Mihalcea,  

 Bine aţi venit în noul an şcolar! 
 Astăzi, şcoala noastră şi-a deschis porţile 
pentru a-i primi pe cei aproximativ 1200 de elevi 
repartizaţi pe toate cele 3 niveluri ale 
învăţământului preuniversitar astfel: 257 de elevi 
îm ciclul primar, 210 elevi în cel gimnazial şi 723 
elevi în ciclul liceal dintre care 185 sunt elevii 
claselor a IX-a. Aş vrea să-i încurajăm în mod 
special pe elevii din clasa pregătitoare, din clasele 
a V-a care o înlocuiesc pe doamna învăţătoare cu 
doamna dirigintă, cât şi pe bobocii care trec la un 
alt nivel de învăţământ. 
În anul şcolar 2018-2019 în şcoala noastră se vor 
afla  42 de clase distribuite astfel: 10 clase de nivel 
primar, 8 clase de nivel gimnazial şi 24 de clase de 
nivel liceal la acest nivel şcolarizăm elevi doar în 
filiera teoretică, profil real cu specializările 

matematică-informatică (4 clase) şi ştiinţe ale naturii (8 clase) şi profil uman specializarile filologie (7 
clase) şi ştiinţe sociale (5 clase) 

Elevii vor învăţa în 23 de săli de clasă, 12 laboratoare şi cabinete. De asemenea avem 2 cabinete 
medicale, un centru documentare şi informare (6 săli), un cabinet de consiliere psihopedagogică, 2 săli de 
sport, o sală de festivităţi. Corpul profesoral, format din 71 de cadre didactice, bine pregătite vor sprijini 
elevii pentru însuşirea cunoştinţelor conform cerinţelor actuale ale societăţii româneşti. 

Mă adresez acum părinţilor prezenţi la această festivitate: 
Aveţi un rol important în educarea şi formarea copiilor dumneavoastră şi pentru că scopul nostru este 

comun vă propun să aveţi cu învăţătorii, profesorii, diriginţii şi conducerea şcolii un dialog deschis, bazat 
pe respect reciproc pentru a rezolva problemele legate de adaptarea şi evoluţia copiilor dumneavoastră în 
aşa fel încât la finalizarea studiilor să ne privim copiii cu mândrie şi satisfacţie că împreună am reuşit. 
Nimic nu poate egala satisfacţia pe care o simţi atunci când constaţi că un adolescent a devenit un tânăr 
pregătit să intre în viaţă cu o zestre importantă la care ţi-ai adus contribuţia. 

Dragi elevi, 
Ştiu că întotdeauna vacanţa mare e „mică” pentru voi şi că ea ocupă un loc important în sufletul vostru, 

dar trebuie să ştiţi că „viaţa nu este o vacanţă!”. Clopoţelul sună şi trebuie să „trecem la treabă” pentru că 
numai aşa veţi reuşi să vă realizaţi visurile şi aspiraţiile şi dacă vă veţi asculta părinţii şi profesorii, anul 
şcolar poate fi parcurs mai plăcut îmbinând studiul cu activităţile recreative, extraşcolare, proiecte 
educative care să diversifice şi să completeze pregătirea voastră. 

    În școală, dragi elevi, aflați lucruri noi, vă lărgiți orizontul, dobândiți noi deprinderi , învățați 
să învățați, să descoperiți lumea din jurul vostru, dar și să priviți în voi pentru a descoperi ce vreţi de la 
viață, și cum anume să dobândiți lucrurile dorite. 

Este necesar, dragii mei, să înțelegeți un adevăr cunoscut și anume că trebuie să învățați nu atât pentru 
școală, cât mai ales pentru viață. Noi, profesorii, vă suntem alături, călăuze și prieteni mai mari la care 
puteți apela de câteori aveți nevoie. 

Noi dorim să vă sădim în suflete încrederea şi respectul pentru valorile umane fundamentale, iubirea, 
binele și adevărul, speranța, munca, încrederea, responsabilitatea. 

Mă adresez acum elevilor din anii terminali care vor susţine examene naţionale. Pentru voi va fi un an 
special, încărcat de emoţii şi frământări. Dacă, până acum, aţi mai pus „cartea în cui” a venit momentul să 
vă treziţi şi să treceţi la studiu, să vă acoperiţi lipsurile în pregătire. Noi suntem pregătiţi să vă ajutăm şi să 
vă punem la dispoziţie priceperea, cunoştinţele şi timpul nostru pentru a vă ajuta să reuşiţi. Nu va fi uşor 
dar munca voastră va fi răsplătită pe măsura strădaniei voastre. Bacalaureatul şi evaluarea naţională 
reprezintă o prioritate şi o dovadă a felului în care voi vă pregătiţi. Noi „vă ţinem pumnii şi vă suntem 
alături”! 

  Mă adresez acum dumneavoastră, stimați colegi, şi îmi exprim  încrederea în corpul  profesoral al 
liceului nostru și vă asigur de respectul și sprijinul nostru, al conducerii. Vă doresc sănătate și putere de 
muncă în activitatea frumoasă și plină de responsabilitate pe care o desfășurați în educația tinerei generații. 

Adresez tuturor celor de față urările noastre de succese și împliniri pe drumul cunoașterii. 

Deschderea noului an şcolar 
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START ÎN NOUL AN ŞCOLAR 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
     Declarăm deschis noul 

an şcolar! 

 
Elevii cei mai mici 

promit ca vor fi cele 
mai harnicute 

albinuţe! 

 
...dar şi cei mai 

serioşi! 

Deschderea noului an şcolar 
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Mai mici, sau mai 

mari...aceleaşi mari 
emoţii! 

Deschderea noului an şcolar 
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Ani de liceu... 
 

 

Deschderea noului an şcolar 

 
     Emoţii mari şi pentru 

bobocii liceeni! 

 
Bine aţi venit!  

Începeţi un drum nou 
presărat cu experienţe 

interesante!     
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Deschderea noului an şcolar 

 
 

Mult succes tuturor! 

 
 

Baftă clasa a XII-a !   
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     Originea expresiei  Mărul discordiei se află în antichitate. Potrivit scrierilor 

lui Hesiod (scriitor grec, din secolul al VIII-lea i.Hr.), Discordia (pe numele 

grecesc Eris) era zeiţa vrajbei, fiica Nopţii (Nyx), care, la rândul ei, a născut nenumăraţi 

copii: Ponos (Grija), Lethe (Uitarea), Limos (Foamea), Dysnomie şi Ate (Anarhia şi 

Dezastrul), Algea(Durerea), Neikea (Cearta), Pseudologoi (Minciuna) etc.                     

În epopeea Iliada, de Homer, este prezentată ca sora luiAres, zeu al războiului.  

     Deoarece Discordia provocase conflicte şi între zeii din Olimp, Zeus a alungat-o, 

nemaifiind primită nici la nunta nimfei Thetis cu regele Peleu. Din această cauză, 

furioasă şi dornică de răzbunare, Discordia a aruncat pe masa de nuntă un măr, pe care 

scria “Celei mai frumoase”, iscându-se gâlceavă între zeiţele prezente la 

festin: Afrodita (zeiţa frumuseţii), Hera (soţia lui Zeus) şi Pallas Athena (zeiţa 

înţelepciunii). Pentru aplanarea conflictelor, Paris (fiul lui Priam, regele cetăţii Troia) a 

fost ales ca arbitru.   

     Fiecare dintre zeiţe a încercat să-l câştige pe prinţ de partea ei. Hera i-a promis putere 

şi bogăţie, Atena – slavă războinică şi victorii militare, iar Afrodita i-a promis c-o va 

face pe  Elena, cea mai frumoasă dintre femei (şi soţia lui Meneleaus, regele Spartei) să 

se îndrăgostească de el. Paris i-a oferit mărul Afroditei, iar ea a făcut ca inima Elenei să 

fie cucerită de Paris. Elena a fugit cu el în Troia. Ca să se răzbune, Meneleaus, împreună 

cu fratele său, Agamemnon, regele cetății Micene au pornit un război împotriva cetății 

troiene. Şi astfel a început războiul troian, care a durat zece ani.  

În timp, expresia Mărul 

Discordiei    s-a aplicat oricărui 

obiect, cauze sau persoane care,    

într-un context oarecare, provoacă 

ceartă, conflicte, vrajbă, război, 

dispute.  

Știați că....de la numele grecesc 

al discordiei – Eris – în limbajul 
modern, a derivat şi termenul eristica, 
însemnând: artă a disputei, a 
controversei, care folosește argumente 
subtile sau recurge la artificii 
sofisticate  ? 

                Autor: prof. Gabriela Baiu 

Povestea vorbei 

https://destepti.ro/marul-origine-valoare-nutritiva-si-terapeutica
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PE URMELE SFINŢILOR BRÂNCOVENI 
Autor: prof. Cristinel Neacşu   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,Sfinții Brâncoveni” este un proiect educațional implementat în perioada 1.09.2018-
10.11.2018.  
Acest proiect presupune participarea elevilor 
de gimnaziu la o serie de activități și 
concursuri, astflel: 
,,Pe urmele Sfinților Brâncoveni” – concurs 
de orientare, scene din viața Sfinților 
Brâncoveni”, concurs de pictură și desen , 
,,Viața Sfinților Martiri Brâncoveni – model 
de dragoste de neam și de țară” – concurs de 
cunoștințe generale, concurs de fotografii cu 
ctitoriile Sfinților Brâncoveni”, concurs tip  
chestionare  pe baza unui film documentar, 
,Sfințenie și cultură. Ctitoriile brâncovenești  
din Arhiepiscopia Râmnicului” și    
concurs de muzică corală.  
 Toate activitățile și concursurile sunt premiate cu diplome și bani. 
 Pe data de 6.10.2018 a avut loc concursul de orientare ,,Pe urmele Sfinților Brâncoveni”. 
Din cadrul școlii noastre au participat 10 
elevi. Acestia au fost împărțiți în două grupe 
însoțite de câte un profesor de educație fizică. 
Traseul pe care l-au urmat în vederea 
identificării bisericilor ctitorite de brâncoveni 
a presupus startul de la Catedrala Patriarhală, 
apoi Biserica Domnița Bălașa, Biserica 
Sfântul Gheorghe Nou, Biserica Sfântul 
Nicolae Dintr-o Zi și Biserica Icoanei, 
punctul de final.  
Elevii noștri au câștigat dimplome și premii 
în bani.  

Proiecte și Parteneriate în şcoală 
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În perioada 1.09.-20.10 2018 s-au 
desfășurat în școala noastră atelierele de 
pictură în vederea participării la 
concursul de pictură și desen ,,Scene din 
viața Sfinților Brâncoveni”. La această 
activitate au participat 12 elevi de 
gimnaziu. De asemenea, ei au fost 
prezenți și la vernisajul expoziției 
desfășurate în cadrul Colegiului 
Național ,,Școala Centrală”. O parte din 
elevi a câștigat locul 2, diplome și 
premii în bani  
 
 
 
 În perioada imediat următoare se 
desfășoară și celelalte activități din proiectul  
,,Sfinții Brâncoveni”, la care elevii așteaptă să participe cu drag.  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Proiecte și Parteneriate în şcoală 
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EDUCAŢIA  FINANCIARĂ ÎN ŞOLI 
 

Autor: prof. Cristinel Neacşu           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Proiecte și Parteneriate în şcoală 

 “Educație finaciară” este un proiect 
implementat în parteneriat cu BCR. Acest 
proiect se desfășoară în lunile octombrie și 
noiembrie ale anului 2018. El prespune 
desfășurarea unor cursuri de educație 
finaciară ținute de profesori parteneri, din 
cadrul BCR.   
 Acestia vin în școala noastră și în 
cadrul orelor de dirigenție țin aceste cursuri.  
 Implementarea acestui proiect 
presupune o mare diversitate a nivelurilor de 
studii, întrucât se țin cursuri începând de la 
clasa a IV-a până la clasa a XII-a.  
 Profesorii parteneri au remarcat un 
grad mare de informare la nivelul claselor 
mici, de gimnaziu, aceștia fiind la curent cu 
multe astpecte legate de ceea ce înseamnă 
banii și circulația lor pe piață. 

La liceu, elevii au participat cu interes 
ridicat la cursurile de educație financiară 
fiind extrem de focusați pe informațiile 
legate de carieră și dezvoltare personală. 
 Clasele de liceu au fost deschise la 
comunicare. Elevii au pus întrebări atât în 
timpul cursului, cât și la final. 
 În general, impresia lăsată 
profesorilor parteneri a fost aceea de elevi 
interesați de moduri inteligente de a-și 
cheltui banii sau de a obţine bani.  
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Proiecte și Parteneriate în şcoală 
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Voluntariat 
 

Autor: Miliţă Andreea 
Clasa a XII-a E 

 
 
 

 
 
 Voluntariatul este activitatea de 

interes public desfașurată din proprie 

inițiativă de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o 

contraprestație materială.  

 Activitatea de interes public este 

activitatea desfașurată în domenii cum 

sunt: asistență și serviciile sociale, 

protecția drepturilor omului, medico-

sanitar, cultural, artistic, educativ, de 

învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele 

asemenea. Astfel, Asociaţia “Foişorul de 

Foc - Voluntariat si Parteneriat pentru 

Viaţă“ne sare în ajutor şi ne acordă şansa 

de a face voluntariat într-un cadru cald şi 

primitor. Aceasta asociaţie susţine tinerii 

implicându-i în diverse activităţi civice dezvoltându-le şi mai mult dorinţa de a ajuta alţi oameni 

aflaţi în impas. 

 Pentru a deveni voluntar, nu îţi  

trebuie o pregătire anume. Oricine poate fi 

voluntar indiferent de vârstă, fizic, etnie sau 

nivelul de şcolarizare. În cadrul asociaţiei, 

activităţile se desfăşoară în fiecare 

săptămână, iar temele abordate sunt variate. 

  

 

Proiecte și Parteneriate în şcoală 
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 O primă activitate care se 

desfasoară la începutul fiecărui an o 

reprezintă selectarea tinerilor din 

licee şi mai apoi introducerea 

acestora în cadrul asociaţiei prin 

diferite teme, cum ar fi cursurile de 

prim-ajutor, orientare în teren, 

protejarea inainte, în timpul şi dupaă 

cutremur, activităţi de curăţenie a 

oraşului, participarea la Zilele 

Ortodoxiei şi multe altele.  

 O activitate mult aşteptată şi 

care se desfăşoară vara o reprezintă Tabara Naţională 

Militară de Vară de la Sângeorz-Băi. Cei mai merituoşi 

elevi voluntari au participat la această tabară desfaşurată în 

Centrul de Agrement de la Sangeorz-Băi oferită de 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bistriţa-Năsăud 

în colaborare cu militarii din cadrul Brigăzii 81 

Mecanizată. După cum îi spune şi numele, acestă tabară 

este una cu specific militar, iar activităţile desfăşurate în 

cadrul acesteia sunt pe măsura. Câteva exemple sunt: 

formaţii de adunare în marş şi mersul în cadenţă, înot 

aplicativ (salvarea victimelor din apă), TIR cu arma, 

drumeţii, exerciţii de autoaparare, etc. Asociaţia “Foişorul 

de Foc-Volunstriat şi Parteneriat pentru Viaţă” îşi doreşte 

cât mai mulţi voluntari pentru a dezvolta un viitor mai 

frumos. Principala deviză pe care o susţine  este să fii 

VOLUNTAR DIN PASIUNE. 

 

 

 

 

Proiecte și Parteneriate în şcoală 
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Primul laser cu gaze din 
România a fost realizat 
de     Ion I. Agârbiceanu,             
fiul prozatorului, 
scriitorului şi preotului 
Ion Agârbiceanu.  

S-a născut în comuna 
Bucium din judeţul Alba 
acolo unde tatăl său a fost 
preot şi unde s-a inspirat 
şi a scris nuvela 
Fefeleaga. 
 
 

La un an de la inventarea 
primului laser din lume - de către 
profesorul american Theodore 
Maiman - Ion I. Agârbiceanu 
avea să intre în istoria fizicii cu o 
descoperire originală. În 1961, 
omul de ştiinţă a realizat, cu 
ajutorul unei echipe de excepţie, 
primul laser cu gaz (heliu-neon) 
cu radiaţie infraroşie, după o 
concepţie proprie. Prin 
focalizarea fasciculului luminos 
monocromatic, a reuşit să obţină 
densităţi mari de radiaţii pe 
suprafeţe mici, cu aplicaţii în 
diverse domenii. Laserul inventat 
de cercetătorul român a fost 
brevetat şi apreciat de către 
fizicieni din întreaga lume.  

...România a fost a patra ţară 
din lume în care   s-a realizat 

un laser? 

Laserul de la Măgurele, cel mai puternic din lume, a fost pus în funcţiune pe 18 
mai 2018. Aparatul va ajuta la descoperirea unor izotopi radioactivi care pot 
trata cancerul, la identificarea conţinutului butoaielor cu deşeuri radioactive, 
fără a fi desfăcute, dar şi la testarea materialelor care se folosesc în misiunile 
spaţiale.  

Autor: prof. Baiu Gabriela 

Ştiinţă şi inventivitate 
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Cel mai puternic laser din lume  

și cea mai sofisticată clădire din cercetarea cu 
lasere 

     Camera experimentală de 10 PW de la 
Măgurele este un “buncăr” cu pereți și uși 
groase de peste 2 metri, din beton greu. Asta 
ca să oprească radiația care se va produce 
aici în experimentele de fizică nucleară cu 
laser, unde cercetătorii așteaptă reacții cum 
se întâmplă în explozii stelare, pentru că o 
direcție de cercetare de la ELI-NP este 
formarea elementelor grele, cum sunt aurul, 
platina, uraniul.  

     Camera laser de la Măgurele are 2.000 de metri pătrați pe care sunt montate cele două brațe 
care acum o săptămână au atins 3 PW - cea mai mare putere din Europa, iar peste câteva luni vor 
ajunge la 10 PW - o putere care nu a mai fost atinsă nicăieri în lume.  
 
     “Pentru ca de la o lumină obișnuită să ajungi la a zecea parte din puterea soarelui, sistemul este 
extrem de sofisticat și cere să fie extrem de stabil. Cerința a fost ca acea platformă de 2.000 de mp 
să nu vibreze cu o diferență de mai mult de 1 micron. 10 microni este grosimea unei foi de hârtie. 
Această stabilitate este asigurată de arcuri și armotizoare. Toată platforma este decuplată de restul 
clădirii și stă pe acest sistem de arcuri, deci 100.000 de tone stau pe un sistem de arcuri”, a 
explicat pentru HotNews.ro directorul proiectului Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics 
(ELI-NP), Nicolae Zamfir.   

     Un obiectiv important în ridicarea clădirii a fost asigurarea radioprotecției, dar o altă cerință a 
fost legată de stabilitatea temperaturii și a umidității. “Soluția aleasă a fost ca toată puterea să fie 
asigurată de energie verde. Avem un sistem geotermal de peste 1.000 de găuri în pământ. Se ia 
temperatura de la 120 de metri, un fel de aer condiționat, asigurat de temperatura geo”  

Ştiinţă şi inventivitate 
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    Ne-am facut curaj şi am zis să pornim spre 
“Noaptea Cercetătorilor”.Cum de am reuşit ?
Păi, din spusele doamnei profesoare de fizică 
despre acest  “eveniment” mi s-a părut in-
teresant. Deşi nu pot spune că eram aşa con-
vinsă, am zis că de pierdut nu am nimic, aşa 
că mi-am sunat o colega şi la ora stabilită am 
plecat spre aventură. 
      Ajunse acolo am rămas uimite! Foarte 
mulţi participanţi la eveniment, atenţi la difer-
ite activităţi de la experimente chimice la prim 
ajutor şi de la  ştiinţe agronomice la ştiinţe 
veterinare şi multe altele. În continuare o sa 
va  povestim experienţa noastră. 
  

  Cu siguranţă aţi observat imediat acel biscuit pe 
care sunt scrise elementele chimice şi sunt aşezate 
exact ca  în Tabelul  periodic al lui Mendeleev. 
  Aici era, de fapt, un joc, la care, dacă participai, 
erai întrebat diferite subiecte legate de chimie, evi-
dent, în funcţie de nivelul de cunoştinţe. (precum 
clasa în care eşti). Întrebările nu au fost grele, iar la 
final, indiferent de cât de bine răspundeai, erai rec-
ompensat cu un biscuite. 
Am ramas şi noi să ascultam răspunsurile con-
curentului şi totul a fost interesant, dar şi amuzant. 

  Următorul stand ne prezenta diferite 
reactii chimice. Copiii erau foarte curioşi şi 
uimiţi. Eu şi colega mea ne-am reîntâlnit cu 
una din reacţiile cele mai cunoscute, turneso-
lul. Ce este defapt turnesolul? Este un 
amestec chimic solubil în apă, ce indică ca-
racterul acid sau bazic al unei alte substanţe . 
 

 3D maps este, de fapt, un program dezvol-
tat care poate să selecteze o anumită suprafaţă de 
pământ care va aparea 3D în program, iar fiecare 
obiect (construcţie) va fi reprezentat prin puncte. 
Punctele măsoară fiecare obiect găsit în acea zonă. 
O mapă are la baza diferite latere. Ele sunt, de fapt, 
comenzi care pot arăta sau analiza stratul sau genul 
suprafeţei de pământ selectate şi dacă poate fi de 
fapt construit ceva pe acea suprafaţă .Acest pro-
gram continuă să se dezvolte, nu doar în aspectul 
pixel, dar şi în funcţia lui şi ar putea ajuta la 
viitoarele construcţii. 

Autori:     Rosianu Alexandra 
                  Miculescu Camelia 
                          Clasa a X-a E 

Ştiinţă şi inventivitate 
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Ştiai că : În România, există 
20 de specii de lilieci care 
sunt pe cale de  dispariţie? 

 În poza de mai sus este o vestă care are 
scopul de a ajuta pasionaţii de ciclism, dar si 
pe amatori, să pedaleze în siguranţă. Ce face 
de fapt această vestă? Semnalizează acţiunile 
celui ce o poartă. Poate semnaliza dacă el 
continuă să meargă sau să vireze într-o anu-
mită direcţie sau dacă doreşte să oprească. 
În cealaltă fotografie, suntem la domeniul 
ecologic unde ni s-au prezentat informaţii 
despre lilieci. Liliecii sunt în pericol, de-
oarece ei se hrănesc cu insecte care la rândul 
lor se hrănesc cu plante care sunt date cu sub-
stanţe toxice,ceea ce duce la îmbolnavirea 
liliecilor sau chiar moartea acestora. 

    Da, după cum aţi putut vedea sunt nişte ex-
tintoare. Aici am ajuns la domeniul de Prim Aju-
tor, unde am învăţat cum se stinge un foc.                 
Ca exemplu: dacă focul este la bază, extinctorul se 
poziţionează astfel încât spuma să poată pătrunde 
spre foc, dacă focul este pe un zid, spuma va 
trebui să fie dată de sus în jos ca să se scurgă pe 
foc şi evident să îl stingă. 
 Am învăţat şi cum se acordă primul ajutor 
persoanelor aflate în pericol, dar şi cum putem să 
rămânem şi noi în siguranţă în caz de cutremure, 
incendii, etc. 

   
 Domeniul “Agronomie” se ocupă cu studierea 
ştiinţelor biologice, astfel: cultura agricolă de pomi 
fructiferi , arbuşti,viţa de vie, legume etc. Agronomia 
include  conservarea  plantelor şi întreţinerea solului, 
arhitectura peisagistică, designul grădinilor şi pomicul-
tura. 
    Am învăţat cum să procedam astfel încât să avem 
fructe sănătoase fără să aplicăm pesticide sau ierbicide. 
 Cum putem ajuta de fapt fauna? Putem construi 
casuţe de lemn în care să punem seminţe de floarea 
soarelui. Ele vor atrage pasărele, de ex: Piţigoiul mare. 
Pe parcursul iernii el va rămâne în grădina noastră, iar 
la primavară — vară va proteja pomii de insecte, de 
ouăle şi de larvele acestora, care îi fac rău. 
 

Ştiai că: Piţigoiul mare consumă zilnic o cantitate de 
hrană  egală cu greutatea lui, adica 45 de grame? 

Ştiinţă şi inventivitate 
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16 octombrie—ZIUA ALIMENTAŢIEI 

Păreri ale elevilor clasei a XI-a A de la cursul opţional “Chimia în alimentaţ+e” 

Activitate coordonată de prof. Irina Mihăilescu         

  
  

“ 16 octombrie– aduce idea 
de sănătate pentru fiecare 
persoană”  
   Anisa 

“ Alimentaţia este izvor de 
sănătate” 
   Ana 

 

“ BIO “ 
   Lucas 

“O alimentaţie sănătoasă 
ne poate ajuta să trăim mai 
mult şi mai bine “ 
   Ionuţ 

“Una dintre ideile 
echilibrului este alimen-
taţia” 
   Deny 

“Ideal este să avem 3 mese 
principale şi 2-3 gustări” 
 
  Ana 

“Dacă îţi impui o alimen-
taţie sănătoasă, corectă şi 
raţională va fi bine pentru  
tine”   
  Florin 

Ştiinţă şi inventivitate 
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“Mâncare sănătoasă—
viaţă sănătoasă” 
  Victor 

“Este necesar un echilibru 
între caloriile consumate şi 
cele arse” 
   Nicu 

“Alimentaţia trebuie să fie 
sănătoasă pentru că este o 
nevoie fundamentală a om-
ului”        Anisa 

“Poluarea afectează 
resursele, resursele 
afecteaza alimentaţia omu-
lui” 

“Mănînc ca să trăiesc, nu 
trăiesc ca să mănânc” 
   Alex 

“Alimentaţia curentă nu mai este bazată 
pe calitate şi sănătate întrucat este reali-
zată  la nivel industrial. Majoritatea ani-
malelor de astăzi sunt hrănite continuu, 
cu hormoni de creştere şi antibiotice. 
Toate acestea ajung în organismul uman 
pe care îl influenţează negativ.  
Vă recomand să faceţi alegerile cele mai 
potrivite.” 
    Hemei 

Ştiinţă şi inventivitate 
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Şcoala Bucureşteană Dezbate — Alege 

Autor: prof. Anca Anghel 

 

 În anul şcolar 2017-2018 s-a 

desfăşurat proiectul “Şcoala 

Bucureşteană Dezbate-Alege!” organi-

zat de Centrul de Proiecte edu-

caţionale şi Sportive Bucureşti — 

PROEDUS, constituit sub egida 

Parteneruatului Civic pentru Educaţie 

— CIVITAS, care şi-a propus: 

 

 identificarea disfunctionalităţilor 

la nivelul instituțiilor şi organizaţiilor 

responsabile în domeniul educaţiei la nivelul Municipiului Bucureşti şi a posibilelor soluţii 

care pot conduce la armonizarea mecanismelor instituţionale pentru a facilita atingerea unor 

rezultate durabile, sustenabile în sfera dezvoltării elevilor; 

 identificarea mecanismelor funcţionale care pot eficientiza cooperarea şi activitatea inter-

instituţională şi inter-profesională pentru optimizarea sistemului educaţional, considerând 

contextele formal şi nonformal, cu acţiune complementară; 

 analiza competenţelor instituţionale şi a rolurilor diferiţilor actori din sistem pentru a com-

patibiliza şi fluidiza activitatea colectivă, colaborativă, cu efect în generarea de impact pe 

termen lung în rândul beneficiarilor, la nivel de comunitate şi la nivel social. 

Proiectul s-a desfăşurat în două etape: 

 în prima etapă, s-au constituit grupuri de lucru la nivelul unităţilor de învăţământ din Muni-

cipiul Bucureşti, iar finalitatea acestora a constat în realizarea unui studiu diagnostic privind 

situaţia sectorului educaţional 

bucureştean. 

 etapa a doua s-a desfăşurat în 

Staţiunile Predeal şi Vama Veche 

sub forma unor ateliere de lucru. 

Echipele au fost formate din cadre 

didactice din diferite unităţi de 

învăţământ bucureştene.   

   

 

Proiecte și Parteneriate în C.D.I. Proiecte și Parteneriate în C.D.I. 
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 Cu această ocazie 

profesorii au avut ocazia de 

a se cunoaşte, de a face 

schimb de idei, de păreri, de 

a aduce argumente  şi de a 

emite păreri interesante, 

petrecând astfel în mod util 

şi plăcut timpul în cadrul 

atelierelor de lucru.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
Informare despre proiectul “Școala Bucureșteană Dezbate— Alege”; PROEDUS 

Proiecte și Parteneriate în C.D.I. 
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Scrie despre tine la liceu 
Autor: prof. Anca Anghel 

 
  

 Proiectul “Scrie despre tine la 

Liceu” îşi propune  să organizeze în 

liceul nostru , în perioada aprilie 

2018—octombrie 2018, ateliere de 

scriere dramatică şi actorie în cadrul 

cărora participanţii construiesc un 

spectacol inspirat din poveştile lor rea-

le.  

 

 Spectacolul scris şi 

jucat de elevi, va avea o re-

prezentaţie, la teatrul  

Replika. 

 Reprezentaţia spectaco-

lului final va fi urmată de o 

dezbatere cu publicul, având ca 

scop depistarea celor mai put-

ernice teme şi subiecte ale gru-

pului ţintă (elevi de liceu) şi a 

relevanţei demersului creativ în procesul de a face auzită vocea adolescenţilor către un public cat 

mai larg. 

 În cadrul proiectului, pe lângă atelierele de teatru destinate lucrului, la spectacolul colectiv 

echipa organizează un atelier performativ în parteneriat cu Muzeul Naţional de Artă Contem-

porană Bucureşti, în care îşi 

propune să dezbată cu elevii 

din liceul nostru, idea de artă, 

produs artistic, receptor al 

produsului artistic şi impactul 

operelor din cadrul unei 

expoziţii asupra lor.  

Proiecte și Parteneriate în C.D.I. 



25 

Cufărul cu legende 
 
         Identitatea culturală a fiecărui popor poate fi     
reflectată de miturile şi legendele care l-au însoţit pe tot 
parcursul dezvoltării lui 

LEGENDELE ROMANILOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prin această activitate doamnele 

profesoare Laura Stan şi  Anca Anghel şi-au dorit să familiarizeze elevii de gimnaziu cu miturile 

şi legendele legate de curgerea anotimpurilor şi de aumite sărbători religioase. În acest mod 

plăcut, elevii vor înţelege cum era organizată viaţa satului de altădată în funcţie de anumite semne 

meteorologice şi de comporatamentul  păsărilor şi animalelor sălbatice.  

 Prin cunoaşterea şi transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor populare se urmăreşte formarea 

unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Activităţi desfăşurate în C.D.I.  
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Legenda Lunii Septembrie 

 

Povestea  frunzei 

 

 Frunza stejarului vrea să ştie ce este Toamna, aşa că îl 

întreabă pe tatăl său, stejarul: 

  -”Dragă tată, ce este Toamna?” 

 -”Fiica mea, Toamna este a treia fiică a anului ce se 

coboară din cer şi colorează pădurile în galben, roşu, porto-

caliu şi maro. De cum soseşte de pe dealuri începe a 

împrăştia culori mai închise, covoare de frunze stropi de 

ploaie şi  brumă. Cu ea sosesc  si prietenii nedespărţiţi ai 

Toamnei, adică Bruma şi Vântul. Împreună vor sălta frun-

zele în sus până în înaltul cerului.” 

 Cum termină stejarul de povestit, se uită pe dealuri şi 

vazu cum frumoasa Toamnă se apropia. 

 Toamna era îmbrăcataăcu o rochie portocalie cu frun-

ze colorate, avea un coş plin cu fructe sşi legume delicioa-

se, iar în spatele ei erau Bruma şi Vântul. 

 Frunza era fericită că a aflat cine este Toamna şi mai 

ales că va face parte din alaiul ei. 

Frunza de stejar rugini pe loc şi plecă spre veşnicia ei îm-

preuna cu suratele ei lasându-l pe stejar fără frunze.  

 

Eleva Druţu Iulia 

Clasa  a V-a B 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 
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Proiecte lucrate în echipă de către elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La CDI, în sala multimedia (sala 

08) se pot lucra în echipă diferite pro-

iecte, teme, referate 

Proiect la 

TIC 

Proiect la  

biologie 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 
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Proiect la 

Lb. română 

Proiect la 

TIC 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 
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Biblioteca şi plăcerea lecturii 
 
 

  
 
Activitatea îşi doreşte să încurajeze elevii să vină la  bibli-
otecă şi astfel să stimuleze interesul pentru lectură. 
 Prin cunoaşterea CDI, a modului de organizare şi a 
spaţiilor acestuia, a programului, a tipurilor de activităţi, a 
tipurilor de documente deţinute, se urmăreşte: 
 apropierea elevilor de carte;  
 formarea unei atitudini de grijă şi de respect faţă de 
carte; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 familiarizarea 

cu diferite tipuri de scriere; 
 îmbunătăţirea comunicării; 
 cunoaşterea drumului cărţii şi a instituţiilor care se 

ocupă de apariţia, distribuirea şi păstrarea cărţilor; 
 stimularea imaginaţiei şi a creativităţii; 
 împărtăşirea experienţelor personale. 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 
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 vizionarea unor ecranizări ale operelor marilor 
autori români şi nu numai; 
 prezentarea propriilor proiecte, studii de caz etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice; 
 dezvoltarea interesului pentru comunicarea 

interculturală; 
 abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a 

argumentelor celorlalţi; 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 
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ATELIER DE CREAŢIE 
 

 
Vino sĂ redescoperi meŞteŞugurile bunicilor: 

 

 
TRICOTAt  
 
CROŞeTat 
 
CusĂturi  
ÎN PuNCTE  
ROMÂNEŞTI 
 
HANDMADE  

 
 

Activităţi desfaşurate în C.D.I. 
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Miercurea, Între 0rele        

11.00 – 14.00 -  la CDI 

 

 Vă aşteptăm să fiţi 

“meşteşugari” alături de noi ! 

Activităţi desfăşurate în C.D.I. 
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COSTIN D. NENIȚESCU - CREATORUL ȘCOLII ROMÂNEȘTI  

DE CHIMIE ORGANICÃ 

Kazak Yunus, clasa a XII-a A 

 Costin D. Neniţescu (1902-1970), unul din cei mai mari chimişti români, a 

fost fiul lui Dimitrie Neniţescu, doctor în drept şi ştiinţe politice, avocat, secretar general 

al Ministerului de Interne, director al Băncii Naţionale Române, deputat, fruntaş al  

Partidului Conservator şi ministru al Industriei şi Comerţului (1910-1912). 

Pe parcursul vieții a realizat 262 de articole originale şi 21 de brevete.  

Absolvent al Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr, începe în 1920 studiul chimiei la uni-

versitatea ETH din Zurich, Elveţia, fiind profund impresionat de cursurile lui Debye şi 

Staudinger. E fascinat de lucrările lui Hans Fischer şi se mută în 1922 în München unde îşi termină studiile 

în 1925 cu doctoratul condus de Hans Fischer, mentorul său ştiinţific. În timpul pregătirii tezei de doctorat, 

realizează, fără a colabora cu Fischer, o sinteză originală a indolului (un compus aromatic cu 2 cicluri care 

conţine un atom de azot în ciclul mai mic). Era unul din elevii preferaţi ai lui Fischer. 

 Se întoarce în ţară, unde între anii 1925 şi 1935 este profesor la Universitatea din Bucureşti 

şi predă cursurile de chimie organică şi chimie generală. În 1928, 

la 26 de ani, publică prima ediţie a fiecăruia din cele două tratate, 

"Chimie organică" şi "Chimie generală". Peste 40 de generaţii au 

învăţat şi încă învaţă după aceste cărţi, acum singurele cărţi de 

specialitate în limba română care se ridică la nivel occidental (nu 

s-a mai publicat nimic asemănător în ultimii 24 de ani). Tratatul 

de chimie organică a fost publicat în 8 ediţii, prima având un sin-

gur volum, restul în câte două. Unele au fost traduse în limbi 

străine. Tratatele au fost publicate la Editura CFR - Oped şi Edi-

tura Tehnică. Aceste lucrări ne arată forţa de anticipare cu totul remarcabilă a autorului. A intuit una din 

cele mai importante direcţii de dezvoltare a chimiei organice şi a adus contribuţii de bază, cum ar fi: chimia 

reacţiilor care decurg prin ioni de carboniu şi problema ciclobutadienei, rolul esențial al unui cocatalizator 

(urme de apă) în reacția de izomerizare a cicloalcanilor în prezența clorurii de aluminiu, reacția cicloalche-

nelor cu cloruri acide catalizată de clorura de aluminiu, în ciclohexan ca solvent (cunoscuta astăzi în litera-

tură ca “reacția Nenițescu de acilare reductivă“) sau transferul de hidrogen “într-o formă foarte activă“. 

Aceasta este prima menționare a transferului intermolecular de ion de hidrură, așa cum se va numi mai târ-

ziu. În perioada 1965-1970 studiază reacțiile solvolitice. Colaborează cu celebri profesori din Statele Unite 

ale Americii, contribuie cu scrierea unor capitole la diverse tratate. Numeroși compuși organici și reacții îi 

poartă numele. Se poate spune că “hidrocarbura Nenițescu“, prima anulenă (CH)10, a propulsat chimia anu-

lenelor. A fost pionierul aplicării metodelor fizice în chimia organică în România.  

Oameni care au făcut istorie 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cicloalcani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acilare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anulen%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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De asemenea a mai publicat şi "Manualul inginerului chimist", "Nomenclatura chimiei organice" şi 

manuale de liceu.  

A fost membru al Academiei Române şi al altor academii din străinătate (Germania, Cehoslovacia, 

Ungaria şi Polonia) și a primit numeroase premii, dintre care medalia “A.W. von Hofmann“, una dintre 

cele mai prestigioase medalii ştiinţifice. 

În onoarea maestrului, Facultatea de Chimie Industrială organizează în fiecare an Concursul 

Național de Chimie "C.D. Nenițescu". 

Se pare că cel mai relevant aspect al vieţii sale este cel de profesor. Îşi impresiona puternic stu-

denţii prezentându-le chimia organică într-un mod captivant şi logic. De asemenea, se impunea prin 

apariţia sa fizică: era înalt, solid, cu nas acvilin şi o privire foarte pătrunzătoare. Era foarte bine informat în 

toate domeniile chimiei organice, chimiei generale, analitice şi chimiei fizice. Avea un discurs clar şi calm. 

Nu se temea să răspundă anumitor întrebări ale studenţilor cu "Nu ştiu" sau "Nu se ştie încă". 

Neniţescu putea să intuiască ce calităţi au studenţii săi şi îi selecta ca viitori colaboratori pe cei mai 

buni dintre aceştia. Profesorul Rudolf Criegee spunea despre studenţii lui Neniţescu că erau cei mai buni 

din laboratoarele sale. 

 Ca om, a fost o persoană deosebită. Deşi părea aspru şi sever, era generos şi cu o inimă caldă. Îi 

plăceau munţii, drumurile de munte abrupte şi înguste, cum ar fi Caraimanul sau zona Bâlea. Curajul era o 

caracteristică a sa iar politica nu se regăsea în preocupările sale.  

 Costin D. Nenițescu spunea, cu multă pasiune pentru tot ceea ce a făcut: 

"Pentru a reuşi să transmiţi ştiinţă, trebuie să fii tu însuţi creator de şti-

inţă sau cel puţin să te străduieşti să fii". 

"[...] nu m-a răbdat inima să las atâţia copii buni şi inteligenţi să înveţe 

prostii." 

 În loc de concluzie, la o trecere în revistă atât de sumară a operei ști-

ințifice a savantului, se impun câteva cuvinte pline de sens dintr-o notă 

biografică a cărei importanțã este cu atât mai mare, cu cât vine din par-

tea unuia din marii chimiști contemporani, Rolf Huisgen: "Costin Ne-

nițescu, ca și Hans Fischer, aparține marilor arhitecți ai chimiei or-

ganice". 

 

 

 

Bibiliografie: 

http://www.scientia.ro/biografii/111-biografii-chimie/1419-marele-

chimist-costin-nenitescu-1902-1970.htmlhttp://www.tsocm.pub.ro/

revistachimia/Personalitati/01%20c_d_nenitescu.htm  

 

Mormântul lui Costin Ne-
niţescu, la cimitirul Belu 
din Bucureşti 

100 de  ani  România 

http://www.scientia.ro/biografii/111-biografii-chimie/1419-marele-chimist-costin-nenitescu-1902-1970.html
http://www.scientia.ro/biografii/111-biografii-chimie/1419-marele-chimist-costin-nenitescu-1902-1970.html
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Oameni care au făcut istorie 

 

GRIGORE  ANTIPA—CREATORUL DIORAMEI 

        Autor: Mîndroc Gabriela 

            Clasa a XII-a C 

  

 Grigore Antipa, născut la 27 noiembrie 1867 în Botoşani, 

judeţul Botoşani – decedat la 9 martie 1944, în Bucureşti, a fost zo-

olog, ihtiolog (ihtiologia este o ramură a biologiei care se ocupă cu 

studierea peștilor), hidrobiolog, economist, ecolog, oceanolog, muzeo-

log și profesor universitar. A pus bazele şcolii româneşti de hidrobiolo-

gie, ihtiologie şi oceanologie; pioner în domeniul muzeologiei; autorul 

unor concepţii moderne în domeniul ecologiei, biosociologiei, bioe-

conomiei biosferei.  

 A fost directorul Muzeului de istorie naturală din Bucureşti, 

unde a avut o contribuţie însemnată la organizarea colecţiilor pe baze filogenetice (filogenetica se 

referă la procesul evoluției formelor organice ori a unui grup de animale sau de plante în cursul 

dezvoltării istorice a lumii vii). Principiile și inovațiile sale muzeologice, privind organizarea 

acestui muzeu, modul de expunere, aranjamentul și explicarea colecțiilor, au stârnit interesul spe-

cialiștilor străini, care i-au solicitat o lucrare referitoare la organizarea muzeelor de istorie natu-

rală, care a fost publicată în 1934, purtând titlul “Principes et moieus pour la reorganization des 

musees d’histoire naturelle” (Principii şi moduri pentru reorganizarea muzeelor de istorie natural) 

Grigore Antipa a înființat în 1932 Institutul Biooceanografic din Constanța, cu cele două 

rezervații și stațiuni de cercetări, cea de la Agigea și cea de la capul Caliacra (prima este azi de-

parte de mare, iar rezervația a fost distrusă, a doua este în ruine, dar rezervația mai există). Institu-

tul Biooceanografic din Constanța a fost transformat în 1949 în Stațiunea de Cercetări Maritime și 

Proiectări Piscicole, înglobată în 1970 în Institutul Român de Cercetări Marine.  

Pornind de la reorganizarea muzeului bucureștean, in 1907 apar, pentru prima dată, 

dioramele biologice, care au reprezentat o nouă etapă în evoluția și organizarea muzeelor  de 

istorie naturală. . Primele diorame prezentau viața de pe piscurile munților Carpați, din regiunea 

colinelor, din Bărăgan, precum și din zona inundabilă a Deltei Dunării. De asemenea, în Muzeul 

de Istorie Naturală există și numeroase diorame care infatișează fauna din regiunile de tundră, 

prerie, savană sau din deșertul Sahara (în present dioramele au fost substantial modernizate, ca de 

altfel muzeul în ansamblu, beneficiind de tehnică IT în prezentare).  

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/27_noiembrie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1867
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Botoşani
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/9_martie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1944
https://ro.wikipedia.org/wiki/1970
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 Datorită acestei prezentări deosebite, numeroase muzee europene și americane au solicitat 

sprijinul savantului roman pentru organizarea colecțiilor lor muzeistice.  

 În calitate de ecolog şi hidrobiolog a 

pus bazele şcolii de ecologie şi hidrologie din 

România.  

 În cadrul studiilor de ecologie şi econ-

omie a analizat raportul dintre om şi natură, 

dar şi izomorfismul dintre preocesele econom-

ice şi ecologice. De reţinut este lucrarea publi-

cată în anul 1935, L'organisation générale de 

la vie collective, des organismes et    du 

mécanisme de la production dans la Bio-

sphère. Prin această lucrare, Gr. Antipa a pus 

bazele unei noi ştiinţe interdisciplinare, bioeconomia. 

 

A publicat 111 lucrări ştiinţifice, dintre care amintim: 

Despre necesitatea intoducerii unei pisiculturi sistematice în apele României (1892) 

Studii asupra pescăriilor din România (1895) 

Proiect de lege a pescuitului (1896) 

Die Fischerei-Verlaltnisse Rumaniens (1899) 

Fauna ihtiologică a României (1909) 

Pescăriile şi regiunea inundabilă a Dunării în cadrul economiei naţionale şi mondiale (1932) 

Iconographie des Sturions et Clupeides de la Mer Noire (1934) 

Marea Neagră şi ihtiologia ei (1941) 

 

 

 IN MEMORIAM 
 Muzeul Național de Istorie Naturală din București poartă numele savantului, precum și 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța. 

Unul dintre premiile anuale acordate de Academia Română poartă numele lui Grigore Antipa. 

 De asemenea, nava de cercetări marine „Grigore Antipa”, care aparține Centrului de 

Scafandri din Constanța, îi poartă numele.  

 

100 de  ani  România 

Dioramă realizată de Gr. Antipa 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Na%C8%9Bional_de_Istorie_Natural%C4%83_%E2%80%9EGrigore_Antipa%E2%80%9D
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_cu_laurea%C8%9Bi_ai_premiilor_Academiei_Rom%C3%A2ne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Antipa_(nav%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Centrul_de_scafandri_din_Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba
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 În anul 1992 Banca Națională a României a emis o bancnotă de circulație, cu valoarea 

nominală de 200 de lei, care are pe avers portretul lui Grigore Antipa. 

 

 

 

 

 

     

 Banca Națională a României a pus în circulație, la 4 decembrie 2017, o monedă 

comemorativă de aur, cu valoarea nominală de 100 de lei, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la 

nașterea lui Grigore Antipa. Moneda are titlul de 900‰, are greutatea de 6,452 

grame, diametrul de 21 mm, are marginea zimțată și a fost emisă în 250 de exemplare, toate de 

calitate. 
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      NICOLAE IORGA—„una dintre personalitățile legendare plantate,  

pentru eternitate, în pământul unei țări și în istoria inteligenței umane” 

  
 Nicolae Iorga s-a născut în Botoșani la 5 iunie 1871 și a 

decedat pe data de 7 noiembrie 1940 în Strejnic, județul 

Prahova. El a fost istoric, critic literar, documentarist, 

dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, profesor universitar 

și academician român, iar ca om politic a ocupat funcția de 

ministru, prim-ministru și deputat.  

A făcut studiile elementare și gimnaziale în Botoșani, apoi a 

urmat Liceul Național din Iași. S-a înscris la Universitatea din 

Iași, iar după primul an a cerut aprobare să își dea licența 

înainte de terminarea celor 3 ani. Cererea fiind acceptată, își 

programează 11 examene în sesiunea de vară și alte 16 în cea de 

toamnă, absolvind în decembrie și obținând licența cu 

calificativul ‘magna cum laude’. Era poliglot, știind foarte bine limbile clasice, franceza, spaniola, 

italiana, engleza, portugheza, daneza și suedeza. 

 A avut o activitate științifică extraordinară, fiind autorul a 1,003 volume, 12,755 articole 

și studii și 4,963 de recenzii, cuprinzând variate domenii. 

 Studiile superioare le-a desăvârșit în străinătate, studiind în Paris, Berlin si Leipzig, unde 

și-a luat doctoratul la numai 23 de ani. 

 În 1893 la Iași, se pune în vânzare prima carte a lui Iorga, ‘ Schițe din literatura 

românească’ (II volume, al doilea la un an diferență). În același an este ales membru corespondent 

al Academiei Române, iar din 1911 devine membru activ al acesteia.  

În 1901 apare „Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea” în două volume. În 

aceeași perioadă începe publicarea lucrării „Studii și documente cu privire la istoria românilor”, 

apărută în 31 de volume, dintre care ultimul iese de sub tipar în 1916. 

Din 1905 preia conducerea revistei ‘Sămănătorul’ la care colabora din 1903. În 1906 se 

desparte de „Sămănătorul și creează o publicație proprie, „Neamul Românesc”, iar în anul următor 

începe să publice un al doilea periodic, revista „Floarea darurilor”.  

În 1908 este ales secretar al Ligii Culturale și desfășoară o activitate foarte vie în cadrul 

asociației, pentru a cărei bibliotecă donează 10,000 de cărți. 

Alte publicații importante ale lui Nicolae Iorga sunt „Istoria imperiului otoman”, în 5 

volume, apărut în limba germană („Geschichte des osmanischen Reiches”, 1908-1913) și „ 
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Istoria românilor”, în 10 volume (1901-1913).  

Ca literat, a scris poezii și drame cu conținut istoric ( „Învierea lui Ștefan cel Mare”, 

„Tudor Vladimireascu”, „Sfântul Francisc din Asisi”) și volume memorialistice („Oameni cari au 

fost”, „O viață de om, așa cum a fost”). 

 Ca om politic a avut, de asemenea, o activitate intensă. El a pus bazele Partidului 

Naționalist-Democrat, împreună cu A. C. Cuza, în anul 1910. În plus, a deținut numeroase funcții 

politice: deputat în Parlament (1907-1938), președintele Adunării deputaților (9 decembrie 1919- 

26 martie 1920), Ministru de Interne în perioada 18 aprilie 1931 – 27 aprilie 1931, Președinte al 

Consiliului de Miniștri și Ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice între 18 aprilie 1931 și 31 

mai 1932, Ministru de stat în perioada 10 febrarie 1938 și 30 martie 1938, senator în 1939, 

Președintele Senatului din 9 iunie 1939 până pe 13 iunie 1989 și consilier regal (30 martie 1938- 5 

septembrie 1940). 

Nicolae Iorga a fost foarte apreciat și în străinătatate, a primit titlul de „doctor honoris 

causa” în numeroase universități europene, a colaborat la reviste internaționale precum „Revue 

Internationale des Archives, des bibliotheques et des musées” și, mai ales, a înființat instituții de 

cultură românească în afară: Școala română din Franța (Fontaney aux Roses) în 1920, Academia 

Română de la Roma.  

În țară a înființat Institutul de Studii Sud-Est europene în 1914, Institutul de istorie univer-

sal și Universitatea popular de la Vălenii de Munte. 

Nicolae Iorga moare la vârsta de 69 de ani, pe data de 27 noiembrie 1940, asasinat de un 

grup de legionari, care l-au ridicat și l-au ucis în apropiere de Strejnic, considerându-l vinovat de 

moartea lui Corneliu Zelea Codreanu. La discursul funerar, istoricul francez Henri Focillon îl 

numește pe Iorga „una dintre personalitățile legendare plantate, pentru eternitate, în pământul unei 

țări și în istoria inteligenței umane”.  
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 Nicolae Teclu s-a născut la data de 18 octombrie 
1839 în Brașov, a fost un chimist român de renume inter-
național și membru al Academiei Române din 1879. 
 

 A terminat Institutul Politehnic din Viena, secţia 

Chimie, şi Academia de Arte Frumoase din München, secţia 

Arhitectură. Mai târziu, acesta devine profesor de chimie la 

Colegiul Național ''Andrei Șaguna'' din Brașov. 

 A devenit celebru în toată lumea prin cele 60 de 
descoperiri şi peste 50 de lucrări originale din domeniul 
chimiei. Numele său este purtat astăzi de peste 15 licee cu 
profil de chimie din toată ţara. Din păcate, niciunul nu 
este la Braşov, oraşul său natal . 

100 de  ani  România 

Nicolae Teclu— inventatorul becului de laborator 

  
 Nicolae Teclu a inventat, în anul 1900, becul de la-
borator cu reglare a curentului de aer şi gaz, bec de gaz cu 
regulator, care-i poartă numele. Invenţia a fost brevetată în 
Austria şi realizată de firma vieneză W.J. Rohrbeck's Nachtol-
ger şi, la Leipzig, de către firma Franz Hugershoff.  
 

 "Becul Teclu" este folosit şi astăzi în toate la-
boratoarele de chimie din întreaga lume într-o variantă 
îmbunătăţită. 
 Acesta este asemănător cu becul Bunsen, dar reglarea 
admisiei se face cu un obturator conic şi, în felul acesta, se 
obţine un amestec mai bun al aerului cu gazul şi o temperatură 
mai înaltă.  Nicoale Teclu a inventat şi aparate pentru 
prepararea dioxidului de carbon solid, pentru sinteză şi 
descompunerea apei, pentru înregistrarea exploziilor de gaze, 
pentru determinarea în orice moment a compoziţiei aerului din 
mină în scopul evitării exploziilor. 
 Tot lui îi aparţin o serie de aparate de laborator 
păstrate în prezent la Universitatea din Bucureşti. Cele mai 
importante sunt apatatul pentru detectarea metanului şi un 
altul pentru prepararea ozonului. 
A murit în 1916. 
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STEFAN PROCOPIU  

INVENTATORUL EFECTULUI PROCOPIU 

  
 Ştefan Procopiu s-a născut la Bârlad, pe 

19 ianuarie 1890, într-o familie modestă. A 

urmat cursurile primare, secundare şi liceale la 

Liceul „Roşca Codreanu” din orașul său natal. 

 Cu înclinația și pasiunea sa pentru fizică, 

se orientează spre Universitatea din Iași pentru a 

urma cursurile Facultăţii de Științe Fizico-

Chimice. Ștefan Procopiu s-a dedicat științei și 

cercetării încă din timpul studenției. Primul 

rezultat remarcabil din cercetare este publicat în 

anul 1913, sub titlul „Determinarea momentului 

magnetic molecular prin teoria cuantelor lui M. 

Planck“ publicată în „Bulletin Scientifigue de 

l’Academie Roumaine de Sciences“. 

 

 

 

 În urma studiilor privind teoria cuantelor lui 

Planck și a teoriei magnetismului lui Langevin, 

Procopiu stabilește valoarea momentului magnetic 

molecular pentru prima dată în lume, cu doi ani 

înaintea lui Bohr, care a primit premiul Nobel în 

1922. 

 Între 1913-1919 lucrează la Facultatea de 

Fizică din București, ca asistent suplinitor, 

devenind apoi șef de lucrări în cadrul Laboratorului 

Aplicațiilor Căldurii și Electricității. 
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 În anul 1919 pleaca la Paris pentru a-şi continua studiile de doctorat. Fiind studentul unor 

savanți celebri ai vremii, precum Marie Curie, Paul 

Langevin, Aymé Cotton. Ștefan Procopiu descoperă și 

analizează în laboratorul de fizică al Universitatii 

Sorbona un fenomen optic nou, ce consta în 

depolarizarea longitudinală a luminii de către suspensii 

și coloizi., această descoperire fiind apogeul carierei 

sale. Fenomenul este numit, în anul 1930, fenomenul 

Procopiu. 

Ștefan Procopiu şi-a continuat cercetările, astfel 

se decide să experimenteze influența unor factori fizici 

asupra discontinuităților de magnetizare, punând în 

evidență un efect nou ce are loc în fire din materiale 

feromagnetice străbătute de curenți alternativi, pe care l-

a numit „efectul Barkhausen transversal“, și care este 

cunoscut astăzi sub numele de „efect Procopiu“. Cu 

ajutorul efectului Procopiu, au fost construite noi tipuri 

de memorii electronice cu suport din fir feromagnetic, 

de foarte mare capacitate. 

 

 

 

 

 

 

 

„Cunoștințele noastre se complică, uneori se simplifică, dar necontenit se pun 
probleme noi. Nu este loc de șomaj în știință, pentru cei ce vor să muncească. De 
altfel, și pe vremuri, Newton, la sfârșitul carierei sale, după ce descoperise marea 
lege a gravitației universale, spunea că se consideră ca un copil, care plimbându-
se pe țărmul Oceanului necunoscutului, a găsit o cochilie mai frumoasă decât a 

celorlalți, dar că malul infinit al Oceanului rămâne cu un număr imens de cochi-
lii. Cu aceste cochilii clădim noi civilizația și progresul.“ 

 

Ștefan Procopiu – Extras din conferința ținută cu ocazia deschiderii cursurilor la 

Universitatea din Iași, 1 noiembrie 1933. 
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