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Ingineria Genetică Va Schimba Totul Pentru Totdeauna

 Imaginează-ți că trăiai în anii 80’ și ți se spunea că în curând computerele vor pune 
stapânire pe tot, de la cumpărături, la informații și burse. Că miliarde de oameni vor fi conectați 
printr-o singură rețea... Sau că un dispozitiv care poate fi ținut în mână va fi mai puternic decât 
un supercomputer. Părea absurd, dar toate acestea au devenit realitate! Science-fiction-urile au 
devenit realitatea la care noi nici nu ne mai gândim.
 
 Oamenii au modificat formele de viață timp de mii de ani. Prin reproducerea selectivă, 
am consolidat trăsături, plante și animale folositoare nouă. Am devenit foarte buni la asta, dar 
n-am înțeles niciodată cum funcționeaza de fapt.
 
 Până am descoperit codul vieții: acidul dezoxiribonucleic, o moleculă complexă, responsabilă 
pentru creșterea, dezvoltarea, funcția și reproducerea a tot ce este viu. Informația este stocată 
în interiorul moleculei. De îndată ce ADN-ul a fost descoperit, oamenii au încercat să se joace cu 
el. În anii 60’ oamenii de știință au bombardat plante cu radiații pentru a crește mutații aleatorii 
în codul genetic. Ideea a fost de a obține o plantă utilă din pură întamplare. Câteodata chiar a 
funcționat!

 Primul animal modificat genetic s-a născut în 1974 și a fost un șoarece, astfel transformând 
șoarecii într-un instrument standard pentru cercetare, salvând milioane de vieți. Astăzi, producem 
multe produse chimice prin intermediul ingineriei, precum factorii de coagulare, hormonii de 
creștere și insulina.
 
 Primul aliment modificat genetic și disponibil publicului larg a fost roșia FLAVR SAVR în 
1994. O roșie căreia i-a fost injectată o genă care suprima acumularea unei enzime de putrefație 
ceea ce a dus la o longevitate mai mare. 

 Modificând orice ne trece prin minte, astfel încât să-l aducem la forma sa perfectă, nu 
pare o idee rea deloc, am putea pune capăt bolilor, ne-am lungi longevitatea cu secole și am 
putea călători printre stele. Dar gândiți-vă ce ar face un regim totalitar cu o armată plină de 
soldați incredibil de rapizi, puternici, probabil cu vedere nocturnă, dacă ar avea puterea să 
schimbe aceste defecte care ne caracterizează. Poate fi începutul unei noi civilizații umane și 
probabil punctul culminant al medicinei. Ceea ce numim acum fictiv este pe cale să devină noua 
noastră realitate: o realitate plină de oportunități și provocări.

CRISPR

Sadici Aprofiri Teodor Vasile, clasa a X-a A
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Premiul Nobel Premiul Nobel 
PENTRU CHIMIE -2018-

Premiul Nobel pentru chimie este unul dintre cele 6 premii decernate anual de 

 

descoperirea legilor chimiei termodinamice 
 

 

 

  

Istrate Tudor, clasa a XI-a B
Ilie Tudor, clasa a XI-a B
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 Insulina este un hormon secretat de insulele  lui  Langerhans, ce participă 
la metabolismul glucidelor .Ea a fost descoperită în anul 1893, dar nu a avut 
o denumire până în anul 1909, iar primul tratament la om cu insulină 
a fost realizat în laboratul lui  J.R. Macleod din cadrul Universităţii 
din Toronto, de către Frederick Grant Banting și Charles H. Best 
în 1921. Banting și Best au extras material din pancreasul 
câinilor, fiind folosit pentru a menţine în viaţă câini, iar 
în 1922 a fost folosit cu succes pe un băiat de 14 ani 
cu diabet. Pentru această descoperire, cei doi 
oameni de știinţă au primit premiul Nobel 
în 1923, însă Nicolae Paulescu, om de 
știinţă, medic și fiziolog roman, a 
susţinut că el a fost cel care a 
descoperit și utilizat insulina 
pentru prima dată.

Marele eveniment 
a avut loc pe 23 iulie 
1921, când în cadrul 
sesiunii Societăţii de Biologie, 
Nicolae Paulescu a expus în 
patru comunicări rezultatele 
muncii sale de cercetare. El a găsit în 
interiorul pancreasului un produs activ 
antidiabetic, pe care el l-a numit pancreină. 
Descoperirea ce ar fi trebuit să aducă faimă 
cercetătorului român a fost publicată în august 
1921 în publicaţia de specialitate “Archives 
Internationales de Physiologie”, revistă care 
apărea simultan în Franţa și Belgia.

 Un an mai târziu, Paulescu primea de la Ministerul 
Industriilor și Comerţului din România brevetul 

de intenţie “Pancreina și procedura fabricaţiei 
sale”. Cu toate acestea, aproximativ un an 

mai târziu, Frederick Banting și Charles Best 
anunţă că au folosit cu succes insulina 

la om. Ei spun că deși Paulescu ar fi 
demonstrat eficacitatea substanţei 

pancreatice, acesta ar fi spus că 
injectiile cu pancreină nu au 

efect, cei doi luând premiul 
Nobel pentru descoperirea 

insulinei.

Fiziologul Ian Murray 
a iniţiat o campanie 

internaţională pentru 
redresarea situaţiei. Astfel, 

în 1969, lui Paulescu i-au fost 
recunoscute meritele de către profesorul 

A.W.K. Tiselius, vicepreședinte al fundaţiei 
Nobel, pentru descoperirea insulinei. Nicolae 

Paulescu însă, nu apucă să se bucure de recunoștinţa 
internaţională, el decedând pe data de 19 iulie 1931.

În 1993, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice 
a fost numit după cercetătorul român și i-a fost oferită o ștampilă de 

onoare, care a fost eliberată în anul 1994 pentru imensa contribuţie în 
medicină, care fusese, din nefericire, subapreciată la nivel internaţional.

Moga Simina-Alexandra, clasa a XI-a B

Descoperirea Insulinei
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Jităreanu Ecaterina, clasa a XI-a B
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Lența Irina-Teodora, clasa a XI-a B
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Lemnul Mai Trainic Ca Oțelul!

I

 Procesul de obținere a acestui super-lemn constă 
în doi pași. Mai întâi, lemnul natural este fiert într-un 
amestec de hidroxid de sodiu şi sulfit de sodiu, care este 
de fapt, similar cu procesul de fabricare a pastei de lemn 
pentru hârtie. În continuare, lemnul trece printr-o fază 
de compresie, pentru a prăbuși pereții dintre celulele 
individuale. Căldura este aplicată pentru a încuraja legături 
chimice noi în timp ce lemnul continuă să fie comprimat. 
Aceste procese sunt capabile să elimine unii polimeri, pentru 
a permite reformarea noului lemn, păstrând în acelaşi timp 
alţi polimeri esențiali pentru rezistenţa lui. În cele din urmă, 
duritatea vine de la numărul mare de atomi de hidrogen 
legați de nano-fibrele de celuloză, în mod natural aflate în 
structura lemnului.

 Reacțiile chimice sunt destul de complexe, dar însăși 
procedura este destul de ieftină şi simplă şi, deoarece lemnul 
provine din arbori, este o opțiune promițătoare pentru 
înlocuirea oțelului, aliajelor de titan şi a altor materiale în 
anumite situații. Procesul s-a dovedit a funcționa în cazul 
mai multor variații de lemn. Super-lemnul din final, este 
trainic, uşor şi dur, dar el, de asemenea, e şi impresionant 
de dens, rezistent la comprimare şi zgârieturi, şi chiar în 
mod inerent protejat împotriva umezelii. Pe lângă ajustarea 
lui în avioane şi mașini, noul super-lemn ar putea fi folosit 
în mobilier, permițând lemnului provenit de la copacii cu 
creștere rapidă, aşa ca arborele balsa sau pinul, să înlocuiască 
opţiunile mai dense, dar care cresc mai lent, cum ar fi tecul.
Prelucrarea cu abur, căldură, amoniac sau laminare 
la rece urmată de densificare a dus la îmbunătățirea 
performanțelor mecanice ale lemnului natural. Combinația 
pe care cercetătorii au creat-o pentru a trata lemnul nu se 
găsește în mod natural în natură. Super-lemnul chiar ar 
putea renova placarea armurilor – cercetătorii au lansat 
proiectile asemănătoare cu gloanțele în noul lor super lemn 
şi au descoperit că ele au rămas în material fără să-l străbată. 

 “El este la fel de trainic ca oțelul. Este nevoie de o 
putere de 10 ori mai mare pentru a-l frânge, decât în cazul 
lemnului natural. El poate fi chiar îndoit şi turnat la începutul 
procesului”.    

 “Acest nou mod de a trata lemnul îl face de 12 ori 
mai puternic decât lemnul natural și de 10 ori mai dur. Asta 
îl face un concurent pentru oțel sau chiar pentru aliajele 
de titan, atât este de puternic și durabil. Este de asemenea 
comparabil cu fibra de carbon, dar mult mai puțin costisitor. 
Este la fel de puternic ca oțelul, dar de șase ori mai ușor”, 
spune cercetătorul senior Liangbing Hu, de la Universitatea 
din Maryland.

Cristian Larisa Elena 
clasa a IX-a B
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Accidente Care Au Schimbat Lumea
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Interacțiunea Dintre 
Lumină Și Gravitație

Să ne întoarcem pentru o clipă la 
Teoria Generală a Relativităţii a lui 
Einstein. Aceasta implică concepția 
aşa numitei devieri a luminii, ce 
prezintă calea fasciculului de lumină 
care nu este în întregime dreaptă. 
Ceea ce înseamnă că, indiferent 
dacă lumina nu are masă, calea sa 
este afectată de obiectele care au, 
de exemplu: soarele. Dacă o rază de 
lumină de la o stea îndepărtată va 
trece destul de aproape de soare, ea 
se va îndoi ușor în jurul lui. Efectul 
asupra unui observator, ca noi, este 
că vom vedea steaua într-un loc 
diferit de cel în care ea este situată 
la moment (la fel ca peştele în lac, 
el nu este niciodată în locul unde 
pare să fie). Un paradox: deși lumina 

nu are masă, aceasta totuși este 
afectată de gravitație.
Gravitația este cea care leagă efectiv 
spațiul și timpul într-o țesătură 
cosmică fără găuri, întreruperi, 
sincope. Din punct de vedere al 
fizicii cuantice, lumina va călători 
într-o direcție dreaptă întotdeauna 
(pe drumul cel mai scurt) între două 
puncte ale acestei țesături. Când 
lumina trece pe lângă un corp masic, 
ea continuă să circule în linie dreaptă 
pe suprafața țesăturii universale 
spațiu-timp, însă datorită faptului că 
această suprafață se contorsionează 
în jurul corpului cu masa mare, 
drumul luminii între două puncte 
din spațiu apare contorsionat sau 
curb.

Dacă obiectul cosmic posedă o masă tinzând către infinit, precum 
în cazul găurilor negre, unde materia tinde să fie redusă la volum 0 și 
denistate infinită, atunci țesătura spațiu-timp este atât de pronunțată, 
încât cea mai scurtă cale dintre două puncte A și B devine o buclă de vortex 
care se adâncește infinit și din care, odată ajunși pe marginea ei, indiferent 
că suntem lumină sau materie, nu vom mai putea ieși afară. Lumina este 
în mod direct afectată de prezența găurilor negre și a corpurilor masive 
în general, însă nu de atracția gravitațională a lor de genul celei pe care 
o resimțim noi pe Pământ, ci de țesătura spațiu-timp pe care gravitația 
intensă o generează în țesătura universului.

Numite așa din cauza faptului că nimic, nici măcar lumina nu poate 
scăpa din forța lor, găurile negre sunt unele dintre cele mai distrugătoare 
fenomene din Univers. În centrul galaxiei noastre se află o gaură neagră 
uriașă, care are masa de trei ori mai mare decât a Soarelui. 

În experiența noastră de zi cu zi, lumina pare să călătorească în linii 
drepte, neafectate de gravitație. Desigur, lumina se poate îndoi când trece 
prin interfața dintre două medii, precum refracția luminii care trece din 
aer în apă, fenomen care face ca paiele dintr-un pahar cu apă să pară 
înclinate, dar această îndoire nu este gravitațională, ci electromagnetică.

Pe distanțe macrocosmice, lumina prin univers nu se deplasează 
rectiliniu și uniform, ci în felul următor:

Cristian Larisa Elena, clasa a IX-a B
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The Rainbow project
(Philadelphia)

Din punct de vedere istoric lucrările la acest proiect au demarat la începutul anului 1930. Sub 
coordonarea fizicianul Nikola Tesla, un grup de cercetători s-a ocupat de mişcarea în continuumul 
timp-spaţiu. La aceeaşi Universitatea se cerceta şi posibilitatea realizării invizibilităţii 

obiectelor utilizând efectele câmpurilor electrice şi magnetice.
 Proiectul a fost mutat ulterior în 1939 la Institutul de Studii Aprofundate din Princeton, care 
se află în apropiere de Philadelphia. La baza acestui experiment au stat lucrările savanţilor Albert 
Einstein şi Nicola Tesla, ce tratau complexul „continuu spaţiu-timp”.

Oficial, nu a existat 

 Existenţa unui astfel de experiment a fost iniţial negată vehement de Guvernul american, 
potrivit variantei oficiale, USS Eldridge nu a fost niciodată în Philadelphia, iar Andrew Furuseth, nava 
marinei comerciale care ar fi fost martoră, nu s-a întâlnit niciodată cu Eldridge.
 În plus, marina americană a subliniat, prin Biroul de Cercetări Navale, că forţele descrise în 
incident nu corespund legilor cunoscute ale fizicii. Tot Biroul de Cercetări Navale (ONR) susţine şi în 
ziua de astăzi că Teoria Câmpurilor Unificate nu a fost terminată de Einstein, acesta făcând totuşi 
parte, cu funcţia de consultant, din ONR în perioada 1943-1944.

Desecretizare Proiectului Rainbow

 Proiectul Rainbow, cunoscut ca Experimentul Philadelphia, a fost desecretizat în 1992, 
dezvăluind o strategie militară elaborată după atacul de la Pearl Harbor, care includea planuri de 
atac asupra axei Berlin-Roma-Tokyo şi detalii despre construcţia unor arme şi echipamente prototip.
 Echipamentul experimental de pe USS Eldridge ar fi constat în patru magneţi puternici, tuburi 
de amplificare şi circuite modulatorii care ar fi generat masive câmpuri electromagnetice, capabile 
să ascundă întregul crucişător de undele radio şi de undele luminoase. Mai pe înţeles să facă nava 
să devină invizibilă, asemeni unui pahar cu apă, dar să nu apară nici pe radarele inamicilor.

Einstein şi Tesla, consultaţi

 Oficial, experimentele au fost supervizate de 
fizicianul Franklin Reno, dar, conform unor surse, 
Albert Einstein şi Nikola Tesla ar fi fost consultaţi. 
De altfel, publicase deja într-o revistă ştiinţifică 
germană Teoria câmpului unificat pentru gravitaţie 
şi electricitate, într-o formă incompletă. Cu toate 
că Einstein nu a mai revenit asupra teoriei, el i-ar fi 
scris lui Bertrand Russell, matematician și filosof, 
că a teminat cercetărilă teorie, dar omenirea nu era 
pregătită pentru ea.
 Din punct de vedere stiinţific, invizibilitatea 
optică este posibilă prin folosirea unui câmp 
electromagnetic intens, care ar crea un efect de 
miraj prin refractarea luminii. În plus, invizibilitatea 
pe radar a fost dovedită deja demonstrată odată cu 
lansarea avioanelor de lupta de tip Stealth. 
 Cu toate că efectuarea unui experiment 
militar este atestată în dosarele declasificate, nu 
există nicio sursă oficială care să susţină legenda 
Experimentul ui Philadelphia. Acel soldat care ar 
fi scris scrisorile, Carl Allen, a fost diagnosticat 
cu tulburări psihice, iar mărturiile multora dintre 
participanţii la experiment sunt considerate false. 
Există destule voci de notorietate din lumea 
științifică ce au catalogat așa numitul Experiment 
Philadelphia drept una dintre cele mai mari farse din 
istorie.

Tesla, un “savant nebun”?

 Modul în care a murit savantul sârb Nikola 
Tesla a alimentat și mai mult convingerile celor 
care consideră că ofialii americani ascund adevărul. 
Tesla s-ar fi retras oficial din proiect înainte de 
presupusul Experiment Philadelphia, fiind convins 
că descoperirile sale vor fi folosite în detrimentul 
umanităţii şi nu în folosul oemenirii, aşa cum își 
dorea. Conform unor teorii, tocmai această decizie 
de a se retrage i-ar fi fost fatală savantului, ulterior 
fiind scos din sfera oamenilor de ştiinţă și catalogat 
drept nebun. 
 La numai două luni distanță de presupusa lui 
hotărâre, este găsit mort în camera hotelului în care 
locuia, iar toată arhiva sa de studii, note şi schiţe, 
a fost ridicată de agenții FBI şi păstrată, chiar și în  
ziua de astăzi, la secret. 
 În context, la fel de bizară pare a fi şi 
declaraţia lui Albert Einstein, care într-un interviu 
acordat unei publicaţii americane a declarat: „Dacă 
aş fi ştiut la ce va duce descoperirea mea, m-aş 
fi făcut ceasornicar”. Mai mult, el şi-ar fi distrus 
intenționat o parte dintre cercetările  făcute, pe 
motiv că omenirea nu este capabilă încă să dispună 
de ele.

Cotan Denisa, clasa a IX-a  B
Rîpă Miruna, clasa  a IX-a B

36 37



Teleportarea

Teleportarea este un proces de deplasare a unui obiect 
dintr-un loc în altul, mai mult sau mai puţin instantaneu, 
fără ca obiectul să parcurgă spaţiul dintre cele două poziţii. 

Termenul “teleportare” a fost introdus la începutul anilor 1900 
de scriitorul american Charles Fort pentru a descrie straniile 
dispariţii și apariţii anomale, care în concepţia sa erau legate. 
El a unit termenul grec tele- (ce înseamnă “departe”) cu 
termenul latin portare (ce înseamnă “a căra”, “a duce”).

Până nu demult, fizicienii puteau teleporta numai lumină ori atomi 
la distanţe scurte (milimetri), însă acum lucrurile s-au schimbat, 
în anul 2017, cercetătorii chinezi reușind să teleporteze un foton 
de pe Terra către un satelit aflat la 500 de km distanţă. Radiaţiile 
electromagnetice emise sau absorbite au o structură discontinuă, 
fiind formate din porţii discrete de energie numite cuante de 
energie. Fotonul este particula care posedă energia unei cuante şi 
care nu poate exista în stare de repaus.

Prin intermediul teleportării, două particule aflate la distanţă 
ajung să fie conectate și să aibă aceeași identitate. Fiecare dintre ele 
o influenţează pe cealaltă, indiferent ce distanţă se află între ele. 
Marele om de știinţă Albert Einstein a spus că acest fenomen, numit 
entanglement cuantic, este “o acţiune fantomatică la distanţă”, 
dar oamenii de știinţă au demonstrat ulterior că fenomenul este 
unul real.

Profesorul Ronald Hanson a spus că nimic din legile fundamentale 
ale fizicii nu interzice teleportarea obiectelor mari, ca de exemplu 
oamenii. “Ceea ce teleportăm, este starea unei particule. Dacă 
crezi că noi nu suntem mai mult decât o colecţie de atomi strânși 
laolaltă într-un anumit mod, atunci în principiu ar trebui să fie 
posibil să ne teleportăm dintr-un loc în altul”, a declarat el.
Totuși, cercetătorul a spus că în practică este destul de complicat și 
“foarte periculos”, lucru care face ca teleportarea oamenilor să 
devină posibilă peste mulţi ani, dacă va fi posibilă vreodată.
Dacă vom pătrunde tainele fizicii și vom accepta faptul că orice 
fenomen are o explicaţie știinţifică, vom putea face din teleportare 
cel mai rapid “ mijloc de transport”.

Ștefania Gall, clasa a IX-a A
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Mara-Elena Mardarasevici, George-Ioan Stoica, 
clasa a IX -a A42 43



Astronomie



PLaneta Marte
Marte este, fără îndoială, una dintre cele mai fascinate planete 

din sistemul nostru solar, fiind una din prioritățile de top ale 
cercetătorilor datorită similarității sale cu Pământul. Însă care sunt 
calitățile care o fac atât de captivantă?

Pentru astronomii antici, culoarea roșie a lui Marte inspiră 
ideile de sânge, foc și război și a fost asociată cu zeul războiului. 
Caldeenii îl numeau Nergal, numele zeului morții și al luptelor. 
Persanii îl numeau Războinicul ceresc, iar la greci planeta a devenit 
Ares, nume ce însemna a ucide. Numele roman Marte este acela al 
zeului războiului și chiar vechiul simbol se compune dintr-un scut 
și o lance. Marte este prima dintre planetele vizibile cu ochiul liber 
având orbita foarte alungită și mai mare decât cea terestră. Deoarece 
orbita sa este mult mai departe de soare, are o viteză orbitală mai 
mică decât cea a Pământului. La fiecare 780 de zile, Pământul se 
gasește mai aproape de marte. Atunci se spune ca cele două planete 
sunt în opoziție.

 Distanța medie dintre Marte și Soare este de 227 900 000 km. 
Durata revoluției în jurul Soarelui este de 687 de zile terestre, iar 
rotația sa proprie se face in 24 de ore și 37 de minute. Planeta are un 
diametru de 6 793,2 km.
 
 Observațiile astronomilor au evidențiat că ariile marțiene 
întunecate prezintă anumite schimbări sezoniere de colorație. În timpul 
verii dispar calotele polare albe. Regiunile întunecate devin, primăvara, 
mai întunecate și se dechid în timpul iernii.
 
 Mult controversate au fost alte două probleme: cea a canalelor 
de pe Marte și dacă pe planetă există viață. În ciuda rarefierii sale, 
atmosfera marțiană poate susține norii, deoarece și gravitatea este 
mai mică. Există nori galbeni, în condițiile deșertului, nori albastru-
albicioși, probabil identici cu norii cirrus de la noi, formați din cristale 
de gheață.
 
 Existența anotimpurilor pe Maret nu are nimic misterios. Orice 
planetă cu atmosferă prezintă anotimpuri când axa sa de rotație 
este înclinată față de planul orbitei. Marte are doi sateliți, Phobos și 
Deimos, care se mișcă în aproape același plan, foarte aproape de planul 
Ecuatorului marțian.

Crăcană Maria, clasa a XI-a C
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Găurile Negre
O        gaură neagră este o regiune în spaţiu-timp  a cărei forţă 

gravitaţională este destul de mare pentru a atrage chiar și particulele 
radiaţiei electromagnetice. Pe scurt, aceasta atrage chiar și lumina. 

Existenţa găurilor negre a fost prezisă teoretic (Teoria Relativităţii), mai 
apoi fiind și depistate în Univers.  O gaură neagră creează un efect de lentilă 
gravitaţională, adică lumina și corpurile din jur apar ca într-un filtru care 
deformează imaginea. 

 În figura alăturată se poate observa o imagine simulată a unei găuri 
negre în faţa Marelui Nor a lui Magellan. Se poate observa efectul de lentilare 
gravitaţională care produce două imagini mărite dar distorsionate ale norului. 
Deasupra, discul galaxiei noastre este distorsionat într-un arc. 

 Teoria relativităţii prezice că o masă suficient de compactă poate 
deforma spaţiul și timpul astfel încât să formeze o gaură neagră. Limitele 
unei astfel de regiuni din care nimic nu poate scăpa este numită orizontul 
evenimentelor. Chiar dacă orizontul evenimentelor are un efect enorm asupra 
sorţii unui obiect care trece prin aceasta, nici o caracteristică aparentă nu 
poate fi observată. În multe moduri o gaură neagră se comportă ca un corp 
negru ideal, deoarece nu reflectă deloc lumina. Norocul nostru este că, nu 
există o astfel de gaură chiar în apropierea noastră (deși se știe că în centrul 
galaxiei noastre este o gaură neagră) pentru că, dacă ar exista, după 
părerea mea, ne-ar bloca orice descoperire legată de corpurile cerești. Un 
dezavantaj ar fi faptul că nu o putem studia, dar un avantaj ar fi că noi am 
putea arunca gunoaiele spaţiale (care există cu sutele în jurul pământului) 
într-o gaură de tipul acesta, neștiind unde dispar sau ce se întâmplă cu 
acestea.

 Teoria mea este aceea că, o gaură neagră, absoarbe materia, așa 
cum o știm noi, și o transformă în “materie întunecată”. Am putea spune 
că o gaură neagră este un generator de “materie întunecată”.  “Materia 
întunecată” există doar teoretic, și a fost definită pentru a explica masa 
galaxiilor și chiar a Universului. Este materia care ţine Universul unit, 
dacă putem spune așa. Cum interiorul găurilor negre este nedectabil, ca și 
“materia întunecată”, atunci această proprietate comună de “nedectabil” 
dă sens presupunerii mele.

 Teorii sunt cu sutele, dar știm sigur că Universul este un loc imens și că, 
în următorii ani, cercetătorii nu se vor plictisi și, cine știe, poate unul dintre 
noi va descoperi o gaură neagră. Sau poate vom găsi calea prin care să 
detectăm/măsurăm  “materia întunecată” și atunci secretul găurilor negre 
va lua sfârșit! Așa zic eu!

Rareș Hristodorescu, clasa a VI-a B
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Cometele Și Asteroizii, 
Pe Înțelesul Tuturor

Cometele

Asteroizi

Centura de asteroizi

Nume

Cometa Halley
Cometa Hale-Bopp Alan Hale si Thomas Bopp

Cometa lui Cezar Necunoscut

17 ianuarie 1786
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•Există viaţă dincolo de Pământ?
Această întrebare este una dintre cele mai întâlnite în dome-
niul ştiinţei, stârnind curiozitatea multor persoane de a afla 
ce se petrece dincolo de Terra. Oamenii au reuşit să ajungă pe 
Lună, însă nimeni nu poate şti ce există mai departe, în infini-
tatea Universului. 
O fiinţă umană are nevoie de un echipament special pentru a 
putea supravieţui în spaţiu, şi anume de un costum de astro-
naut şi de o navetă spaţială la care să conecteze echipamentul 
de protecţie. Fără acestea, un om ar putea rezista doar câteva 
secunde, timp în care acesta îşi pierde cunoştinţa. Totuşi, ex-
istă oare alte fiinţe care să aibă condiţiile fizice necesare pent-
ru a trăi în spaţiu? Până în prezent, nu au fost găsite astfel de 
specii extraterestre, însă existenţa vieţii ar fi fost dovedită în 
proporţie de 95% în anul 2013 de către o echipă de cercetători 
britanici.

•Ce este spaţiul?
În sensul său ştiinţific, spaţiul reprezintă o categorie filozo-
fică ce desemnează forme obiective şi universale de existenţă 
a materiei în mişcare. În termenii noştri, spaţiul extraterestru 
poate fi descris ca un mediu ostil, ce nu permite viaţa umană 
fără un echipament corespunzător. Astronauţii fără un astfel 
de echipament s-ar prăji la razele soarelui, ar îngheţa la um-
bră, ar suferi de efectele radiaţiei şi s-ar sufoca din lipsă de 
oxigen. 

•De ce sonde spaţiale şi nu astronauţi?
Deşi zborurile spaţiale cu echipaj în jurul Pământului au 
devenit obişnuite, trimiterea oamenilor departe în Sistemul 
Solar întâmpină probleme, astfel încât sondele spaţiale robot 
oferă majoritatea informaţiilor despre celelalte planete.
Trimiterea în spaţiu a sondelor este complexă şi costisitoare, 
însă transportarea astronauţilor este şi mai dificilă. Echipa-
mentul de control al navei trebuie dublat sau triplat, iar nava 
trebuie să aibă oxigen, hrană, băuturi, toaletă şi locuri de ex-
erciţii şi de dormit. În plus, în timp ce o misiune fără echipaj 
poate fi întreruptă oricând, echipajul unei nave spaţiale tre-
buie să se întoarcă pe Pământ.

•Cum să devii un astronaut?
Dacă acest articol v-a stârnit curiozitatea despre spaţiu 
şi astronauţi, puteţi fi chiar voi cei care ajung acolo. Nu 
este tocmai simplu să devii un astronaut, însă nici im-
posibil. Dacă ai calităţile necesare, poţi fi printre cei 20 
admişi din cei aproximativ 4000 de oameni care aplică 
într-un interval de 2 ani.
“CU ZECE PAŞI MAI APROAPE DE NASA”
1. Trebuie să începi să te pregăteşti la o vârstă cât mai 
fragedă. Cu alte cuvinte, trebuie să începi să studiezi 
matematica, fizica, biologia şi chimia încă din şcoala 
generală. Citeşte tot ce poţi despre astronauţi şi spaţiu!
2. Trebuie să înveţi să lucrezi în echipă. Chiar dacă poate 
părea aşa, izolarea nu trebuie să fie parte din viaţa unui 
astronaut. Trebuie să fii conştient de mediul încon-
jurător şi să comunici eficient cu oamenii de lângă tine.
3. Una dintre cerinţele NASA este să ai diploma de fac-
ultate, aşa că trebuie să înveţi bine şi să ai note mari.
4. După ce ţi-ai terminat studiile trebuie să strângi trei 
ani de experienţă în domeniul pe care ţi l-ai ales.
5. Pentru că industria spaţială este de acum o afacere 
globală, cei de la NASA vor fi fericiţi dacă vor afla că 
vorbeşti mai mult de o limbă străină.
6. După ce ti-ai terminat studiile si ai strâns trei ani de 
experienţa in domeniu, este timpul să aplici pentru pos-
tul de astronaut. Trebuie să completezi Formularul 171 
(formular standard eliberat de Guvernul american) şi 
să-l trimiţi celor de la NASA.
7. Cererea pentru postul de astronaut va fi evaluată 
după mai multe criterii. Concurenţa este mare, însă!
8. Următorul pas este interviul propriu-zis. Din cei 
selectaţi vor fi aleşi în jur de 118 candidaţi care vor fi 
chemaţi la Centrul Spaţial Johnson pentru interviuri şi 
examene medicale. Candidaţii sunt evaluaţi şi notaţi în 
funcţie de experienţă, potenţial, motivaţie, abilitate de 
a funcţiona în interiorul unei echipe, abilităţi de comu-
nicare, adaptabilitate.
9. Dacă te interesează un post de pilot/comandant, şi nu 
unul de specialist în misiuni spaţiale, trebuie să strângi 
o experienţă de 1000 de ore de zbor. În timpul antre-
namentelor vei zbura cu un avion turboreactor de tipul 
T-38, ale cărui comenzi sunt identice cu cele ale unei 
navete spaţiale.
10. După ce evaluatorii au strâns toate datele necesare, 
acestea sunt trimise administratorului NASA care de-
cide cine va ocupa cele 20 de posturi de astronaut. Pent-
ru cei aleşi, urmează zile lungi de pregătire fizică şi psi-
hologică.

Pământ?

Tudor Plop, clasa a IX-a A
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De când sunt pe Pământ, oamenii au privit 
păsările și au visat că pot zbura. Primul obiect 
zburător creat de mâna omului a fost zmeul. În 

jurul anului 1000 îHR, chinezii au inventat 
zmeul, pe care îl foloseau la ceremonii și pentru a 
se amuza. Inspirat de zborul păsărilor, Leonardo 

da Vinci a proiectat ornilopterul, în anul 1485. Din 
păcate, acest aparat zburător cu aripi batante avea o 

greutate prea mare pentru a putea fi pus în mișcare de oameni. Încă 
din primul secol al erei noastre, de sărbători, chinezii foloseau rachete 

simple, cu praf de pușcă. Oricât ar părea de ciudat, moderna rachetă, cunoscută 
acum doar ca vehicul spațial sau ca “vector” de propulsie al unor arme sofisticate cu 

rază mare de acțiune, are în spate o istorie care coboară în antichitate și chiar și mai înainte, 
în mitologie. Vechile poeme hinduse vorbesc despre impresionantele “Vimana”, teribilele 
arme zburătoare aruncate în luptă de zei, în războaiele contra demonilor. Mai aproape de 
lumea oamenilor, civilizația chineză, străbunica tuturor invențiilor, a descoperit racheta în 
secolele VII-VI îHR. Inițial, ea a fost utilizată doar pentru a ridica în aer spectaculoasele focuri 
de artificii lansate la sărbătorile de Anul Nou. Nu a trecut însă mult timp și inginerii chinezi și-au 
dat seama că rachetele pot fi și arme redutabile. Numite “Dragoni de foc zburători”, proiectilele 
reactive chinezești, dotate cu încărcături explozive, aveau diferite forme și mărimi, în raport cu 
modul în care urmau să fie folosite: pe uscat, la asedierea cetăților sau pe apă, în bătăliile navale. 
Mai târziu, în 1805, inventatorul englez William Congreve a  proiectat o rachetă pentru a putea fi 
utilizată într-un atac naval îndreptat împotriva Franței. 

După al II-lea Război Mondial a urmat o cursă uriașă în domeniul cercetării spațiului. 
Programele secrete aveau ca scop trimiterea în spațiu, mai întâi a unui obiect construit 
de om, iar apoi a unui om. Pentru prima dată în istorie, la 4 octombrie 1957 a fost lansat 
Sputnik 1, primul satelit artificial, care a orbitat în jurul Pământului. Mai târziu și omul 
a cucerit spațiul, la 12 aprilie 1961, Iuri Gagarin a înconjurat Pământul cu Vostok-1. 
Atunci navele spațiale  se puteau ‘’folosi’’ doar o dată. De aceea, odată cu nașterea navetelor 
spațiale dezvoltate de NASA a început un nou capitol în călătoria in spațiu. Aceste vehicule se 
pot ‘’refolosi’’, desigur după fiecare zbor fiind supuse unor inspecții detaliate. De la zmee și baloane 
cu aer cald, s-a ajuns la avioane, elicoptere, navete spațiale, module lunare, vehicule lunare.
Ca să poată călători prin spațiu, o rachetă trebuie să atingă viteza de 40000km/h, la care se 
realizează desprinderea de gravitația terestră. Motoarele de rachetă 
trebuie să fie extrem de puternice și să poată funcționa fără aer (în 
spațiul cosmic, acesta lipsește). În motorul rachetei se combină 
doi combustibili diferiți. Aceștia produc gaze fierbinți, care sunt 

eliminate cu mare viteză spre exterior. Astfel, racheta este propulsată în sus.
Primul ce a pus bazele științei în domeniul propulsiei și rachetelor a fost Isaac Newton. Acestea trebuie 
să se conformeze celor 3 legi ale sale:
1. Prima lege a lui Newton afirmă că toate obiectele în repaos vor rămâne în această stare dacă nu 
se acționează asupra lor cu o forță oarecare. Deci este necesară o forță pentru ca o rachetă să fie 
propulsată. Acest lucru se produce datorită motoarelor și forței de împingere a acestora.

2. A doua lege a lui Newton se referă la legatura dintre mărimea forței de împingere necesară şi acceleraţia 
obţinută. Cu cât mai mult combustibil este ars, cu atât forța de propulsare va fi mai mare, iar racheta 
se va înălța mai repede și mai sus.

3. A treia lege a lui Newton afirmă că pentru fiecare acțiune există o reacțiune, egală ca 
voaloare și de sens opus. Acesta este principiul de bază al funcționării rachetelor. Toate 
ejectează particule de gaz într-o direcție, rezultatul fiind deplasarea în direcția opusă.

Racheta de lansare Saturn-V cuprinde: prima treaptă (prin arderea oxigenului lichid 
și a kerosenului duce racheta la înălțimea de 61 de km, iar apoi se desprinde); treapta 
a doua (prin arderea combustibilului său înalță racheta la 183 de km); treapta a treia 
(propulsorul face posibil ca nava  să părăsească orbita din jurul Pământului și să 
pornească spre Lună); modulul lunar; nava mamă; modulul de service (pe drumul 

de întoarcere, înainte  de intrarea în atmosfera  Pământului, se desprinde de pe 
modulul de comandă); modulul de comandă (doar modulul de comandă de trei 

persoane a fost construit exclusiv pentru a se întorce pe Pământ); racheta 
de lansare (în cazul defectării lui Saturn-V putea să separe modulul 

de comandă de pe racheta de 
lansare).

RACHETE



Saturn-V, cunoscută și ca Racheta lunară, a fost o rachetă cu mai 
multe trepte, utilizată de NASA în cadrul programelor Apollo și 
Skylab. Acest tip de rachetă folosea combustibil lichid și era de 
unică folosință. Racheta Saturn V este fără îndoială una din cele 
mai impresionante mașinării construite vreodată. Având peste 
110 m înălțime, 10 m diametru, o masă totală de aproximativ 
3000 de tone și o sarcină utilă de 118000 kg (pentru orbita joasă a 
Pământului), Saturn-V face ca toate 
rachetele care au fost construite 
înainte, să pară minuscule pe lângă 
ea. Comparativ, ea este cu doar 

un picior (0,33 m) mai scundă decât 
Catedrala Sf. Paul din Londra.

Cum funcționează navetele spațiale?
   Cea mai importantă parte a navei spațiale 
este naveta, care transportă echipajul, precum 

și elementele stației spațiale corespunzătoare 
pentru misiune. Rachetele auxiliare refolosibile asigură forța de 

împingere suplimentară necesară pentru ajungerea pe orbită în jurul 
Pământului. Rezervorul asigură combustibil pentru motoarele principale 

ale navetei.
1. Naveta spațială așteaptă lansarea în poziție verticală. La pornire forța de împingere 
este furnizată de către propulsoarele principale ale navetei împreună cu rachetele 
auxiliare.
2. La 120  de secunde după start, rachetele auxiliare sunt separate de rezervorul exterior 
de combustibil, ajung la sol cu ajutorul parașutelor și sunt transportate înapoi la centrul 
spațial.
3. La o înălțime de 130 km, motorele navetei au folosit combustibilul lichid din rezervorul 
exterior, care se separă și este distrus in atmosferă.
4. La 8 minute și jumătate după start, motoarele principale ale navetei sunt oprite, iar vehiculul 
este pe orbită în jurul Pământului. Naveta se întoarce cu capul în jos și eliberează 
satelitul.
5. După ce echipajul își termină misiunea programată, naveta pornește spre 
Pământ cu ajutorul sistemului de propulsare de modificare a orbitei.
6. Naveta intră în atmosferă cu botul ridicat. Scutul termic se încălzește la mai 
mult de 1400*C. Viteza este redusă și aparatul coboară ca un planor obișnuit.
7. Naveta spațială aterizează cu o viteză de 350km/h. Parașuta de frânare este eliberată, 
desprinzându-se apoi automat. După aterizare, echipajul așteaptă ca învelișul să se răcească și 
abia apoi coboară.
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Matematică



A Sweet Problem 

 

    

an = ax3 + bx2 + cx + d
 

a0 = a03 + b02 + c0 + d => d = 1
a1 = a13 + b12 + c1 + d => a + b + c = 1

a2 = a23 + b22 + c2 + d => 8a + 4b + 2c = 3
a3 = a33 + b32 + c3 + d => 27a + 9b + 3c = 7

a = 1/6, b = 0, c= 5/6

an = 1/6 n3 + 5/6 n + 1

 

a5 = 26, a6 = 42, a7 = 64, a8 = 93, a9 = 130
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cu ajutorul acestuia, spre 
exemplu numerele naturale, 

s t â r n e s t e 
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Informatică



LUMEA ESTE O SIMULARE AND ‘GOD’ IS THE MACHINE

  
 

Diana Botezatu si Beatrice Manolache clasa a 9-a B
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Interviu cu Gabriel Cărtărescu 
Despre celebrul home computer Commodore 64

Teodora Leon

TL
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Geografie



Valea 
Lauterbrunnen
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Celebrul muzeu aflat în Roskilde, 
Danemarca, a fost construit în 
1969, în special pentru a expune 

cele cinci nave nou descoperite de atunci. 
La sfârşitul anilor 1990, săpăturile 
pentru o extindere a muzeului au dus la 
descoperirea altor nouă nave, inclusiv 
cea mai mare navă de război vikingă 
descoperită vreodată. În 1962, din 
partea de jos a fiordului Roskilde, cinci 
nave vikinge au fost excavate și sunt 
expuse la superbul Muzeu Viking Ship. 
La mijlocul secolului al XI-lea, aceste 
nave au fost umplute cu pietre și au fost 
blocate pentru a opri intrarea în fiord 
cu scopul de a proteja Roskilde, care 
era capitala țării Danemarca la vremea 
aceea. În colecție se găsesc și o navă de 
comerț, o navă de război de 30 metri 
folosită pentru raiduri internaționale, 
un comerciant de coastă, o navă de 
război de 17 metri, probabil folosită în 
jurul Balticului și o barcă de pescuit. 
Conform spuselor oamenilor de știință, 
o navă a fost făcută în Norvegia, în timp 
ce o altă navă a venit din Dublin.

Petrea Bianca și Prodan Ana

78 79



Î Î

ConcluziaM
A

ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ
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L

pour-cent” ce vorbea engleza 

Francis I ,monarhul emblematic 

sau extins multe castele, printre 

în inima celui mai mare parc 

Construit pe apele râului Cher, 

castelul Chenonceau este cel 
mai vizitat monument istoric 

În prezent, castelul este 
proprietatea familiei Meniere, 

Castelele de pe Valea Loarei

Castelul Chenonceau
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cu anul 2011, acestea au format o parte 

STÂNCILE

MOHER

DIN

84 85



                                                                             

1

2

3

4

5 9A

6 9A

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Premiile noastre

87



22

23

24

25

26

27

28

29 9A

30 9A

31 9D

32

33

34

35

36

37

38

39 9A

40

OLIMPIADE PE DISCIPLINE DE STUDIU

2
3
4

9

22
23
24

29

32
33
34

39

42
43
44

49

9A

9A
9A

2
3
4

9

88 89



9A

2

OLIMPIADA DE CHIMIE

2
3
4

9E
9E

9

OLIMPIADA DE BIOLOGIE

2

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE

2
3
4

9
9

9 9

6E
2
3

4
9E
9A

9

9A (punctaj maxim)
2

2
3
4

90 91



9A
2

2
3
4

2
3

2
3
4

: 

G = 
 = 
 = 

 

9
2 9

: 
 

G = 
 = 
 = 

W = 
 = 

 =  
 = 

A = 

2
: 

 
G = 

 = 
 = 

W = 
 = 

 =  
 = 

A = 
 : 

2

3 9A

4 9A

92 93



2
3
4

9

9A
9A
9A

2

3

4

Ga

9

9 9

9

OBSERVAȚII: Criteriile de evaluare (Diplomele acordate în Concurs)

CHIMIE

9
2 9
3
4

94 95



9

2
3
4

9
9

9 9
9

22
23
24  

GEOGRAFIE

2
3
4

9

22
23

2
3
4

96 98



BIBLIOGRAFIE
https://ro.wikipedia.org/wiki/Homeopatie, pag. 8
http://www.homeoclasic.ro/ro/content/activitatea-profesorului-george-vithoulkas, pag. 8
http://www.sfatulmedicului.ro/Homeopatia/avantajele-tratamentului-homeopat_16101, pag. 8
https://www.youtube.com/watch?v=jAhjPd4uNFY&t, pag. 10
http://www.bowtech.ro/adresare-bowen.php, pag. 12
https://www.descopera.ro/stiinta/17541257-premiul-nobel-chimie-2018-castigat-fran-
ces-arnold-george-smith-gregory-winter, pag. 16
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/, pag. 16
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_in_Chemistry, pag 16.
http://invatachimie.blogspot.com/2012/07/parfumuri-si-esente-studiu-asupra.html, pag. 18
http://www.scritub.com/stiinta/chimie/PARFUMURILE-CHIMIE-ORGANICA52636.php, pag. 
18
http://revista.newprojects.org/?p=458, pag. 18
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parfum#Familii_olfactive, pag. 18
https://ro.wikipedia.org/wiki/Insulin%C4%83#Structura, pag. 22
https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/nicolae-paulescu-si-descoperirea-insulinei-po-
vestea-unui-nobel-furat, pag. 22
https://www.diabetes.co.uk/pioneers/nicolae-paulescu.html, pag. 22
https://ro.wikipedia.org/wiki/Feromon, pag. 26
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hormon, pag. 26
https://medium.com/thrive-global/why-do-your-hormones-affect-your-mood-ca076d3478a, pag. 
26
https://www.medicalnewstoday.com/articles/232635.php, pag. 26
https://inbors.com/oamenii-de-stiinta-au-gasit-o-posibilitate-de-face-lemnul-la-fel-de-trainic-
ca-otelul/, pag. 28
https://www.nature.com/articles/nature25476, pag. 28
https://playtech.ro/2018/lemn-dur-material-otel-proces/, pag. 28
http://www.cunoastelumea.ro/a-fost-dezvoltat-super-lemnul-la-fel-de-dur-si-de-rezistent-ca-
otelul/, pag. 28 
https://www.sciencealert.com/new-super-wood-stronger-than-steel, pag. 28
https://www.money.ro/a-fost-creat-lemnul-ce-are-o-rezistenta-asemanatoare-cu-cea-a-fibrelor-
de-carbon-dar-este-mult-mai-ieftin/, pag. 28
http://www.fortasigratie.ro/realitati-contemporane/interactiunea-lumina-gravitatie.html, pag. 
34
http://www.ziare.com/magazin/stiinta-tehnica/cele-mai-ciudate-aspecte-legate-de-gravi-
tatie-1110930, pag. 34
https://www.forbes.com/sites/quora/2017/11/22/why-is-light-affected-by-gravity/, pag. 34
https://www.scientia.ro/75-homo-humanus/granitele-gandirii/723-adevarul-despre-exper-
imentul-philadelphia-.html?fbclid=IwAR2owl6TvpBMq75zW6EgzkWbl43wayOfTGjw-
BA6V4QuDJ0S2CXVjeIu3Zrc,pag. 36
ttps://www.scientia.ro/75-homo-humanus/granitele-gandirii/723-adevarul-despre-exper-
imentul-philadelphia-.html?fbclid=IwAR2owl6TvpBMq75zW6EgzkWbl43wayOfTGjw-
BA6V4QuDJ0S2CXVjeIu3Zrc , pag. 36

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/experimentul-philadelphia-intre-mit-si-ade-
var-sinistru-video?fbclid=IwAR0zegIuPjulBjtnOgR8Qdp3R3SNXsQTIQJuV3srO-VumTcXeS-
rQ29YGPA, pag. 36
https://www.yoda.ro/online/a-gresit-einstein-oamenii-de-stiinta-realizeaza-pentru-prima-da-
ta-un-teleportarea-cuantica-100-sigura.html, pag. 38
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teleportare#Descoperiri_recente, pag. 38
https://www.descopera.ro/stiinta/16583943-premiera-fabuloasa-in-stiinta-s-a-realizat-prima-
teleportare-de-pe-terra-acum-27-de-ani-era-considerata-o-utopie, pag. 38
https://dexonline.ro/definitie/foton, pag. 38
https://en.wikipedia.org/wiki/Coriolis_force, pag. 40
https://ro.wikipedia.org/wiki/For%C8%9Ba_Coriolis, pag. 40
http://www.simplydecoded.com/2013/05/21/coriolis-effect-an-overview/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Meandre, pag. 40
wiki.kidzsearch.com/wiki/Coriolis_effect, pag. 40
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_hole, pag. 48
Martin Rees, Universul, ghid vizual complet, coordonator [...], Traducere din limba engleză 
de Ana-Maria Negrilă-Chisega, Liana Stan, Enciclopedia RAO 2008, București, 512 de pagini, 
pag.50
 Chiș, Gheorghe (1998) [1965]. „IX”. Astronomie - Manual pentru clasa a XII-a. București: Edi-
tura Didactică și Pedagogică, R.A. pp. 92–94. ISBN 973-30-3685-4, pag. 50
Alexescu, Matei (1974). Cerul, o carte pentru toți. Timișoara: Editura Albatros. pp. 176–179, 
pag. 50
M. Festou, Philippe Véron, Jean-Claude Ribes, Les comètes : mythes et réalités, Flammarion, 
1985, 319 p. (lire en ligne), pag. 50
André Brahic, Les Comètes, PUF (QSJ), 199, pag. 50
Jacques Crovisier, Thérèse Encrenaz, Les Comètes, témoins de la naissance du Système solaire, 
CNRS Éditions/Belin, 1995, pag. 50
Annie-Chantal Levasseur-Regourd, Philippe de la Cotardière, Les comètes et les astéroïdes, Le 
Seuil, 1997, pag. 50
„Arborele Lumii” – revista de cultură generală pentru întreaga familie, pag. 52
“ Vehicule, atlas ilustrat”- Editura Kreativ, 2012, pag. 54
“Cum funcționează? Tehnica din jurul nostru”- Editura Corint Junior, 2007, pag. 54 
 “Saturn V “- Wikipedia, pag. 54
“Cum funcționează rachetele”-  Felicia Huides, pag. 54

98 99



POȘTA REDACŢIEI

Așteptăm întrebările, 
sugestiile sau opiniile 

voastre la următoarea 
adresă de e-mail:

revistagnosis2019@yahoo.com



Gnosis = ISSN 2344-0627
              


