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Prima întâlnire transnațională de proiect la școala coordonatoare din 

Komarno, Slovacia – în cadrul parteneriatului strategic CIL – Cooperative 

Interactive Learning 

 

Colegiul Tehnic de Industrie Aimentară își continuă creșterea dimensiunii sale europene 

printr-un nou parteneriat strategic între trei școli europene – Slovacia, România și Italia, cu titlul 

CIL- „Cooperative Interactive Learning”, care urmează a fi derulat în perioada septembrie 2016-

august 2018.   

Proiectul CIL se adresează elevilor de la profilul turism și alimentație și își propune să 

promoveze învățarea bazată pe colaborare, o metodă eficientă pentru includerea elevilor cu probleme 

de învățare, a elevilor din medii defavorizate, în special a celor din mediul rural. Datorită globalizării 

pieței muncii, elevii de la școlile tehnice trebuie să își dezvolte capacitățile antreprenoriale, cele de 

operare pe calculator și cele de comunicare în limba engleză. Proiectul are ca obiectiv principal 

încurajarea și motivarea elevilor pentru a finaliza studiile și a obține calificările corespunzătoare, 

oferindu-le competențe noi într-un mediu de învățare internațional, bazat pe colaborare și 

interculturalitate. 

Proiectul CIL a debutat în data de 23 septembrie printr-o conferință Skype cu profesorii și 

elevii celor trei școli partenere, sărbătorind în acest fel și European Day of Languages - Ziua 

Europeană a Limbilor Străine. Elevii celor trei școli au făcut asfel cunoștință virtual, urmând a se 

cunoaște personal în timpul celor trei activități de învățare prevăzute în cadrul proiectului. 

În perioada 27-29 septembrie 2016 a avut loc prima întâlnire de proiect la școala 

coordonatoare Stredna odborna skola obchodu a sluzieb - Kereskedelmi es Szolgaltatoipari 

Szakkozepiskola din localitatea Komarno, Slovacia. Din partea Colegiului Tehnic de Industrie 
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Alimentară au participat Violeta Iacentiuc, profesor coordonator și Cristina Lupan, profesor 

discipline tehnice – turism și alimentație.  

La această primă întâlnire s-au discutat toate aspectele importante pentru implementarea 

proiectului, începând cu criteriile de selecție ale elevilor participanți la activitățile de învățare și 

terminând cu prezentarea modului în care vor fi elaborate produsele finale ale proiectului.  Au fost 

stabilite datele exacte ale mobilităților și ale activităților virtuale de învățare. Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară va fi gazda primei activități de învățare cu elevii - slovaci, români și italieni - în 

săptămâna 24-28 octombrie 2016. 

 Tot în timpul acestei prime reuniuni de proiect s-au elaborat chestionarele necesare bunei 

derulări a proiectului, s-au discutat modalitățile de monitorizare a progresului elevilor, s-a prezentat 

structura viitorului website și s-au stabilit de comun acord metodele de diseminare și graficul 

acestora.  

Întânirea de lucru de la școala slovacă a fost un start foarte bun pentru acest parteneriat 

strategic între cele trei școli europene. În timpul liber profesorii participanți au putut vizita câteva 

obiective din orașul Komarno, cel mai interesant fiind Piața Europa, în care fiecare clădire este 

construită în stilul caracteristic al unei țări europene membre U.E. – o idee a municipalității care arată 

deschiderea acestei localități de pe malul Dunării către Europa!  

          Profesor Violeta Iacentiuc 
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Prima activitate de învățare din cadrul proiectului de parteneriat strategic 

Erasmus Plus “Cooperative Interactive Learning” – la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava 

În săptămâna 24-28 octombrie Colegiul Tehnic de  Industrie Alimentară a fost gazda primei 

activități de învățare din cadrul proiectului european “Cooperative Interactive Learning”, parteneriat 

strategic între trei licee din Slovacia, România și Italia, finanțat prin programul Erasmus Plus. 

De la școala coordonatoare Stredna odborna skola obchodu a sluzieb - Komarno, Slovacia au 

participat la activități 5 elevi însoțiți de 2 profesori iar de la școala parteneră italiană - Istituto 

Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "G. Matteotti"  Pisa, Italia - un 

număr egal de elevi și profesori. De asemenea echipa română a selectat tot 5 elevi din clasa a XI-a, 

de la profilul turism și alimentație, pentru a lua parte la aceasta primă activitate de învățare. Numărul 

egal de elevi din cele 3 țări a permis lucrul în echipe mixte formate din câte un elev din fiecare țară, 

ceea ce a condus la un proces efectiv de învățare interactivă prin colaborare – metodă a cărei aplicare 

este chiar scopul întregului proiect. 

Prima zi a fost dedicată activităților nonformale de cunoaștere a participanților și de “team-

building” conduse de d-na profesoară Monica Lepcaliuc, activități care în ciuda vremii mohorâte au 

adus multe râsete și multă veselie în rândul elevilor și profesorilor. 
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În a doua și a treia zi s-au derulat atelierele “Logo&Slogan Making” și “Poster Making” sub 

îndrumarea d-nei profesoare Violeta Iacentiuc, ateliere în care elevii au lucrat în echipe mixte - 

realizate prin tragere la sorți – la realizarea logo-ului și a sloganului proiectului, precum și la 

realizarea posterelor cu meniurile tradiționale specifice fiecărei țări. 

Produsele acestor ateliere au fost  

 5 logo-uri și sloganuri, dintre care au fost alese cele 

câștigătoare (ale echipei cu numărul 2).  

Three teams, three countries, one Europe, one mind! 

 5 postere cu meniuri tradiționale și internaționale, utilzând 

fotografiile realizate în prealabil în fiecare școală parteneră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aceste ateliere au avut ca obiective asimilarea de noi cunoștințe informatice de utilizare a 

programelor și aplicațiilor de pe Internet, precum și colaborarea și comunicarea în limba engleză 

între elevii din echipe. Produsele obținute în cadrul acestor ateliere au demonstrat creativitatea și 

originalitatea elevilor, dar și eficacitatea metodei – învățarea prin colaborare - aplicate în acest 

context. 
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A patra zi a fost organizat un nou workshop pentru prepararea unui meniu tradițional 

bucovinean la microcantina Universității, sub conducerea d-nei profesoare Cristina Lupan. Aici 

elevii din cele 3 țări au gătit împreună: ciorbă rădăuțeană, cârnăciori tradiționali cu piure de cartofi și 

salată de varză, iar ca desert clătite umplute cu brânză de vaci, la cuptor. Rezultatele muncii lor au 

fost foarte apreciate și servite cu mare poftă la finalul workshopului.  

Ultima zi a constat în activități de evaluare și de organizare a viitoarelor etape ale proiectului. 

Chestionarele aplicate elevilor au arătat că obiectivele primei activități de învățare derulate la 

Colegiul Tehic de Industrie Alimentară au fost realizate în totalitate, metoda învățării interactive prin 

colaborare conducând la îmbunătățirea competențelor antreprenoriale, de lucru în echipe, a 

competențelor de operare pe calculator și a celor de comunicare în limba engleză pentru toți elevii 

din cele 3 țări.  
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Tot în ultima zi elevii oaspeți au putut participa alături de elevii Liceului Alimentar la 

Festivalul Toamnei, o activitate care i-a surprins într-un mod foarte plăcut și la care s-au simțit foarte 

bine, având ocazia să asiste la parade de costume, expoziții de bostani și de mâncare gătită de elevii 

participanți.    

Au fost organizate în timpul liber și câteva vizite la obiective turistice din orașul Suceava 

(Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinean) și din Gura Humorului (Mănăstirea Humorului și 

Mănăstirea Voroneț). Putem afirma cu certitudine că oaspeții au rămas plăcut impresionați de 

frumusețea, istoria și tradițiile zonei Bucovina, dar și de căldura și ospitalitatea bucovinenilor.  

 

                                                                                                                    Profesor Violeta Iacentiuc 
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OPORTUNITĂȚI LA CERN 

PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI  

  

În urma participării la programul High School Teacher Programme 2016, derulat la Organizația 

Europeană pentru Cercetare Nucleară - CERN (3-23 iulie 2016) am aflat despre trei noi oportunități 

de programe pentru elevii și profesorii din lumea întreagă: competiția internațională Beamline for 

Schools, o zi în laboratorul CERN - S‟Cool LAB și vizita împreună cu elevii la CERN. 

În afara acestor trei, prima oportunitate despre care ar trebui să discut este cea de care am 

beneficiat personal în perioada 3-23 iulie 2016, anume High School Teacher Programme. Acest 

program de 3 săptămâni se derulează încă din anul 1998 și este adresat profesorilor de științe din 

statele partenere și asociate ale CERN. Aplicația se realizează pe site-ul CERN - http://teacher-

programmes.web.cern.ch/itp/hst, în limba engleză (de fapt cunoașterea la un nivel avansat a limbii 

engleze este o necesitate deoarece toate activitățile programului se derulează în acestă limbă) și de 

obicei este selectat un singur profesor din țară. Pentru mine a doua încercare a fost norocoasă, deci 

perseverența este bună și recomandată. 

La HST 2016 au participat 47 de profesori din 36 de țări. Programul a cuprins multe cursuri 

legate de fizica particulelor, acceleleratoare, detectoare, aplicații și noi experimente la CERN; vizite 

la diferite locații (CMS, Synchrocyclotron,  ISOLDE, Cryogenic test Facility, Antimatter Factory, 

CERN Control Center, AMS POCC, etc); workshop-uri, lucrul pe grupe, prezentări. Experiența HST 

este uimitoare, unică și imposibil de reprodus în câteva rânduri.  

http://teacher-programmes.web.cern.ch/itp/hst
http://teacher-programmes.web.cern.ch/itp/hst
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Am ales să prezint oportunitățile noi pe care elevii și profesorii le au la CERN, anume: 

Competiția Internațională Beamline for Schools, o zi în laboratorul “S‟Cool Lab” și vizita cu elevii la 

CERN. 

1. Beamline for Schools - BL4S (informații la adresa web:  http://beamline-for-

schools.web.cern.ch/)  

CERN oferă elevilor de liceu din toată lumea șansa de a crea și a realiza pe viu un experiment 

științific propus de ei, utilizând fascicule accelerate de protoni – produse cu ajutorul unui mic 

sincrotron - ca niște adevărați cercetători de la CERN! Concursul a ajuns la a treia ediție și este 

deschis pentru echipe formate din cel puțin 5 elevi cu vârstele cuprinse intre 16-19 ani și un lider 

adult. Propunerile de experimente trebuie să fie simple, creative, interesante. Pentru înscriere trebuie 

realizat atât un document cu descrierea propunerii de experiment, cât și un film care să evidențieze 

ideea experimentului. De la prima ediție din 2014 au fost declarate 6 echipe câștigătoare din Grecia, 

Olanda, Italia, Africa de Sud, Polonia și Marea Britanie. Experimentele propuse de ei au vizat 

testarea webcam-urilor, a cristalelor crescute în clasă, studiul comportării unor particule sau a razelor 

gamma de înaltă energie. Cele 2 echipe selectate anual ca și câștigătoare au oportunitatea de a sta o 

săptămână la CERN, pentru a-și realiza practic experimentul dar și pentru alte vizite și activități. 

Toate informațiile, precum și documente utile ca exemple de propuneri câștigătoare din anii 

anteriori se regăsesc pe site, la adresa concursului. Următoarea ediție va avea ca perioadă de înscriere 

octombrie 2016 – martie 2017.  

2. S’Cool Lab Workshop (informații la adresa web: http://scool.web.cern.ch/) CERN are în dotare 

un nou laborator destinat experimentelor de fizica particulelor, numit cu mândrie și umor “S‟Cool 

lab”. Aici se pot efectua experimente cu elevii timp de o zi, sub îndrumarea și supravegherea unei 

echipe tinere, pe care am avut ocazia să o cunoaștem foarte bine în timpul programului HST. 

Deocamdată sunt bine organizate trei experimente (Cloud Chamber – camera cu ceață, Electron 

Tubes – tubul electronic și X Rayes – Raze X) dar urmează în viitor și altele noi, care sunt încă în 

lucru. Am avut oportunitatea de a realiza pe viu toate cele 3 experimente și pot spune că sunt 

deosebite și aduc multe răspunsuri la întrebările elevilor legate de particulele din jurul nostru, de 

accelerarea și schimbarea traiectoriei unui fascicul de electroni, de rolul și influența razelor X asupra 

sănătății umane.  

 

http://beamline-for-schools.web.cern.ch/
http://beamline-for-schools.web.cern.ch/
http://scool.web.cern.ch/
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Întrucât cererea pentru accesul la acest laborator este foarte mare, profesorul interesat să vină 

cu elevii în laborator trebuie să realizeze o aplicație pe site-ul menționat mai sus, în termenele 

precizate. De exemplu în acest moment (august) se primesc aplicații pentru vizitele din luna februarie 

2017! Vizita de o zi la CERN pentru a efectua experimente în S‟Cool Lab este combinată și cu alte 

vizite la alte locații în interiorul CERN. 

3. Vizita împreună cu elevii la CERN (informații la adresa http://visits.web.cern.ch/ ) 

CERN poate organiza gratuit pentru grupuri de profesori și elevi vizite cu ghid însoțitor, minim 

12 persoane și maxim 48. Vizitele durează în jur de trei ore și includ proiecția unui film precum și 

vizitarea a două locații din interiorul CERN. Nu pot fi organizate vizite în tunelul subteran. Nu sunt 

acceptați elevii sub 13 ani și trebuie ca grupurile cu elevi minori să aibă minim un profesor însoțitor 

la 12 elevi. Pentru a putea beneficia de o astfel de vizită profesorul coordonator va trebui să 

completeze un formular pe site iar în termen de 5 zile va primi un răspuns.  

  Vizita cu ghid în interiorul CERN trebuie 

rezervată, dar există pentru absolut oricine varianta 

vizitării celor două expoziții gratuite: “Universul 

Particulelor” - aflată într-o clădire în formă de 

glob de vizavi de intrarea în CERN și expoziția 

„Microcosm”- aflată în interiorul CERN, cu acces 

prin recepția de la intrarea principală. Ambele 

expoziții sunt interactive, extraordinar de 

educative și interesante.  

 

http://visits.web.cern.ch/
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      Trebuie menționat că se poate vizita virtual CERN, inclusiv tunelul subteran, cu ajutorul 

aplicației Google Street View! Adresa este http://visits.web.cern.ch/tours/online-visits. Totuși, 

atmosfera live din CERN nu poate fi reprodusă de un tur virtual!  

      În încheiere trebuie amintit faptul că recent România a 

fost acceptată ca al 22-lea membru partener la CERN, cu 

drepturi depline, inclusiv acela de a organiza programe 

naționale pentru profesorii de științe, așa cum alte țări au de 

multă vreme! Aceste programe naționale (http://teacher-

programmes.web.cern.ch/ntp/national-teacher-programmes) 

permit vizita timp de o săptămână a principalelor locații din 

CERN.  

     Deocamdată nu există program național pentru România dar sperăm ca cei responsabili să 

reaușească în cel mai scurt timp să se organizeze și să poată oferi această extraordinară experiență și 

profesorilor români! 

 

          Profesor Violeta Iacentiuc 

 

 

http://visits.web.cern.ch/tours/online-visits
http://teacher-programmes.web.cern.ch/ntp/national-teacher-programmes
http://teacher-programmes.web.cern.ch/ntp/national-teacher-programmes
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I –SWEEEP 2016 - Peste 1000 de minţi strălucite din toată lumea: un succes 

spectaculos! 

 

I-SWEEEP - Olimpiada Internațională de 

mediu - reuneşte tineri din toate ţările şi 

continentele şi este cel mai mare eveniment de 

acest gen din întreaga lume. Misiunea I –

SWEEEP este să creeze un mediu competitiv, în 

care elevii pot să-şi prezinte ideile inovatoare din 

inginerie, energie şi mediu. 

 Evenimentul din acest an a avut loc în 

Houston, Texas, SUA şi s-a desfăşurat la George Brown Convention Center. Houston este al patrulea 

oraş ca marime din SUA. Houston e cunoscut pentru industria energetică (pentru resursele de petrol 

şi gaze naturale) şi este centrul cercetărilor biomedicale şi aeronautice. Elevii participanţi şi 

profesorii coordonatori au fost intâmpinaţi de organizatori şi cazaţi la Westin Oaks Galleria Hotel, 

Houston, o locaţie de vis. 

 Între 26 aprilie şi 1 mai 2016, eleve ale Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava 

au participat la aceasta competiţie, alături de tineri cercetători din peste 70 de ţări. Cele trei categorii 

competiţionale au reflectat conceptul 3E (energy, engineering, environment). 

 Elevii şi-au prezentat proiectele ştiinţifice in faţa publicului vizitator, la această activitate 

participând  peste 3000 de persoane. În plus, studenţii au participat la manifestări ştiinţifice conduse 

de Texas University, echipele de robotică de la Harmony‟ s Schools, de la Muzeul de Ştiinţe Naturale 

Houston si la show-ul Chemistry Road. Peste 1000 de experimente şi prezentări interactive au avut 

loc în cadrul expoziţiei.  

Ziua jurizării a fost cea mai încărcată de emoţii, câte 7 juraţi au evaluat echipajele, în total 

fiind prezenţi peste 300 de membri ai juriului. Juraţii au fost selectaţi dintre profesori, cercetători, 

ingineri, studenţi şi oameni de ştiinţă din SUA. Aceştia au evaluat proiectele, punctând originalitatea, 

conţinutul ştiinţific şi calitatea prezentării.   
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Elevele Adina Lungu si Georgiana 

Maxinesi de la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară, Suceava  au obţinut  

Menţiune de Onoare, cu proiectul: 

“Influenţa substanţelor chimice asupra 

coniferelor – o sursă de bioremediere”, 

participând la secţiunea: “Mediu- 

management şi poluare”. Elevele au fost 

coordonate in realizarea acestui proiect de 

prof. drd. Olivia Macovei.  

Echipajul din Suceava, ca urmare a 

numeroase experimente si cercetări, a 

descoperit o soluţie la una din problemele 

mediului inconjurător, poluarea chimică: 

folosirea coniferelor pentru a îndepărta 

substanţele toxice din sol. Acest proces 

numit bioremediere, reprezintă o soluţie 

pentru păstrarea unui mediu sănătos şi 

constă în utilizarea agenţilor biologici pentru a îndepărta sau neutraliza substanţele toxice sau 

poluanţii din apă sau sol. 

Experienţa participării la I-SWEEEP 2016 a fost pentru noi uimitoare. Am fost impresionati 

de calitatea acestei competiţii internaţionale şi de nivelul ridicat l-a care s-a desfăşurat. Consider că 

am reprezentat cu onoare România. La ceremonia de premiere, steagurile tricolore au fost pe scenă 

alături de cele ale ţărilor din întreaga lume. A fost o oportunitate pentru noi de a interacţiona cu tineri 

cercetători, talentaţi şi entuziaşti, probabil viitorii oameni de ştiinţă, profesori sau lideri ai lumii de 

mâine. A fost cu adevărat o experienţă unică şi memorabilă, de care eu şi elevele mele ne vom aduce 

aminte cu mândrie. 

 

Prof. coordonator Olivia Macovei 
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Școala de vară „English Is FUN-tastic!”  

la a doua ediție  

 

În perioada 18-22 iulie, 20 de elevi de la diferite școli din 

județ au ales să petreacă 5 zile de vacanță împreună departe de 

calculator, telefoane mobile și televizor în cadrul celei de-a doua 

ediții a școlii de vară în limba engleză English is FUN-tastic! ce a 

avut loc la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. 

Proiectul a reunit participanți de la unități școlare semnatare ale 

unui protocol de colaborare în vederea desfășurării de activități 

cultural-educative; Colegiul Tehnic "Petru Mușat", Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

Suceava, Colegiul de Informatică "Spiru Haret", Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Economic 

"Dimitrie Cantemir", Liceul Tehnologic nr. 1 Câmpulung Moldovenesc și Școala Gimnazială 

"Dimitrie Păcurariu" Șcheia. 

Ca şi anul trecut organizatorii,  prof. Alina Creţu, prof. Monica Lepcaliuc şi prof. Geanina 

Luca le-au pregătit participanţilor un program consistent de activităţi care au facilitat cunoaşterea 

interpersonală, dezvoltarea competenţelor de utilizare a limbii engleze în situaţii de comunicare non-

formală şi informală, cultivarea spiritului de colaborare, competiție și fairplay şi încurajarea afirmării 

inteligențelor multiple. Ca element de noutate, în acest an coordonatorii proiectului au beneficiat de 

ajutorul a şase voluntari, elevi la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară şi Colegiul Naţional 

"Ştefan Cel Mare" Suceava. Evelina Părpăuți, Andreea Rață, Alexandra Groza, Ioana Scripcariu, Ana 

Botezan şi Iulian Ochiană au avut sarcina de a desfășura activități cu participanții și de a coordona 

grupele în cazul unor jocuri de echipă.   

    În prima zi participanții au stabilit 

împreună decalogul școlii de vară (reguli 

negociate și convenite de comun acord 

care să asigure un climat propice 

desfășurării activităților propuse de  

organizatori), au "spart gheața" cu ajutorul 

jocurilor The Name Game, Drawing Faces 
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(Jocul Numelui, Să desenăm feţe!) au cântat imnul școlii de vară (Lemon Tree by Fools' Garden) și 

au făcut activități pe baza acestuia.  

 

   

Cea de-a doua zi a debutat cu... intonarea  imnului școlii de vară după care a urmat o 

activitate de energizare: Guess the leader (Ghicește liderul) în care participanții au avut parte de o 

repriză binevenită de înviorare. Activitatea principală a zilei a fost The Treasure Hunt (Vânătoarea 

de comori) în care participanții împărțiți în trei echipe: Team Tomato, The Smurfs, The Shinigamis au 

avut la dispoziție o oră în care să ducă la îndeplinire 11 sarcini. După terminarea celor 60 de minute 

regulamentare, cele trei echipaje și-au prezentat achizițiile prin intermediul fotografiilor și al 

videoclipurilor realizate. În urma jurizării, câștigătorii au fost cei din echipa The Shinigamis. Ziua a 

continuat cu alte activități de consolidare a grupului: Pass the ball! ( Dă mingea mai departe!), Stop 

and Walk! (Oprește-te și mergi!) etc.  

 

Cea de-a treia zi a stat sub semnul energiei și al informațiilor. Voluntarii Alexandra și Evelina 

i-au antrenat pe participanți în activități de energizare: The Samurai (Samuraiul), Feet and Hands, 

(Picioare și mâini)  care au presupus atenție, coordonare și dinamism. Activitatea principală a zilei, 

Quiz on English Speaking Countries (Concurs despre țările vorbitoare de limbă engleză) a avut două 

părți: timp de 30 de minute participanții au urmărit o serie de prezentări (video) despre țările 



 

17 
 

vorbitoare de limbă engleză, în cea de-a doua parte aceștia au fost implicați într-o licitație în care și-

au "licitat" cunoștințele acumulate în prima parte a activității. Echipa cu cei mai mulți "golzi" (n.r. 

bănuţi) adunați în contul propriu a fost The Smurfs însă toți participanții se pot considera câștigători 

deoarece în bagajul inițial de cunoștințe și-au adăugat informații noi.   

   Cea de-a patra zi a debutat cu o serie de 

activități de energizare coordonate de voluntarii 

Ana și Iulian: Hit them gently! (Lovește-i cu 

blândețe), The Impulse Game (Jocul Impuls). 

Este necesar a se menționa că pentru prima 

activitate pe post de instrument de "articulare" s-

a folosit un sul de hârtie. Punctul culminant al 

zilei a fost The Cooking Contest (Concursul de gătit). Participanții și-au prezentat (în fața juriului 

format din profesori și voluntari dar și în prezența celorlalți colegi) produsele (gătite acasă) precum și 

procesul tehnologic de realizare a acestora prin intermediul fotografiilor, al videoclipurilor și al 

prezentărilor orale. Principalii "actori" ai acestora au fost participanții-concurenți. Aceștia au avut de 

gătit cu unul dintre ingredientele: ciocolată, legume și fructe. Distribuirea ingredientului principal s-a 

făcut prin tragere la sorț cu o zi înaintea concursului de gătit. În urma jurizării pe baza criteriilor: 

calitatea prezentării video și în limba engleză, "plating" și gust, s-a stabilit podiumul; iar marele 

premiu Master Chef Summer School English is FUN- tastic a fost obținut de Andreea  Andriciuc. 

Produsele au fost 

savurate de toți cei 

prezenți care au ajuns la 

concluzia că mâncarea 

a fost FUN-tastică! 

Ziua s-a încheiat cu 

oferirea diplomelor 

pentru participanți, 

voluntari și profesorii 

organizatori și 

coordonatori ai Școlii 

de Vară English is FUN-tastic!-ediția a doua. 
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    Ultima zi a școlii de vară în limba engleză 

English is FUN-tastic! se poate rezuma printr-un 

singur  cuvint: excursie. La Mănăstirea Agapia 

participanţii au fost fascinați de realismul 

picturilor lui Nicolae Grigorescu și de pitorescul 

casei în care a locuit Alexandru Vlahuță. Odată 

ajunși la Rezervația de zimbri de la Vânători 

Neamț aceştia s-au împrietenit cu Bison bonasus (zimbrul) coborât parcă de pe stema Moldovei, dar 

l-au regăsit și pe Bambi din desenul animat produs de Walt Disney. Cetatea Neamțului le-a vorbit 

elevilor prin zidurile și artefactele adăpostite de ele de realități medievale din lunga istorie de luptă 

împotriva Imperiului Otoman. În drumul lor, aceştia au avut ocazia să-i cunoască pe domnul Pogany 

care i-a încântat cu afecțiunea pe care le-a arătat-

o, pe Monkey Man (Omul Maimuță) care a sfidat 

legea gravitației, pe Portretistul ad-hoc ce i-a 

fascinat cu poveștile lui pictate și pe inegalabilul 

... Daniel care a furnizat o sursă inepuizabilă de 

bunădispoziție. Toți cei care vor să le cunoască 

poveștile și să intre în echipa English is FUN-

tastic! sunt așteptați la cea de-a treia ediție, din 2017, a școlii de vară în limba engleză English is 

FUN-tastic!   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Monica 

LEPCALIUC 
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Pentru elevii de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

Sănătatea Inimii Contează! 

 

Ziua Mondială de luptă împotriva hipertensiunii arteriale a fost marcată la Suceava printr-o 

campanie iniţiată de Direcţia de Sănatate Publică Suceava intitulată “Pentru o inima sanatoasa e 

timpul sa-ti cunosti presiunea arteriala!”.  Campania se încadrează în tema  Ligii Internaţionale 

pentru hipertensiune: “Cunoaşteţi-vă valorile presiunii arteriale!” 

Campania a debutat joi, pe data de 26 mai 2016, 

la ora 9, la sediul DSP Suceava cu activităţi de 

determinare gratuită a tensiunii arteriale, glicemiei, a 

indicelui de masă corporală si recomandări legate de 

adoptarea unui stil de viaţă sănătos. De asemenea, a 

avut loc o Conferinţă deschisă publicului larg cu tema: 

“Sfaturi de la specialişti privind prevenţia si 

diagnosticarea precoce a hipertensiunii arteriale”.  

Elevi ai Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară au distribuit pliante trecătorilor din zona 

George Enescu, puse la dispozitie de DSP Suceava. 

Pliantele conţineau un ghid practic de management a 

hipertensiunii arteriale si promovarea unor sfaturi 

pentru controlul evoluţiei acestei afecţiuni şi adoptarea 

unui stil de viaţă sanatos.  

De asemenea, elevii au primit tricouri roşii inscripţionate cu 

mesaje pentru controlul tensiunii arteriale si baloane in formă de 

inimă, cu ajutorul cărora au promovat acest eveniment. Participarea 

elevilor a avut loc, ca urmare a colaborării dintre Direcţia de Sănătate 

Publică Suceava si Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, 

în cadrul proiectului de “Educaţie pentru sănătate”, coordonat de 

prof. drd. Olivia Macovei, asistent medical Angela Jureschi si prof. 

documentarist, bibliotecar Violeta Vorobeţ. 
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Este lăudabilă iniţiativa DSP Suceava de a realiza această Campanie pentru promovarea 

sănătăţii inimii, ce are ca obiectiv principal popularizarea importanţei măsurării tensiunii arteriale, ca 

practică preventivă de apariţie a bolilor cardiovasculare. Este important pentru tineri să conştientizeze 

importanţa adoptării unui stil de viaţă sănatos, ce va contribui la menţinerea în condiţii bune a inimii 

si vaselor de sânge timp îndelungat.  

 

Seneca spunea: “Să iţi doreşti să fii sănatos este o parte din sănatate”, din acest motiv 

consider că dorinţa elevilor de a participa la evenimente de promovare a sănataţii este un pas mic dar 

sigur pentru formarea unei conduite de viaţă sanătoasă în viitor. 

          Profesor Olivia Macovei 
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Ziua Educației Nonformale 

“Să iubim viața, să prevenim consumul de droguri!” 

 

 Mă gândeam de multe ori cum pot sa le inspir elevilor idei creative referitoare la prevenirea 

consumului de droguri. Ideea mi-a venit atunci când a trebuit să pregătesc o activitate cu ocazia 

,,Zilei educatiei Nonformale”. În cadrul acestui eveniment se pun în practică activități și metode de 

educație nonformale - de altfel un binevenit eveniment care se desfășoară simultan în mai multe 

Institute de învățământ.  

 Sub formă de joc, de relaxare, fără să fie nevoie de metodele obișnuite pe care cu toții le 

folosim la clasă, am reușit să obțin din partea elevilor mei un rezultat surprinzător pentru mulți dar 

așteptat pentru mine de ceva vreme și anume acela de creativitate spontană. 

 Cum le-am indus această stare acestor elevi de clasa a X-a si a XI-a? Foarte simpu! Le-am 

explicat incă odată ce inseamna consumul de droguri și i-am rugat să se gândească cum ar fi dacă 

cineva foarte drag lor, apropiat lor (soră, frate, prieten din copilărie) ar consuma droguri. Rezultatul a 

venit la început oral, verbal, apoi încurajându-i să aibă încredere în ei le-am propus să deseneze 

mesaje antidrog (fără propoziții adăugate). 

 Munca mea a dat roade așa că în timpul petrecut pentru aceasta activitate elevii de școala 

profesională din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava au fost stimulați să-și 

canalizeze atenția oferind ceva spectaculos: un ajutor bine-meritat pentru semenii lor aflați în impas 

și anume mesaje cu conținut antidrog. 

 Bucuria este enormă atunci când îi vezi cooperând intr-un scop comun, implicându-se, 

dăruind. 
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 Ideea a fost următoarea: 

,,Cum putem să-i determinăm pe elevi mai mici de vârstă decât 

voi, dragi vouă, să nu consume droguri?” 

,,Cu ce mesaj am putea să prevenim acest fenomen din ce în ce 

mai periculos?” 

Din acel moment ideile au început să curga valuri,  revoltați de 

faptul că cineva la care ei țin ar putea fi păcălit sau determinat să 

consume droguri din curiozitate, ratându-și viața până la urmă. 

 O parte din elevii din clasele a X-a C și a XI-a B  școală 

profesională au reușit cu ocazia Zilei Educației Nonformale să 

ofere ceea ce ei nu credeau că sunt în stare să facă: desene cu 

mesaj antidrog și acest lucru spre mândria mea și a profesorilor 

care predau la aceste clase si care au văzut rezultatul muncii lor. 

 La finalul activității au fost selectate cele mai 

reprezentative desene pe care le-am expus pentru a fi admirate 

de toți elevii din școală. 

 

         Psiholog Elena Mihaela Pavăl   
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Bucuria de a fi copil 

– sărbătorită la Biblioteca Judeţeană “I.G. Sbiera” Suceava 

 

Pe data de 30 mai 2016, Biblioteca Judeţeană Suceava a fost gazda manifestării artistice 

organizată pentru a sărbători Ziua Internatională a Copilului. Activitatea a fost defăşurată în cadrul 

proiectelor educaţionale: “Cartea – prietena mea” şi “Tradiţii Bucovinene”. Aceste proiecte se 

derulează ca un parteneriat între Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Centrul Şolar de Educaţie 

Incluzivă şi Biblioteca Judeţeană “I.G. Sbiera” Suceava. Cu această ocazie s-a organizat un atelier de 

lucru iar creaţiile elevilor au fost expuse în incinta Bibliotecii Judeţene. Expoziţia de pictură şi 

fotografie, “Portret de Copil” a inclus lucrări realizate de către elevii de la Centrul Şcolar Suceava şi 

de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. În coordonarea elevilor pentru realizarea 

expoziţiei, un aport deosebit au avut prof. Olivia Macovei şi bibliotecar Violeta Vorobeţ, aceştia 

realizând o serie de picturi si fotografii adecvate temei. 

Programul artistic a constat în dansuri tradiţionale bucovinene şi cântece populare interpretate 

de Ansamblul Folcloric “Dor bucovinean” de la Centrul Şcolar Suceava. Din partea Colegiului 

Tehnic de Industrie Alimentară a participat cu momente artistice interpreta de muzică populară 

Sorina Georgiana Petriceac, acompaniată în paşi de dans de colegii săi Adrian Boicu, Ancuţa Obreja, 

Gabriela Nuţu şi Daniel Sacaliuc. Prezentatorii evenimentului au fost Sorina Georgiana Petriceac şi 

Adrian Boicu care au imbracat frumosul nostru port popular. 

Ei au punctat, cu farmec şi naturaleţe, principalele 

momentele artistice care s-au derulat pe parcursul unei ore 

încărcate de emoţii.  

Cântecele interpretate de Sorina Georgiana Petriceac 

si de Grupul Folcloric “Dor bucovinean” au fost apreciate şi 

aplaudate de partcipanţii la activitate. İnvitată specială a fost 

Valentina Cernovschi, elevă la Colegiul de Artă “Ciprian 

Porumbescu” Suceava. Micuţa cântăreaţă, imbracată într-un 

frumos costum popular ne-a uimit cu talentul său si cu 

seriozitatea de care a dat dovadă în interpretarea melodiiilor 

sale.  
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Momentele deosebite din cursul activităţii au fost surprinse prin intermediul aparatului 

fotografic, de  către Andrei Gălăţan, elev la CTIA. Organizatorii evenimentului, prezenţi alături de 

elevi au fost prof. Olivia Macovei, bibliotecar Violeta Vorobeţ, prof. Mihaela Darie de la Colegiul 

Tehnic Alimentar şi prof. documentarist Violeta Dumistrăcel, prof. Raluca Pintilie, prof. Carmen 

Ungureanu de la Centrul Şcolar de Educaţie İncluzivă Suceava. La sfârşitul activităţii, copiii au fost 

recompensaţi cu diplome şi dulciuri din partea organizatorilor. 

 A fost un eveniment plin de emoţie, o ocazie de a ne întâlni profesori, părinţi, copii, o etalare a 

frumosului port popular românesc şi a cântecelor moştenite din generaţie în generaţie. 

Profesor Olivia Macovei 
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Elevii de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava au sărbătorit 

10 ani de la înființarea Auchanului Suceava 

 

Elevii de la Colegiul Tehnic de Industrie  Alimentară  

Suceava, domeniul industrie alimentară, au sărbătorit 

împreună cu partenerul lor principal ”AUCHAN” 10 ani de 

activitate de la înființarea acestui  hipermarket.  

Auchan este o rețea internațională de hipermarketuri, 

cu sediul central la Lille, Franța. Compania este controlată de 

familia Mulliez și este prezentă 

în Franța, Italia, Spania, Portugalia, Luxemburg, Polonia, Ungaria,Rusia, Maroc, China, Taiwan și  

România. Denumirea Auchan provine din limba franceză, fiind un omofon pentru Hauts-Champs, un 

cartier în Roubaix. 

De opt ani de zile elevii instituției noastre își formează în cadrul hipermarketului competențe 

necesare pregătirii în domeniul industriei alimentare. 

La activitate au participat un număr de 200 elevi care efectuează practica în acest hipermarket 

împreună cu profesorii îndrumători, alături de reprezentanții hipermarketului: Lucian Vacariuc, Luca 

Violeta, Avasiloae Anca, Cerlincă Alina, Tugui Maria, Piroș Bogdan, Boinceanu Dănuț, Vameșu 

Alexandru, Struț Irina, Macovei 

Gabriela, Bozomală Otilia. 

Parteneriatul cu Auchan a 

fost realizat în urmă cu opt ani și 

de atunci există o colaborare 

frumoasă și benefică pentru elevii 

Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava, care au 

ocazia să își formeze 

competențele cognitive, sociale și 

de execuție necesare pregătirii în domeniul industriei alimentare. Obiectivele instruirii practice 

realizate în cadrul raioanelor magazinului Auchan urmăresc dezvoltarea de capacități, priceperi și 

deprinderi, accentuând spiritul de cooperare și comunicare al elevilor. 
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Totodată, se urmărește promovarea unei forţe de muncă calificate, la nivelul standardelor 

europene, bine pregătită şi adaptabilă la piaţa muncii, care să răspundă schimbărilor din economie. 

 Activitatea susţinută de elevi, sub atenta coordonare a profesorilor îndrumători: Cioraru Ana, 

Creţu Angela, Radu Melania, Aolăriței Gabriela, Brumă Diana, Sahleanu Emilian, Pîrghie Mirela, 

Ropciuc Sorina, Rusu Aurica și Darie Mihaela în raioanele magazinului Auchan, permite tinerilor 

perfecţionarea abilităţilor pe care le deţin pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor specifice carierei, 

precum şi dobândirea de competenţe şi cunoştinţe profesionale, a încrederii în sine, a unei mai bune 

înţelegeri a pieţii muncii şi a unei atitudini pozitive în ceea ce priveşte profesia. 

 Sub aceste auspicii, o mare parte a elevilor noştri reuşesc chiar să se angajeze în cadrul 

Grupului Auchan sau să-şi deschidă propria afacere. 

 În cadrul activității reprezentanții hipermarketului Auchan au oferit celor 200 de participanți 

cadouri care au constat în: rechizite școlare, dulciuri, ghiozdane, îmbrăcăminte, sucuri și diverse 

croisante. 

 

Reprezentanții Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, doamnele director 

Hladiuc Tatiana și Buda Niga Crăița au mulțumit pentru colaborarea cu acest reprezentant economic 

de prestigiu în care efectuează practica elevii noștri și și-au exprimat dorința de a avea în continuare 

o colaborare fructuoasă. 

Reprezentantul elevilor, Andrei Stoica din clasa a IX-a C, de la Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava s-a adresat celor de la Auchan prin următorul cuvânt: ”În prima zi a săptămânii 

de practică, sub îndrumarea domnilor profesori, alături de colegii repartizaţi am început plăcuta 

aventură a practicii in Hypermarketul Auchan. Ziua a început într-un mod interesant, printr-un 

instructaj de Sănătatea și Securitatea Muncii, însoţit, ca în fiecare din dimineţile ce au urmat, de un 

sandwich şi un ceai cald. Acolo am întâlnit un personal amabil, înţelegător, cald şi grijuliu de la care 

am învăţat extrem de multe lucruri noi, indiferent de raionul la care am activat: brutărie – patiserie 
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sau gastro. Atât eu cât şi colegii mei, am încercat să le ajutăm cât mai mult pe doamnele de la 

brutărie-patiserie, să nu le încurcăm şi să „furăm cât mai mult din meserie”. A fost o experienţă de 

neuitat şi consider că şi reciproca este valabilă dacă este să-mi amintesc bucuria şi totodată  regretul 

cu care ne-am despărţit în ultima zi. Pot spune că au fost într-adevăr „bune practici” pentru noi, elevii 

cu specializarea industrie alimentară şi aştept cu nerăbdare următoarele 2 săptămâni de practică 

comasată. În speranţa unei colaborări cel puţin la fel de reuşite, acum, la ceas aniversar,  aducem 

mulţumiri şi felicităm întreaga echipă Auchan, cu care, noi, elevii de la CTIA – SV  am luat contact.” 

 

 

 

 

 

Prof. Melania Radu 

                                                                            Prof. Crăița Buda Niga 
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Non – formalii ... Zîn(i) și Zîn(e) la Suceava 

 

Cu ocazia Zilelor Educaţiei Non – formale 

(ZEN), 21-22 octombrie 2016, avut loc la Suceava 

un eveniment care a marcat aceste zile, în care 

tinerii pot deveni chiar ei promotorii învăţării non 

–formale. Ziua de 21 octombrie 2016 a devenit 

ZÎN ( Ziua Învăţării Non- Formale), datorită unor 

tineri entuziaşi de la Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară, Suceava şi datorită unor voluntari de 

la Societatea Ştiinţfică Cygnus – Centru UNESCO.  

ZEN este despre o stare de spirit nouă şi despre principii si valori care stimulează invăţarea 

sub toate formele ei, dar în mod deosebit învăţarea non- formală. Evenimentul a adus in şcoală şi în 

comunitate o metodă de învăţare activ participativă, aparţinând contextului non-formal. Este vorba 

despre “expoziţia vie”, o metodă activă, care promovează dialogul între tinerii preocupaţi de o 

problemă a societăţii şi comunitate. İniţiatorii, coordonaţi de prof. Olivia Macovei, au ales spaţiul din 

curtea şcolii pentru a transmite un mesaj impotriva 

limbajului instigator la ură pe Internet.  Spaţiul public 

a devenit o “galerie” deschisă, în care tinerii şi-au 

prezentat într-un mod creativ mesajul: “No Hate!”. 

Tinerii au fost “exponate vii”, care au avut 

posibilitatea sa interacţioneze cu participanţii, ei 

susţinând vizual mesajul prin postere, articole de 

îmbrăcăminte personalizate şi fotografii.  Tinerii au  

fost purtatorii unui  mesaj “ Fără ură”, transmis cu 

prilejul celei de-a şasea ediţii a Zilelor Învăţării 

Nonformale.  

Obiectivele activităţii au fost informarea a circa 200 de liceeni cu privire la campania No 

Hate Speech Movement, a Consiliului Europei, privind combaterea discursului instigator la ură şi 

însușirea unui inventar conceptual terminologic: discurs instigator la ură (DIU), combaterea DIU, 

forme de raportare DIU, bullying  şi conștientizarea necesității combaterii DIU.  No Hate Speech 
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Movement a pornit ca o campanie, parte a proiectului „Young People Combating Hate Speech 

Online” desfășurat între 2012-2014, un proiect împotriva Discursului Instigator la Ură, a 

rasismului și a discriminării în mediul online. Campania a fost inițiată și este implementată 

de Consiliul Europei. Aceasta continuă până în anul 2017. Tinerii suceveni au format, la finalul 

activităţii, o inima uriaşă simbol al empatiei pe care aceştia o au pentru victimele discursului 

instigator la ură. Mesajele purtate de participanţi au fost:  Peace not Hate!, Speak Peace not Hate!, 

Stop Discriminării!, Cuvintele pot ucide!, Love not Hate! 

 

 

Profesor Olivia Macovei 
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A venit din nou Toamna…  

 

Așa cum îi șade bine unui festival care se respectă, vinerea de 28 octombrie 2016 a adus cu ea 

ediția a II-a a Festivalului toamnei, o manifestare plină de culoare, gust și veselie care și-a propus, 

la fel ca anul trecut, să celebreze anotimpul ce tocmai se apropie de sfârșit. Elevii Colegiului Tehnic 

de Industrie Alimentară alături de diriginții lor și de profesorii coordonatori au fost „provocați” să-și 

manifeste talentul și imaginația în cadrul celor șapte probe: desen, lanterne din bostani, decorațiuni, 

gastronomie raw sau clasică, precum și cele două probe pline de haz și încântare, prezentarea 

costumelor „eco” și de „Halloween”. 

S-a constatat că acest gen de activități au un 

ecou puternic în rândul elevilor, dar în același timp 

mobilizează și profesorii care simt că întineresc 

alături de cei pe care-i pregătesc cu sfaturi și 

încurajări pentru marea sărbătoare. Proiectul a fost 

o manifestare inter-disciplinară, reunind elemente 

din ecologie, limba engleză, industrie alimentară, 

precum și cultura și tradițiile românești.  

Toate creațiile elevilor au fost evaluate de 

către un juriu stabilit la nivel de școală, format din 

7 profesori, iar premianții au primit diplome și 

premii provenind din sponsorizări și donații din 

partea profesorilor școlii. 

A fost o seară magică, plină de veselie, 

eveniment de la care n-au lipsit muzica și dansul pe 

ritmuri cântate de elevi talentați din cadrul liceului. 

Au fost cel puțin 140 de elevi și 20 de profesori la 

care s-au adăugat invitații speciali, veniți din 

Slovacia și Italia, partenerii din proiectul de 

parteneriat strategic Erasmus Plus „CIL – 

Cooperative Interactive Learning”. Proiectul se adresează elevilor de la profilul turism și alimentație 

și a debutat cu prima activitate de învățare la Suceava. 
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Directoarea liceului, prof. Tatiana Hladiuc a 

felicitat elevii care s-au implicat activ în această 

manifestare cât și pe organizatorii festivalului, 

profesorii Carmen Doroftei, Narcisa Buhu, Monica 

Lepcaliuc, Melania Radu, Mihaela Darie și Emilian 

Sahleanu, solicitându-le promisiunea ca festivalul 

să devină o tradiție. 

Prof. Carmen-Dănuța DOROFTEI 
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Ad perpetuam rei memoriam 

 

 Mitul zborului revenea din nou în atenţie, la începutul secolului XX. Fascinaţia desprinderii 

de pamânt era prea mare, pentru ca studiile de aerodinamică de până atunci să nu fie reconsiderate şi 

sub aspect aplicativ, iar zborul, purtat de dor al lui Hiperion, începea să fie năzuit şi ca experienţă 

umană. Zborul, cu un aparat propulsat reactiv, realizat de Henri Coanda a devenit atunci, în mijloc de 

decembrie 1910, la Paris,evenimentul cel mai important din acea perioadă, de început, a aviaţiei. 

Coandă voia să arate lumii că oamenii se pot desprinde de pământ şi se pot reîntoarce la el purificaţi 

de catre legile naturii. 

 Aşa s-a născut avionul cu reacţie „‟Coandă 1910‟‟, primul aparat aeroreactiv si aerodinamic 

din lume şi de la acesta, celebrul  efect Coandă, cu numeroasele aplicaţii practice ulterioare. 

 În acea perioadă în care cei preocupaţi de zbor îşi canalizau atenţia mai mult spre 

desprinderea propriu-zisă  de sol, Coandă face serioase studii şi încercări în domeniul aerodinamicii, 

îndreptându-şi atenţia atât asupra îmbunătăţirii portanţei, prin forma secţiunii aripii, în aşa fel încât 

presiunea de deasupra aripii să devină cât mai mică, cât şi asupra propulsiei perfecţionând  motorul 

cu reacţie, pe care îl va folosi la avionul său. 

În octombrie 1910, cu ocazia celui de al doilea salon internaţional de aeronautică de la Paris, 

H. Coandă  a prezentat primul aeroplan cu reaţie din lume.Aparatul a stârnit un interes deosebit prin 
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noutatea cu caracter constructiv, faţă de celelalte aeroplane expuse în acelaşi salon de către de 

constuctorii in domeniu din acea vreme. 

Consrucţia avionului „‟Coandă 1910‟‟ a fost precedată de numeroase experimente de 

aerodinamică,  intrate în atenţia oamenilor de ştiinţă şi constructorilor aeronautici. Pentru avionul său 

cu reacţie, Coandă a trebuit să inventeze aproape totul. A făcut numeroase experimente, unele 

inedite, mai ales în ceea ce priveşte profilul de aripă, care să asigure sustentaţia, considerând că 

aripile  aeroplanelor şi elicele aeriene sunt ele însele maşini cu reacţie. A conceput astfel, pentru 

avionul sau, o aripă cu profil gros, diferită de ceea ce s-a folosit înaintea sa, care asigura un 

coeficient de portanţă mare.Îşi construieşte aparatul , care în cele din urmă rezultă de o formă foarte 

„‟modernă‟‟, o adevarată pasăre în spaţiu. Era totul pregătit, iar în timpul primei încercări, Coandă 

observă, accidental, la propriu şi la figurat, un fenomen nou, neaşteptat-deviaţia jetului de gaz, la 

curgerea în vecinătatea unei suprafeţe. La puţin timp după acest zbor, Coandă a relatat observaţia sa 

reputatului specialist în aerodinamică, Theodore von Karman de la Universitatea din Gottingen, care 

apreciind că fenomenul reprezintă o descoperire, l-a denumit „‟efectul Coandă‟‟. 

 Efectul  Coandă a apărut, ca mai toate marile descoperiri, în mod surprinzător. Fenomenul a 

fost observat la 16 decembrie1910, în cursul primului zbor aeroreactiv din lume, pe aerodromul Issy 

les Moulineaux de lângă Paris.Urmărind evoluţia flăcărilor ce părăseau ajutajele motorului său cu 

reacţie, Coandă a constatat  că acestea, în loc să fie deviate spre exterior de către plăcile deflectoare, 

dimpotrivă, erau atrase şi lipite de pereţii fuselajului.În situaţia aceea, fenomenul era nedorirt şi 

foarte periculos, purtând să ducă la aprinderea aparatului. Fenomenul este apoi cercetat şi teoretizat. 

Pe baza acestui fenomen, Coandă dezvoltă numeroase aplicaţii practice în domeniul 

aeronauticii sau în alte domenii, un rol important avându-l dispozitivul Coandă pentru controlul 

stratului limită la aripi echipate cu dispozitive de hipersustentaţie. 

Au trecut 100 de ani de atunci. Păsările de oţel de tip Coandă s-au perfecţionat şi brăzdează 

cerul. pentru ca noi să ajungem şi cu sufletele, ajutaţi şi de ,,măiastrele‟‟ lui Brâncuşi, mai aproape de 

anonimatul Naturii, ad perpetuam  rei  memoriam.   

 

 

                                                                                                Profesor Viorel CHIRICĂ                                                                                                                                   
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GRĂSIMILE ALIMENTARE 

 

Clasificarea şi compoziţia grăsimilor   

Grăsimile alimentare sunt formate aproape în exclusivitate din lipide şi se obţin prin extracţie 

din seminţele plantelor oleaginoase, germenii cerealelor, din anumite fructe (nuci, arahide etc), din 

ţesuturile animalelor şi din lapte.  

Clasificarea grăsimilor după provenienţă, stare de agregare şi sicativitate este:  

Grăsimile alimentare: 

 Grăsimile vegetale 

 Grăsimile animaliere 

Grăsimile Vegetale 

 Grăsimi lichide – nesicative de măsline, migdale și semisicative de floarea soarelui, 

susan, soia, dovleac; 

 Grăsimi solide – cu acizi grasi volatili – unt de cocos și fără acizi grași volatili – unt 

de cacao;  

Grăsimile Animaliere 

 Grăsimi lichide - ulei de pește, ulei de balenă, focă și ulei din  copite de bovine; 

 Grăsimi solide - seul de bovine, untura de porc și de pasăre (găină, rață, gîscă); 

Grăsimile alimentare conţin în proporţie predominantă gliceride. (în grăsimile rafinate 

conţinutul de gliceride poate atinge proporţii de 98-99%). În compoziţia grăsimilor sunt prezenţi 

acizi graşi liberi în proporţie de 1.5% (ex. acid oleic), substanţe azotate albuminoide şi întreaga gamă 

de compuşi ce rezultă în procesele de rîncezire (aldehide, cetone şi alţi compuşi de oxidare). De 

asemenea, grăsimile alimentare conţin vitamine liposolubile: vitamina E (tocoferoli) în cantităţi 

destul de mari mai ales în uleiuri vegetale (chiar rafinate) şi vitaminele A şi D în proporţii mai mari 

în grăsimile extrase din ficatul şi lapţii peştilor. Grăsimile alimentare mai conţin pigmenţi 

carotenoizi (carotenii şi xantofila), şi chiar clorofilă şi alţi pigmenţi hidrosolubili, cea mai mare parte 

dintre substanţele colorante prezente în grăsimile alimentare brute sunt fie denaturate, fie eliminate 

în procesul de rafinare. În compoziţia grăsimilor alimentare, în special în cele de origine vegetală, 

sunt prezente uleiuri eterice, care contribuie la formarea mirosului specific şi care se elimină la 

rafinare, prin operaţiunea de dezodorizare.Componenţii principali ai grăsimilor alimentare sunt 
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gliceridele. Dintre acestea predomină trigliceridele. Trigliceridele sunt însoţite în cantităţi mai mici 

de monogliceride şi digliceride. 

Acizii graşi din structura gliceridelor pot fi: saturaţi (butiric, capronic, caprilic, caprinic, lauric, 

miristic, palmitic, stearic şi alţii); mononesaturaţi (oleic, mirist-oleic, erucic); esenţiali (linoleic, 

linolenic, arahidonic). Proprietăţile grăsimilor, valoarea lor biologică precum şi gradul lor de 

asimilare depind în mare măsură de proporţia dintre acizii graşi saturaţi şi nesaturaţi. Fiind alcătuite 

aproape numai gliceride, grăsimile au un important rol energetic în organism (un gram grăsime, 

dezvoltă în organism 9,3 kcal); contribuţia grăsimilor la acoperirea necesarului energetic zilnic 

trebuie să fie de 25 .30%. În alimentaţia umană trebuie să intre atît grăsimi de natură vegetală (uleiuri 

care sunt mai bogate în acizi graşi esenţiali) cît şi grăsimi de origine animală. 

Uleiuri vegetale 

Uleiurile comestibile se obţin prin presarea seminţelor sau a fructelor oleaginoase şi 

prelucrarea uleiului brut care urmăreşte îmbunătăţirea proprietăţilor organoleptice şi creşterea 

rezistenţei la păstrare. Separarea uleiului din seminţele de floarea soarelui se face în prima fază prin 

presare, extrăgîndu-se circa 50% iar apoi, prin extracţie cu benzină specială. Uleiul brut de presă este 

superior celui de extracţie datorită conţinutului mai redus în impurităţi. 

Uleiurile brute, atît cele de presă cît şi cele de extracţie, se supun rafinării. 

Uleiul de măsline se obţine din fructele măslinului (Olea europea) prin extragere din pulpa 

fructului (conţine 40-60% grăsimi) sau din sîmburi (care au 19% ulei). 

Uleiul de calitate superioară se obţine din pulpa fructului prin scurgere şi presare la rece. 

Acest ulei (denumit "Oli d'oliva vergini") se obţine printr-un proces de prelucrare care nu produce 

modificări în compoziţia grăsimilor. Pentru obţinerea lui se aplică operaţiuni de spălare, decantare, 

centrifugare, filtrare; nu se obţine prin extracţie cu solvenţi. Din punct de vedere organoleptic, acesta 

are un aspect limpede, strălucitor, de culoare galben-deschis sau galben-verzui, cu gust uşor dulce, 

plăcut şi fără miros. Prin răcire la 4-5°C se tulbură, iar la - 20°C prezintă consistenţa untului. 

Uleiurile obţinute prin extracţie sau din sîmburi prezintă culoare verde şi se utilizează în 

alimentaţie sau în industria cosmetică sau a săpunurilor. 

Uleiul de dovleac este un ulei de calitate superioară, de culoare galben deschis, cu gust plăcut, 

specific seminţelor. 

Uleiul de soia are culoarea galben-roşcată, cu gust şi miros caracteristice. Este un ulei de bună 

calitate, dar dacă este păstrat la căldură capătă un miros neplăcut de peşte. 
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Uleiul de porumb se obţine din germeni de porumb. Are culoarea galben-roşcat cu miros plăcut 

de făină proaspătă. Este un produs dietetic deoarece contribuie la reducerea colesterolului din sînge. 

Grăsimile de origine animală, hidrogenate şi emulsionate 

Materiile prime utilizate pentru obţinerea grăsimilor animale sunt ţesuturile grase provenite de 

la porcine (slănină, osînză, grăsimea de pe intestine), bovine şi ovine (seu, oase, copite), peşte, 

mamifere marine. 

Obţinerea grăsimilor presupune parcurgerea următoarelor operaţiuni: sortarea şi pregătirea 

materiei prime; extragerea grăsimii; rafinarea; răcirea; ambalarea. 

Extragerea grăsimii se poate realiza prin următoarele metode: topire şi presare; fierbere cu apă; 

încălzire sub presiune; extracţie cu solvenţi (benzină). 

Untura de porc se obţine din osînză, slănină şi grăsime de pe intestine. Calitatea unturii 

obţinute din osînză este superioară celorlalte. Prin presare, osînza poate să elibereze o oleină de 

calitate excepţională, folosită pentru scopuri farmaceutice. Acizii graşi prezenţi în cantitate mare în 

grăsimea de porc sunt cei palmitic, stearic şi oleic. 

Untura pentru alimentaţie are un aspect alb, perlat, cu gust şi miros caracteristic. 

Untura de pasăre. Se obţine din untură de găină şi untură de gîscă. 

Untura de găină se prezintă ca o masă alifioasă (la 20°C), consistentă, semivîscoasă de 

culoare gălbuie specifică. În stare topită este transparentă, cu gust şi miros specifice. Caracteristica 

importantă a acestei grăsimi este conţinutul ridicat în acid oleic (cca. 55%), care contribuie la 

formarea consistenţei semivîscoase. 

Untura de gâscă se obţine prin topirea grăsimii subcutanate şi peritoneale. Se caracterizează 

prin aspect alifios, culoare alb-gălbuie, consistenţă slabă, miros şi gust caracteristice, destul de 

pronunţate. 

Grăsimile vegetale culinare sunt fabricate pentru a înlocui untura. Se utilizează în panificaţie, 

patiserie şi la gătit, fiind grăsimi aproape pure (99% grăsime). 

Margarina. Este o emulsie stabilă obţinută din uleiuri, grăsimi vegetale şi eventual grăsimi 

animale, cu apă sau lapte, care prin proprietăţile sale se aseamănă cu untul. Fabricată iniţial ca 

substituient al untului, margarina s-a impus, datorită proprietăţilor specifice, ca un produs distinct, cu 

o piaţă proprie. 

Margarina este o emulsie concentrată, de tipul apei în grăsime, în care faza dispersă este apa, 

respectiv laptele. În afară de grăsimi şi apă se folosesc ca materiale auxiliare şi emulgatori, lecitină 

alimentară, aromatizanţi, zahăr, sare, vitamina A şi D2 etc. Datorită prezenţei în compoziţia sa a 
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grăsimilor cu punct de topire compatibil cu organismul omului, precum şi a emulsionării fine, 

margarina are un grad de asimilare foarte ridicat (94.97%). Din punct de vedere nutriţional, 

sortimentele de margarină pot fi concepute pentru a suplimenta sau corecta anumite regimuri 

alimentare. Ţinînd cont de particularităţile reţetelor de fabricaţie şi de destinaţie, se pot deosebi 

următoarele sortimente: 

 margarină de masă (tip M); 

 margarină pentru panificaţie, patiserie, cofetărie (tip P); 

 margarină tartinabilă (tip T); 

 margarină hipocalorică (tip H). 

 

Prof. Melania Radu  

           Prof. Aurica Rusu 
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ASPECTE PRIVIND ACŢIUNEA  ANTICANCERIGENĂ  A  INOZITOL-

FOSFAŢILOR (FITAŢILOR) 

 

I. INTRODUCERE 

 

Inozitolul sau hexahidroxi-ciclohexan este un polialcool cu formula chimică C6H12O6. Acest 

poliol ciclic are nouă izomeri de configuraţie, dintre care doar myo-inozitolul (γ- izomerul geometric 

al inozitolului) are activitate vitaminică.  

Myo-inozitolul este o componentă structurală a unor lipide complexe din seminţele unor 

specii de plante (cereale, leguminoase), fiind prezent, totodată, şi în corpul microrganismelor şi al 

organismelor animale. Este considerat factor de creştere pentru drojdii, iar pentru om vitamină din 

complexul B, acţionând ca factor lipotrofic şi rezervă de carbohidraţi pentru activitatea muşchilor.  

Myo-inozitolul poate fi sintetizat pornind de la glucoză sau poate fi preluat de om odată cu 

alte componente ale produselor alimentare. În organism se găseşte în sânge şi în concentraţii mai 

mari, în măduva spinării, LCR şi creier.  

 

 

                             Myo-inozitol [18]                                     Acid fitic [19] 

 

Acidul fitic sau fitatul este hexafosfatul myo-inozitolului (InsP6) - o componentă comună a 

plantelor, depozitat în mare parte ca sare complexă de Mg
2+

, K
+
, şi proteine în particulele subcelulare 

(globoide, granule aleuronice) din seminţe. Până la 60-80% din fosforul prezent în astfel de organe 

poate fi InsP6. Alţi cationi, cum ar fi Ca
2+

, Zn
2+

, Fe
3+

 şi Cu
2+

 sunt de obicei prezenţi în cantităţi mai 

mici. Atât organismele inferioare (protozoare) cât şi cele superioare produc InsP6, care este prezent 

în cantităţi mai mari în cereale, legume, nuci şi seminţe oleaginoase, servind ca principală sursă de 

stocare a fosforului. 



 

39 
 

Complexele fitat-minerale, fitat-proteine şi fitat-minerale-proteine, pot influenţa negativ 

digestia şi biodisponibilitatea mineralelor şi proteinelor [1,2]. Fitatul, de asemenea, se poate lega cu 

amidonul, direct prin legături de hidrogen cu o grupare fosfat sau indirect, prin proteine ducând la 

reducerea solubilităţii şi digestibilităţii amidonului [3]. 

Fitaţii sunt stabili, rezistenţi la căldură, transport, depozitare, dar diverse metode: gătire, 

înmuiere, germinare, iradiere, extrudare, măcinare, prăjire, fermentare etc. pot reduce concentraţia 

fitaţilor, în funcţie de produsul alimentar procesat şi de metoda de prelucrare.  

Pentru a combate efectele antinutritive ale fitaţilor, s-au propus mai multe metode de a scoate 

acidul fitic din hrană. Dar, tot mai multe lucrări ştiinţifice din ultimii ani au evidenţiat faptul că un 

consum de acid fitic poate avea efecte benefice asupra sănătăţii. 

 

II. ROLUL ACIDULUI FITIC ÎN CANCER 

 

Acidul fitic s-a dovedit a fi un agent protector într-o varietate de tipuri de cancer, în multe 

modele “in vitro” sau “in vivo”. În majoritatea experienţelor s-au folosit circa 1-2% acid fitic pur, ca 

supliment al unei diete scăzute în fibre sau adăugat apei de băut, şi mai puţin tărâţe de cereale ca 

sursă naturală de acid fitic. 

 

II.1. CANCERUL DE COLON 

 

Studiile „in vitro” (pe culturi de celule în laborator) au arătat că acidul fitic pur a inhibat 

creşterea celulelor, stimulând diferenţierea şi dezvoltarea celulelor HT-29 ale cancerului de colon. 

Acidul fitic a cauzat o reversie a fenotipului malign, ajungându-se la o reducere a dimensiunilor 

tumorii, ceea ce a dus la ideea că efectele acidului fitic pur pot include şi modularea directă a 

genelor. 

În studiile “in vivo”, acidul fitic pur, introdus în apa de băut, a redus rata de proliferare a 

celulelor colonice fie în stadiile incipiente fie în cele în plină evoluţie ale carcinogenezei colonului 

(4,5,6,7). Astfel, administrat unor şobolani trataţi cu azoximetan (AOM), acidul fitic (2%) a redus 

(pâna la 5 luni după iniţierea tumorilor) semnificativ numărul tumorilor de colon, mărimea şi rata 

mitotică (de diviziune) a celulelor, comparativ cu un grup de control [5], sugerând că acidul fitic 

poate avea efecte anticancerigene, atât în faza de iniţiere cât şi de promovare a cancerului de colon.  
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Shivapurkar ş.a. [8], evaluând efectul chimioprotector al acidului fitic (2%) într-un model de 

cancer de organ dual (mamar şi colon), a descoperit că acidul fitic (2%) a scăzut semnificativ 

numărul ambelor tipuri de tumori după 30 de săptămâni de tratament. Nelson ş.a [9] au descoperit că 

acidul fitic, suplimentat la o dietă bogată în fier, a scăzut semnificativ numărul de tumori ale 

colonului, eliminând efectul de promotor al cancerului de colon realizat de fier. 

 

II.2. CANCERUL  MAMAR 

 

În experienţele efectuate pe animale, suplimentarea cu acid fitic pur (1,2%) a redus proliferarea 

celulelor maligne în glanda mamară [10]. Reducerile au fost mai semnificative atunci când s-a adăugat 

la dietele cu nivele ridicate de fier şi calciu, sugerând că acidul fitic leagă aceşti cationi şi inhibă 

efectele lor promotoare. Mai multe experimente ale unor cercetători [11,12] au arătat că acidul fitic pur 

adăugat în apa potabilă a redus incidenţa tumorii într-un model cu tumoră mamară indusă cu dimetil-

benzantracen (DMBA).  

Vucenik ş.a. [11] au arătat că tărâţea de grâu în procent de 20%, a fost ineficientă în reducerea 

tumorilor mamare la şobolani, în timp ce acidul fitic (0,4%) adăugat într-o formă pură în apa potabilă 

a determinat o reducere semnificativă în ceea ce priveşte incidenţa tumorilor. Deşi rezultatul 

experienţelor a fost diferit, cercetătorii au arătat că nivelul acidului fitic pur exogen din apa potabilă 

a unui grup corespundea cu nivelul de acid fitic endogen prezent în cele 20% tărâţe de grâu din dieta 

altui grup. O explicaţie ar putea fi faptul că, spre deosebire de acidul fitic exogen (pur), cel endogen 

(din tărâţe) este mai puţin biodisponibil, din cauza complexelor fitat-minerale, fitat-proteine şi fitat-

minerale-proteine pe care le realizează. 

 

II.3. ALTE TIPURI DE CANCER 

 

„In vitro”, acidul fitic pur, în diferite concentraţii, a redus creşterea şi a mărit rata de 

diferenţiere a liniei de celule eritroleucemice umane K562 [13], celulele adenocarcinomului de 

prostată uman PC-3 [14] şi celulele cancerul de ficat uman HepG2 [15]. În plus, acidul fitic a redus 

creşterea celulelor de rhabdomyosarcom uman în cultură [16]. 

„In vivo”, creşterea celulelor de cancer hepatic HepG2, injectate la şoarecii cu imunitate 

deficitară, a fost inhibată de acidul fitic pur (40 mg/kg greutate) administrat în apa de băut [17]. 
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III. CONCLUZII  

  

 Deşi considerat iniţial un factor anti-nutritiv, prin complexele pe care le realizează cu cationii 

metalici, proteinele, amidonul, reducând biodisponibilitatea acestora, acidul fitic este  benefic 

sănătăţii noastre prin rolul anticancerigen clar dovedit în unele forme de cancer.     

 Prin diferite studii şi experienţe, realizate atât „in vitro” cât şi “in vivo”, s-a putut dovedi 

eficacitatea acidului fitic în cancerul de colon, unde acidul fitic pur a inhibat creşterea celulelor, 

stimulând diferenţierea şi maturizarea celulelor maligne HT-29.  

 În cazul cancerului mamar, administrarea acidului fitic a redus proliferarea celulelor maligne 

în glanda mamară a animalelor de experienţă. 

Şi în alte forme de cancer, cum ar fi cele umane (hepatic, adenocarcinom de prostată sau 

rhabdomyosarcom), acidul fitic şi-a dovedit eficacitatea “in vitro” prin reducerea creşterii celulelor 

maligne şi mărirea ratei de diferenţiere a liniilor acestora. 

Deşi rezultatele acestor studii şi experimente sunt încurajatoare, totuşi ele au fost realizate în 

mare parte pe animale, necesitând studii clinice aprofundate pe subiecţi umani.    
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ALIMENTE COLORATE NATURAL - ALIMENTE COLORATE 

ARTIFICIAL 

 

Educaţia este arta de a adapta la o situaţie precisă criteriile metodologice. Educaţia este o 

măsură a civilizaţiei unui popor, cu efecte in timp in direcţia viitorului lumii moderne. Şcoala are 

menirea de a educa tinerii, prin  activităţi de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare.  

Performanţele producţiei sunt influenţate de nivelul ştiinţei, tehnicii, fiind şi sub incidenţa 

educaţiei. Evoluţia biotehnologiei nu poate fi separată de aportul chimiei, biochimiei, fizicii, 

biologiei moleculare, având efecte economice şi sociale comparabile cu cele din domeniul 

microelectronicii.  

În contextul „revoluţiei verzi” perspectivele biotehnologiei şi biomaterialelor sunt de real 

interes pentru cunoaştere şi pentru creşterea calităţii vieţii. S-au investigat în domeniul chimiei 

organice materii prime şi materiale neconvenţionale, tehnici noi lipsite de risc ecologic. În acest sens 

există un interes deosebit pentru aplicarea coloranţilor naturali datorită proprietăţilor fotofizice şi 

fotochimice excepţionale care le oferă o calitate unică de fotosensibilizatori, dar şi de stocatori sau 

convertizori ai radiaţiei electromagnetice.  

Absorbţia energiei electromagnetice de către coloranţi conduce la stări excitate,reactive, ce 

pot fi însoţite fenomene de luminescenţă, disipare termică, transfer de energie şi conversie în energie 

chimică. Coloranţii pot suferi modificări reversibile de culoare însoţite de izomerizări, scindări, 

transformări redox, acestea având diverse aplicaţii tehnologice. 

CULOAREA NATURALĂ A FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR, PLANTELOR 

MEDICINALE  

Din florile, rădăcinile plantelor sau lemnul unor arbori pot fi extraşi coloranţi cu structură de 

flavonoide sau antociani, având caracter antioxidant. În alimentaţia sănătoasă, naturală, formarea 

radicalilor liberi este împiedicată în mare măsură datorită antioxidanţilor naturali, care se găsesc în 

unele alimente, numite şi alimente de protecţie. Clarificarea structurii flavonoidice sau  antocianice 

responsabile de efectul antioxidant prezintă interes ştiinţific şi aplicativ. Cercetările ştiinţifice au 

demonstrat existenţa peroxizilor lipidici în procese patologice ca: insuficienţa hepatică, ciroza, 

ischemia cardiacă, ateroscleroza, silicoza, retinopatiile. Ca urmare, factorul agravant al multor din 

aceste afecţiuni este fenomenul de peroxidare. 
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Paradoxal, oxigenul, esenţial pentru viaţă, poate deveni toxic în cazul reducerii 

unielectronice, la radical anion de oxigen(anion  superoxid),care are efect toxic pentru că iniţiază 

procese peroxidative în membranele celulare, conducând la formarea speciilor reactive: oxigen 

singlet, radical oxidril şi apă oxigenată. Aceşti radicali participă la reacţii  în lanţ, conducând la 

procese ca:  hepatotoxicitate, senescenţă, diferite inflamaţii, cancer. 

Transportul şi activarea oxigenului presupune transferul de electroni de la diferite  substraturi: 

 

Organismele aerobe au sisteme de protecţie enzimatică contra toxicităţii induse de aceşti 

radicali prin enzime ca: superoxid dismutază, catalază, glutation peroxidază, ceruloplastină, 

lactoferină sau  prin  sisteme neenzimatice pe bază de: hemoproteine, aminoacizi cu grupe tiol: 

cisteină, glutation; vitamine cu acţiune antioxidantă: tocoferolii (vitamina E), acid ascorbic (vitamina 

C), cromogeni ca: flavonoide antociani, carotenoide.  

 Un model de reducere a radical anionului superoxid la apă, în prezenţa enzimelor, este 

prezentat  în schema următoare: 
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Sare de flaviliu  Flavonã  Izoflavonã

ALIMENTE- COLORANŢI    NATURALI   CU ACTIUNE ANTIOXIDANTA 

Coloranţii naturali reprezintă un domeniu corelat cu imperativele reformei la nivel tehnologic 

naţional datorită : 

 - extinderii surselor de materii prime şi materiale; 

 - valorificarea unor produse naturale din flora spontană sau fondul arboricol; 

 - valorificarea principiilor active ale acestora în calitate de aditivi, antioxidanţi pentru alimente, 

produse cosmetice, medicamente şi produse biomedicale; 

 - valorificarea unor produse ecologice în vederea protecţiei consumatorului, creşterii calităţii vieţii 

şi a protejării mediului. 

Protecţia faţă de toxicitatea oxigenului poate fi asigurată de :  2 

  enzime:  

  superoxid dismutază (S.O.D.), catalază, glutationperoxidază,  

  ceruloplasmină şi lactoferină;  

  sisteme neenzimatice, pe bază de:  

  hemoproteine;  

  aminoacizi cu grupe tiol: cisteină, glutation;  

  vitamine cu acţiune antioxidantă:  

  tocoferolii (vitamina E)  

  acidul ascorbic (vitamina C), 

  compuşi polifenolici vegetali;  

  cromogeni, precum: flavonoidele, antocianii, carotinoidele etc.; 

  succedanee obţinute prin 

  sinteză organică fină sau sinteze biomimetice 

În vegetale se găsesc compuşi polifenolici, flavonoli, derivaţi ai sărurilor de benzopiriliu 

provenind de la cumarină şi cromonă. 

 

                                                                                  

În biosinteza compuşilor polifenolici (flavonoidelor) din plante  

intervine procesul de fotosinteză în urma căruia se obţin 

zaharuri, ce le însoţesc, prin modificări celulare complexe 

     

                8.4. 
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bazate pe oxidare sau reducere  Un derivat reprezentativ este flavonolul (2 fenil 3,5,7 hidroxi benzo  

pironă )  

Prin oxidarea flavonei, în poziţiile 2,3, se formează benzo--pirona, care are doi izomeri, 

flavona (2-fenil-benzo--pirona) (1.) şi izoflavona (3-fenil-benzo--pirona(2.). Un derivat 

reprezentativ este flavonolul (2-fenil-3,5,7-hidroxi-benzo--pirona) (3.) 

1.                                         2.                                                   3.  
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            Coloranţii naturali din această clasă conţin grupe hidroxil în diferite poziţii ale nucleelor 

benzenice sau piranice, mulţi aflându-se prezenţi în plante sub formă de glicozide.  

Prezenţa grupelor OH în poziţiile 3,4 sau 3,4,5 este esenţială pentru efectul antioxidant.  

Calitatea coloranţilor obţinuţi din plante depinde de condiţiile de conservare si tehnicile noi 

de protejare a culorii: extracţie, concentrare, purificare, stabilizare.  

Surse de flavonoide sunt: anghinarea, hameiul, sunătoarea, păducelul, gălbenelele, iar de 

antociani: fructele de afin, cireşele negre, albăstrelele.  Licopenul din roşii, grepfruit roz, pepenele, 

toate au proprietaţi  anticancerigene. Antocianii, pe care îi regăsim în căpşuni, mure, struguri negri, 

sfeclă roşie şi ceapă roşie scad riscul bolilor cardiace, diabet, cancer şi artrită. Antocianii se  găsesc şi 

în struguri negri sau în vinurile roşii, împreună cu derivaţi flavonici ca kempferolul, quercetina şi 

miricetina. În coaja unor specii de salcâm se găseşte derivatul flavonic robinetina. 

Flavonoidele, care se afla în coaja fructelor şi în  zarzavaturi de culoare roşie, galbenă şi 

violet, în cireşe, vişine, fragi, capşuni, mure, afine, mere, varză şi sfeclă roşie, cartofi, ardei şi ceapă, 

lupta împotriva infecțiilor. Flavonoidele prezintă interes ca suplimente alimentare, datorită 

proprietăţilor antioxidante de prevenire a aterosclerozei, carcinogenezei, având concomitent şi efect 

antiviral şi bactericid . 

Polifenolii, care se găsesc în tărâţele cerealelor şi  în nuci, împiedică dezvoltarea bacteriilor şi a 

virusurilor, au o acţiune antioxidantă  dar şi un efect protector împotriva infarctului miocardic. 

Izoflavonele, ca:  inozitol, hexafosfatul (acidul fitic), lignanele, fitosterolii şi saponinele, care se 

găsesc în foarte multe vegetale, însă într-o concentraţie mai mare în soia, inhibitori de proteaze 

O

OOH

OH

HO
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inhibă carcinogeneza. Inhibitorii de proteaze se află în nuci, alune, cereale și cartofi  şi au efect în 

prevenirea cancerului.  

Fructele şi legumele conţin vitamine cu caracter antioxidant, au o compozitie mai echilibrată 

în zaharuri simple, aminoacizi şi acizi graşi; contin monozaharide uşor asimilabile de către 

organism, scutind ficatul de un efort suplimentar pentru a le  transforma,ruperea  mai multor legaturi 

simple.   

Vitaminele E si C se găsesc în cereale integrale, zarzavaturi, legume şi fructe.                                   

Consumul regulat de produse cerealiere poate acoperi nevoile de vitamine din grupul B. Vitamina C 

se găseşte în cereale încolţite. Fructoza  din fructele  naturale, cultivate ,,bio‟‟este cea mai bogată din 

monozaharidele din natură şi este necesară pentru regenerarea cerebrală. 

 

COLORANŢII SINTETICI (ARTIFICIALI) ŞI ADITIVII ALIMENTARI 

 

Coloranţii sintetici (artificiali) şi aditivii alimentari prezenţi în toate produsele rafinate vin 

ca un balast în organismul uman. După gradul de periculozitate, aditivii alimentari se clasifică în trei 

categorii: foarte periculoşi, mediu periculoşi şi inofensivi. 

Coloranţii cărnii, mezelurilor, care-i conferă cărnii un aspect plăcut, de proaspat, cu rol și de 

conservant - de exemplu nitritul de sodiu (E 250) este considerat cancerigen, iar glutamatul 

monosodic (E621) este un puternic neurotoxic, al cărui consum poate declanşa maladiile Alzheimer, 

Parkinson, Huntington, după unele studii. 

Cele mai periculoase E-uri folosite în brânza topită sunt: caragenanul (E 407) recent asociat 

cu efectul cancerigen, difosfaţii (E 450) care scad densitatea osoasă generând osteoporoza, si 

polifosfaţii (E 452) care reduc echilibrul calciu - fosfor din organism. Chipsurile şi alte snacks-uri cu 

arome: conţin aditivi alimentari periculoşi precum glutamatul monosodic. Sucurile acidulate şi alte 

băuturi carbogazoase nu au aproape deloc ingrediente naturale. Acestea conţin aspartamul, acidul 

ciclamic, benzoatul de sodiu, acesulfat de potasiu (E950), caramelul,care dau un gust plăcut 

sucurilor, dar nu oferă organismului ceva sănătos, care sa îndepărteze starea de sete fără riscuri. 

Cercetătorii şi medicii au stabilit  că suferinţele pacientilor pot avea la origine consumul excesiv de 

produse care contin aspartam. 

Gemurile din comerț conţin îndulcitori artificiali periculosi: acesulfat de potasiu (E950) cu 

efect cancerigen, risc de leucemie, de tumori pulmonare şi acidul ciclamic (E 952) cu efect 

cancerigen la nivel renal şi care afectează sistemul imunitar, nervos şi cardiovascular.  Dulciurile  din 
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magazine, dropsurile, jeleurile gumate, prăjiturile sunt colorate artificial şi au mult zahăr sau 

înlocuitori. Guma de mestecat conţine o mulţime de aditivi şi coloranţi sintetitici. Se impune să 

reducem mult consumul acesteia, cu precădere în cazul 

copiilor. 

Într-o alimentaţie fără produse rafinate, există un 

echilibru natural între antioxidanti (vitaminele A si E) şi 

cantitatea de grăsimi polinesaturate. 

Prin prăjirea cartofilor si a tuturor alimentelor 

bogate în amidon  se elimină acrilamida, o substanţă pe 

care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) o recunoaşte ca fiind foarte toxică. 
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ISTORIA PRIMELOR AUTOMOBILE  

Bătălia bătrânelor românești : Dacia 1100 vs ARO IMS 

 

Dacia 1100  a fost  model de autoturism 

produs de producătorul român de automobile 

Dacia S.A.. Modelul a fost comercializat între 

anii 1968 și 1971 și a fost un model intermediar 

până la intrarea în producție a modelului 1300. 

În realitate, Dacia 1100 era un Renault 8. 

Acesta era o berlină cu tracțiune și motor pe 

spate. Primul automobil ieșit pe poarta fabricii a 

fost făcut cadou Președintelui Republicii 

Socialiste România de atunci, Nicolae 

Ceaușescu. Conform contractului, Renault 

furniza toate părțile componente ale modelului, urmând ca cei de la Dacia să le asambleze.Viteză 

Maximă: 138 km/h Motor de 46 cp. 

Producător :Dacia 

Alt nume  : Renault 8 

Companie „mamă” : Renault 

Perioadă producție : 1968 - 1971 

Asamblat în: România 

Predecesor : Renault Dauphine 

Succesor : Dacia 1300 

Caroserie  : berlină cu 4 uși 

Platformă: Renault 8 

Ampatament: 2270 mm 

Lungime: 3990 mm 

Lățime: 1490 mm 

Înălțime: 1410 mm 

Înrudit cu: Renault 8  

 

ARO IMS a fost primul vehicul de teren asamblat în România postbelică de către ARO, produs între 

1957 și 1975  

IMS-57 

Primul model a fost IMS-57; un număr total de 914 vehicule au fost fabricate între 1957 și 1959, 

majoritatea asamblate manual. Inspirat după vehiculul rusesc GAZ 69, avea următoarele 
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caracteristici: caroserie cu două uși și 

prelată, motor de 3260 cc pe benzină, 

50 CP (37 kW) la 2.800 rpm, viteză 

maximă 80 km/h și un consum de 

carburant de 24 l/100 km. Șasiul în 

stare funcțională era testat pe ruta 

Câmpulung-Colibași după care era 

carosat, vopsit și finisat la Fabrica de 

Autoturisme Pitești. Printre alte 

ciudățenii, IMS-57 avea ștergătoare de 

parbriz manuale. 

IMS-59 

În 1959 IMS-57 a fost înlocuit cu IMS-

59, care avea îmbunătățiri substanțiale 

față de predecesorul său: motor de 56 

CP (42 kW), viteză maximă crescută la 

90 km/h iar ștergătorul de parbriz 

manual a fost înlocuit cu unul electric. 

Vehiculele erau carosate (cu 2 uși, 4 uși 

sau pick-up), vopsite și finisate la 

Câmpulung. În cei patru ani de 

producție (1959-1963) numărul de vehicule construite a crescut de la 803 în 1959 la 3.222 în 1963. 

 

M461 

Un nou model, M461 a fost început în 1964. Avea aspect și finisaj imbunătățit și mecanică 

reproiectată, deși ca aspect era asemănător cu IMS-59. Avea motor de 2.5 l pe benzină la 70 CP (52 

kW), o viteză maximă de 100 km/h și un consum de combustibil de 17 l/100 km la 80 km/h. 

Exportul modelului M461 a început în 1965 cu 2.000 de vehicule trimise în China și Columbia. 

M461 a fost o mașină foarte bună la vremea respectivă, câștigând câteva competiții internaționale: 

ediția din 1970 a Forests Rally (Belgia) și ediția din 1973 a Sons of Beaches (Oregon). Cu 

performanța și tehnologia imbunătățite, au fost produse 80.233 de vehicule, din care 46.549 au fost 

exportate iar un număr mai mare a fost folosit de către Armata Română, care le-a folosit până recent. 
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La ora actuală mai exista 

aproximativ 3.000 de vehicule 

M461 în România, iar 

proprietarii acestora s-au 

organizat în cluburi. Ultimele 

versiuni erau cunoscute sub 

numele de M473 pe piața 

germană. 

 

 

 

Bătălia  bătrânelor nemțești:  

Mercedes Benz vs Ford 

 

1893 – Benz Velo a fost primul vehicul 

funcțional ieftin, produs în masă, din 

lume. A apărut pe piață în 1893. 

Benz Velo a fost introdus de Karl Benz 

în 1894 ca urmărire la Motorwagen. Velo 

și Duryea Motor Wagon, brevetat în 

1895, sunt creditate ca primele mașini 

standardizate. 67 Velos Benz au fost 

construite în 1894 și 134 în 1895. Velo 

avea un motor de 1,5 CP 1L și mai târziu, 

un motor de 3 CP oferind o viteză 

maximă de 12 mph (19 km / h). Velo a 

fost introdus oficial de Karl Benz ca velociped, și a devenit prima mașină de producție pe scară largă 

din lume. Velociped a rămas în producție între 1894 și 1902, cu un număr de final de peste 1.200 de 

produse.   

Karl Benz a patentat primul motor cu ardere din lume staționară, statică internă. Patentul a creat o 

cerere mare pentru vehiculele sale, forțând Benz să mute operațiunile sale, în 1886, într-o nouă 
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fabrică la Waldhofstrasse din 

Mannheim (operează până la 1908). 

Benz a numit un consiliu de 

administrație pentru a ajuta 

compania să ajute în creștere. 

Persoanele numite  i-au sugerat  lui 

Benz că ar trebui să creeze un 

automobil mai puțin costisitor 

potrivit pentru producție în masă. Ca 

răspuns, Benz a proiectat un 

automobil cu două locuri pentru 

pasageri ,cu un motor cu 3 cai 

putere, pe care el l-a numit Victoria. Acest model precedent putea ajunge la o viteză maximă de 11 

mile pe oră, și a utilizat un pivot pentru puntea A acționată de un plugar legat cu lanțuri cu role 

pentru mecanismul de direcție. au fost produse 85 de unități Victoria.  

Velo Karl Benz a participat la prima cursă din lume cu primul automobil.  

Ford Model T (cunoscut și ca Tin Lizzie sau Flivver)a fost un automobil produs de Henry 

Ford la Ford Motor Company între 1908 și 1927. Modelul T a fost acela care a revoluționat istoria 

automobilului, anul 1908 fiind anul în care automobilul a devenit accesibil publicului larg. Producția 

lui Model T a început la 27 septembrie, 1908, la fabrica Piquette în Detroit, Michigan. 

Ford Motor Company a produs mai multe tipuri de automobile de la fondarea sa în 1903 și 

până la apariția lui Model T. S-a produs mai întâi Model A și s-au făcut încă 19 prototipuri (de la A 

la T). Unele s-au și produs, precum Ford Model S , care era o versiune îmbunătățită a modelului 

popular la acea dată, Model N. Următorul model produs după Model T a fost Ford Model A și nu 

Model U cum ar fi fost de așteptat. Compania a anunțat public faptul că, deoarece noua mașină este 

mult performantă față de seria veche, Henry Ford a dorit să înceapă din nou cu litera A. A profitat de 

această situație un competitor, Chrysler Corporation, care a numit prima mașină Plymouth (1928), 

Model U. 

Ford Model T a fost numit automobilul care a influențat lumea. Henry Ford a spus despre 

Model T: 

„I will build a car for the great multitude. It will be large enough for the family, but small enough for 

the individual to run and care for. It will be constructed of the best materials, by the best men to be 
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hired, after the simplest designs that modern 

engineering can devise. But it will be low in 

price that no man making a good salary will be 

unable to own one-and enjoy with his family 

the blessing of hours of pleasure in God's great 

open spaces.” 

 

Modelul T a fost dotat cu un motor pe 

față. Motorul avea 2.9 litri și 4 

cilindri.Asezarea cilindrilor în același bloc a 

fost una revoluționară, ea s-a păstrat și astăzi.Motorul producea 20 de cai-putere și o viteză maximă 

de 64–72 km/h. Consumul de 11.1 - 18.7 litri la 100 km este unul remarcabil chiar și în zilele 

noastre.Motorul funcționa și cu gazolină sau etanol. 

Modelul T a fost un model cu transmisie pe 

spate cu cutie cu trei viteze din care una 

este pentru mers înapoi.Au fost foarte 

puține schimbări de design în viața acestui 

model de automobil: primul model avea 

radiatorul, evacuarea și farurile aparente. 

Portierele de la șofer și pasagerul din față 

lipseu deasemenea. După 1911, nu au mai 

existat mașini fără portierele din față. Dupa 

1915 au fost introduse și modele sedan, 

coupé. Hentry Ford a conceput și alte caroserii pentru Model TT. Farurile au fost la început cu 

acetilenă iar mai apoi se puteau pune și faruri electrice. 

Modelul T a folosit în premieră tehnologii foarte avansate precum folosirea oțelului cu 

vanadiu pentru o mai bună duritate. Aceasta a permis componentelor lui Model T chiar să 

funcționeze chiar și după 80 de ani de la fabricație! 

Modelele T au fost produse în diferite culori (peste 30) între 1908 și 1914, apoi din nou între 

1926 și 1927. Henry Ford a ales culoarea neagră ca și culoare de bază deoarece se usca mai repede la 

vopsit decât alte culori disponibile la vremea aceea, era mai durabilă și mai ieftină. Aceasta i-a 
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permis reducerea timpului de producție.Producția totală a lui Model T a fost de 15.007.034 de bucăți 

(în 19 ani). 

Producția lui Model T a început la fabrica Piquette în data de 27 septembrie, 1908. Peter E. 

Martin a fost directorul de producție, 

Charles E. Sorensen a fost secretarul lui 

Martin și responsabilul cu dezvoltarea 

producției. În prima lună au fost produse 11 

mașini. 

În 1910, Ford Motor Company avea 

următoarea echipă de management: Peter E. 

Martin, director general; Charles E. 

Sorensen, Martin's director de producție; C. Harold Wills, Clarence W. Avery și Charles Lewis. 

În 1914, se producea o mașină la 93 de minute. În acel an Ford Motor Company a produs mai 

multe mașini decât toți ceilalți producători la un loc. 

Modelul T a fost un mare succes comercial. Atunci cand Model T a ajuns la 10 milioane de 

exemplare, 9 din 10 mașini din lume aveau marca Ford. De fapt a fost un succes atât mare încât Ford 

nu a cumpărat nici un fel de publicitate între anii 1917 și 1923. 

Ford Model T a fost primul model de automobil asamblat în mai multe țări simultan: Canada 

și Anglia din 1911, Germania și Argentina din 1925. Mai apoi a fost produs și în: Franța, Spania, 

Danemarca, Belgia, Brazilia, Mexic și Japonia. 

 

Elev,           Profesor, 

Cocriș Mihai-Valeriu                            Tanasă-Cozdreanu Cătălina 

Clasa a X-a B sp 
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