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Gheorghe Pănculescu (n. 1844– d. 1924) a fost un 

inginer român născut în Vălenii de Munte, județul Prahova. Este 

cunoscut pentru invențiile sale din domeniul rezistenței 

materialelor și inovația aplicată în construcția căii ferate Ploiești 

– Predeal. 

Puţini români ştiu  că acest simbol al Parisului a fost realizat după 

o tehnologie descoperită în România, de inginerul român 

Gheorghe Pănculescu. Acesta, după ce a absolvit cursurile 

Politehnicii din Zürich, a ajuns să lucreze, la recomandarea 

scriitorului Vasile Alecsandri, în cadrul companiei “Eiffel“. A 

revenit în ţară în 1878, pentru a demara construcţia căii ferate 

Bucureşti – Predeal, ocazie cu care a inventat un sistem de îmbînare a traverselor de 

cale ferată, sistem ce avea să revoluţioneze domeniul construcţiilor metalice. Datorită noii 

metode de montare a şinei pe traverse în afara spaţiului căii ferate, Pănculescu a finalizat 

construirea liniei ferate în mai puţin de 12 luni - deşi termenul alocat a fost de cinci ani.  

Oţel de Reşiţa şi fontă de Govajdia 

Gustave Eiffel, care-l cunoştea pe Pănculescu de la Paris, a aflat de invenţia 

acestuia şi s-a deplasat la Vălenii de Munte, în 1879, pentru a discuta despre noua 

metodă. Francezul a fost impresionat de ideea românului şi i-a propus aplicarea ei în 

proiectul său de înălţare a unui turn ieşit din comun, turn ce avea să fie prezentat la 

Expoziţia Universălă din 1889. Au discutat despre adaptarea tehnicii inventate de 

Pănculescu la construcţia turnului, folosind subansamble metalice confecţionate la sol şi 

asamblate pe măsură ce se edifica lucrarea. Împreună au concretizat acest proiect ce 

avea să devină unul dintre simbolurile lumii. Este de presupus că cei doi ingineri s-au 

întâlnit şi în cursul anului 1882, când Gustave Eiffel retuşa ultimele detalii ale veritabilei 

bijuterii arhitectonice din România numită Hotelul Traian din Iaşi. Structura turnului Eiffel 

a fost construită între 1887-1889,  
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Material realizat de eleva Tescaru Georgiana, cls. a IX-a B 

 

 

din oţel produs la Reşiţa. 

Turnul Eiffel mai are în 

compoziţie fontă de la 

furnalul din Govajdia, 

localitatea Ghelar din judeţul 

Hunedoara.  

 

 

Cu chiu, cu vai, o şcoală cu numele său 

Profesorul Eugen Stănescu de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie 

Prahova s-a numărat printre puţinii cercetători ai colaborării dintre Gustave Eiffel şi 

Gheorghe Pănciulescu. El s-a dus special în Franţa pentru a studia cât de cunoscută este 

contribuţia inginerului român la ridicarea acestei construcţii. Studiind documentele acelor 

vremuri, profesorul a găsit un studiu intitulat “Communication sur les travaux de la tour 

de 300 m”, datat 1887, în care Alexandre Gustave Eiffel precizează că turnul care îi poartă 

numele nu s-ar fi putut construi dacă nu ar fi aflat de tehnică inovatoare folosită de 

inginerul român Gheorghe Pănculescu la construcţia tronsonului de cale ferată Bucureşti-

Predeal. Aşadar – şi din păcăte - numele românului este mult mai cunoscut în Franţa 

decât în ţara unde s-a născut. Pentru o minimă recunoaştere a valorii marelui inginer 

român, la insistenţele profesorului Eugen Stănescu, o şcoală generală din Vălenii de 

Munte poartă numele inginerului Gheorghe Pănculescu. 
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Este o tradiţie a şcolii noastre ca an de an să se desfăşoare câte o ediţie a 

Simpozionului Naţional “Henri Coandă”, activitate dedicată memoriei marelui savant. 

Simpozionul este înscris în CAERI 

2016 domeniul Tehnic poziţia 474 şi se 

adresează elevilor liceelor tehnologice,  

urmărind reunirea unui număr cât mai mare 

de elevi în vederea abordării unei teme 

generoase privind stimularea interesului 

pentru o pregătire tehnică cât mai bună, 

pentru dezvoltarea unei  gândiri creative şi 

integrate. 

Organizarea Simpozionului Naţional 

,,Henri Coandă” constituie un bun prilej 

pentru un schimb de experienţă, pentru 

identificarea posibilităţilor de realizare a 

unor colaborări şi parteneriate în 

învăţământul preuniversitar tehnic. 

Partenerii implicaţi în proiect au fost: 

o Casa Corpului Didactic Buzău 

o S.C. Voestalpine Vae Apcărom S.A. Buzău 

o Revizia de Vagoane Buzău 

Beneficiarii direcţi sunt  elevii Liceului Tehnologic ,,Henri Coandă” Buzău, hotărâţi 

în a dovedi că învaţă într-o şcoală de profil tehnic cu calificări moderne, cerute pe piaţa 

muncii, unde beneficiază de dotări tehnice şi tehnologice foarte bune. Ei pot împărtăşi 

partenerilor lor din experienţa lor privind pregătirea teoretică şi practică în domeniul 

mecanic, electric, construcţii, transporturi, automatizări, tehnologia informaţiei.  

Beneficiari indirecţi ai activităţii sunt: 

-Profesorii implicaţi în derularea activităţilor, având experienţă în activitatea cu 

elevii de liceu tehnologic şi şcoală profesională. Aceștia vor afla mai multe despre elevii 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL 

“HENRI COANDĂ” 
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cu căre lucrează la orele de curs şi care vor dobândi, alături de partenerii implicaţi, noi 

abilităţi de lucru. Cădrele didactice din şcoală vor cunoaşte mai bine potenţialul elevilor, 

şi vor fi mai apropiate în desfăşurarea altor activităţi extracurriculare în viitor. 

-Părinţii elevilor – aceștia vor deveni mai interesaţi de activităţile desfăşurate în 

şcoală şi se vor putea implică activ în derularea lor; ei vor căpăta încredere în copiii lor 

şi-i vor susţine în ceea ce vor hotărî pentru viitorul şi cariera lor.  

-Şcoala -  aceasta ca beneficiar va avea posibilitatea de a-şi educă elevii într-un 

stil modern, de a consolida relaţiile cu şcoli de acelaşi profil, cu agenţi economici locali, 

cu înstituţii de învăţământ superior- interesate în a asigura o continuitate în pregătirea 

viitorilor absolvenţi. De asemenea, prin organizarea activităţilor cu elevi din toată ţara, 

şcoala noastră îşi va ridica prestigiul pe plan local, judeţean şi naţional.  

-Autorităţile şi comunitatea locală  - aceștia vor afla mai multe despre obiectivele 

şi problemele şcolii şi vor interveni cu mai mare promptitudine în rezolvarea lor.  

Simpozionul a fost structurat pe 3 secţiuni: Tehnologie, Mediu şi Ştiinţe. Elevii  

buzoieni au participat direct iar cei din ţară au participat indirect. La această activitate 

au participat un număr de 90 de lucrări. Din Buzău toate liceele tehnologice au 

participat cu cel puţîn o lucrare la această activitate. Elevii participanţi din ţară au fost 

din Bucureşti, Constanţa, Ploieşti, Suceava, Panciu (Vrancea), Galaţi, Deva, Iaşi, Satu 

Mare, Turda (Cluj), Blaj (Alba), Bacău, Cluj Napocă, Oradea, Bărseşti (Tg. Jiu). 

 În jurizarea lucrărilor s-a ţinut cont de :   

 Valoarea conţinutului  

 Originalitate  

 Utilitate  

 Complexitatea materialului prezentat   

 Modul de prezentare   

La secţiunea Tehnologie au participat 44 lucrări: 23 ale elevilor buzoieni, 21 ale 

elevilor din ţară.  

Juriul a fost format din următoarele cadre didactice:  

- Preşedinte: prof. Sbîrnea Liliana – inspector I.S.J. Buzău  

- Membri:  

 Informatician Lupaşcu Veronică - Școala Gimnazială nr. 7 Buzău 

 Prof. Vasile Marian – Școala Gimnazială Pietroasele 

 Prof. Sidorencu Mihaela -  Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Buzău    

 Prof. Dînu Simina – Liceul Tehnologic “Sf. Mc. Sava” Berca 
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La secţiunea Mediu au participat 27 lucrări: 6 ale elevilor buzoieni, 21 ale elevilor 

din ţară.  

Juriul a fost format din următoarele cadre didactice:  

- Preşedinte: Mândruţă-Tănăsescu Virginia – inspector I.S.J. Buzău  

- Membri:  

 Prof. Coman Oana - Școala Gimnazială „Ion Creangă” Buzău 

 Prof. Sîngeorzan Mioara – Liceul de Arte “Margareta Sterian Buzău” 

 Prof. Andronache Simona - Școala Gimnazială “Gheorghe Hariton”  

      Săhăteni 

 Prof. Stănescu Daniela -  Școala Gimnazială Smeeni 

 Prof. Simion Dorina - Școala Gimnazială “Nicolae Efrimescu” Săgeata 
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Material realizat de prof. Badea Mihaela 

La secţiunea Ştiinţe au participat 19 lucrări: 5 ale elevilor buzoieni, 14 ale elevilor 

din ţară.  

Juriul a fost format din următoarele cădre didactice:  

- Preşedinte: Mihălcescu Cătălin – inspector I.S.J. Buzău  

- Membri:  

 Prof. Iftime Ticuţa - Școala Gimnazială nr. 11 Buzău 

 Prof. Vornicu Daniela – Școala Gimnazială “Ion Creangă” Buzău 

 Prof. Ignătescu Aurelia - Școala Gimnazială “G. E. Palade” 

Buzău 

 Prof. Onţeluş Adriana – Liceul  Pedagogic Buzău 

 Prof. Ghiţă Cristina - Școala Gimnazială Gherăseni 
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„Cunoaşterea îţi dă aripi, iar imaginaţia te-nalţă!”  

Henri Coandă 

 

Prin participarea la Simpozionul Național “Henri Coandă”, ediția a XII-a cu 

macheta: Aeroportul Henri Coandă – o imagine a viitorului,  realizată sub îndrumarea 

mea de elevii Gogan Nicolae Gabriel și Bădoiu Ștefan din clasă a IX-a B am avut că scop 

aducerea unui omagiu celui care a fost savantul Henri Coandă. 

Totul a pornit de la o întrebare pe care le-am adresat-o elevilor dacă vor să 

participe la acest simpozion. De asemenea, le-am citit regulamentul de unde au aflat 

despre ce este vorba, iar ei au venit cu ideea machetei și cu titlul sugestiv.  

Împreună ne-am documentat despre viața și realizările marelui inginer. În această 

etapă elevii au aflat lucruri pe căre nu le știau despre Henri Coandă, faptul că a înventat: 

- Un nou material de construcţie 

- Instalaţia solară pentru desalinizarea apei de mare  

- Avionul cu reacţie  

Au aflat de ce ne numim Liceul Tehnologic “Henri Coandă” și anume că printre 

aceste invenţii se numără şi proiectarea unui tren rapid, revoluţionar, care trebuia să 

circule printr-o reţea de conducte şi transporta atât mărfuri, cât şi pasageri. Vagoanele se 

deplasau, în interiorul conductelor, pe baza diferenţei de presiune atmosferică, creată 

artificial de către un ventilator şi un compresor. 

Inspirația pentru machetă a fost Aeroportul Henri Coandă, cel mai mare aeroport 

din România, acesta a fost înființat de însuși inventatorul Henri Coandă. Până în Mai 

2004, aeroportul Henri Coandă s-a numit Aeroportul Internațional Otopeni. În timpul 

celui de Al Doilea Război Mondial, aeroportul Otopeni a fost o bază pentru Al Treilea 

Reich al lui Hitler.  

În timpul desfășurării simpozionului, împreună cu elevii am avut posibilitatea de a 

vedea și celelalte lucrări participante, care, s-au dovedit foarte competitive. Juriului i-a 

Aeroportul Henri Coandă – 

o imagine a viitorului 
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Material realizat de -elevul Bădoiu Ştefan, cls. a IX-a B 
                      -prof. documentarist Marin Nicoleta-Adelina 

revenit o sarcină foarte grea, dar ne bucurăm că muncă a fost răsplătită, aceștia au 

obținut premiul al II-lea.  

Din punctul meu de vedere întreaga implicare pentru acest simpozion a reprezentat atât 

pentru mine cât și pentru elevi o experiență unică și constructivă. 
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Produse cosmetice şi de parfumerie sunt amestecuri de substanţe chimice 

naturale sau sintetice, care se folosesc în scopul îngrijirii corpului omenesc în vederea 

asigurării menţinerii echilibrului fiziologic şi a stării de sănătate corespunzătoare.  

Denumirea lor derivă de la cuvântul grecesc ,,Kosmeticos” ce înseamnă igiena pielii. 

Progresele ştiinţei şi tehnicii au precizat şi fundamentat factorii care intervin în 

fiziologia pielii. Acestea au determinat o lărgire a gamei de materii prime şi implicit a 

sortimentelor care să acopere necesităţile de utilizare. Trebuie remarcat faptul că 

produsele cosmetice şi de parfumerie sunt folosite pentru organismul sănătos. Deci, 

cosmetica se bazează pe igienă şi estetică. 

Elevii claselor a X-a şi a XI-a şi-au propus pentru activităţile din săptămâna 

,,Şcoala altfel” obţinerea de săpunuri şi parfumuri utilizând materii prime naturale.  

Activitate clasa a X-a A: realizarea săpunului 

 

 

 

 

  

Chimia şi produsele 

cosmetice 

 

12 



Material realizat de prof. Voicu Maria 

Activitate clasa a XI-a B: fetele realizează săpun iar baieţii parfum solid 
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În perioada 22 februarie 2016 – 15 aprilie 2016, în şcoala noastră s-a derulat 

proiectul „Valenţe culturale ale securităţii şi 

sănătăţii în muncă”. 

 Acest proiect a fost demarat de 

Inspecţia Muncii cu scopul formării în 

rândul tinerilor din liceele tehnologice a 

unei culturi de prevenire a accidentelor 

de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. 

 Proiectul îşi propune să crească 

călitatea vieţii prin educarea tinerilor 

liceeni privind importanţa unui mediu 

sigur şi sănătos, cât şi dezvoltarea unei 

culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea 

înserţiei pe piaţa muncii.  

Au fost selectate două clase, X B şi XI A cărora li s-a predat conţinutul informaţional 

concentrat în 14 module, care vizau aspecte de legislaţie în muncă, drepturile şi obligaţiile 

lucrătorilor, obligaţiile angajatorilor, boli profesionale, accidentele de muncă şi implicaţiile 

lor, agenţii chimici şi biologici, electrosecuritate şi elemente de ergonomie. 

            După parcurgerea celor 14 module, elevii au completat un set de chestionare, din 

analiza cărora a reeşit că participarea la acest proiect a 

fost de un real folos pentru actualii elevi şi viitorii angajaţi. 

Şi-au îmbunătăţit cunoştinţele în domeniul sănătăţii şi 

securităţii muncii găsînd răspunsuri la o serie de întrebări 

care îi înteresau din acest domeniu. 

          Proiectul s-a finalizat cu concursul naţional “ŞTIU ŞI 

APLIC -  SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE    

     DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII!”. 

 

 

Valenţe culturale 
ale securităţii şi sănătăţii 

în muncă 
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Material realizat de prof. Rădulescu Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Aspecte de la proba teoretică a concursului: “ŞTIU ŞI APLIC -  SECURITATEA ŞI 

SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII!”, desfăşurată  în data 

de 19 aprilie 2016 la Liceul Tehnologic “C. Neniţescu” Buzău. 
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Material realizat de prof. Petre Mirela, prof. Furtună Doina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilele acestea suntem cu gândul la elevul nostru care participă la Olimpiada 

Naţională de Tehnologii. Este vorba despre Zota Georgian, din clasa a XII a A – 

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii. A obţinut locul I la faza judeţeană a 

Olimpiadei de Tehnologii, aşa încât în săptămâna „Şcoala altfel” participă la faza 

naţională care se desfăşoară la Zalău. Îi ţinem pumnii strânşi! 

 Chiar dacă nu s-au calificăt la faza naţională, mai avem doi elevi cu care ne 

mândrim: Popa Ionuţ şi Dinu Dorin clasa a XII a B – Tehnician electromecanic, care au 

obţinut premii la faza judeţeană a Olimpiadei de Tehnologii.  

Îi felicităm pe toţi şi pentru că sunt clasa a XII a, le urăm mult succes la 

Bacalaureat! 

  

Olimpiadele şcolare 
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Cupru în loc de argint 

 Pelicula refractară de cupru poate înlocui costisitoarea peliculă de argint. Noua 

metodă elaborată de cercetătorii Universităţii din Lvov îşi va găsi aplicaţia în producţia de 

termosuri. Înlocuitorul nu este cu nimic mai prejos decât argintul, atât în ceea ce priveşte 

proprietăţile refractare cât şi în privinţa fiabilităţii. Perspective de utilizare mai are noul 

produs în radioelectronică, optică, fabricarea bijuteriilor. Astfel sunt economisite zeci de 

tone de argint anual. 

 Rulment fără uzură 

 Institutul Politehnic din Kalinin a realizat un rulment magnetic, practic fără uzură, 

capabil să lucreze zeci de ani fără să fie înlocuit. Construcţia lui este bazată pe 

respingerea polilor magnetici de acelaşi fel. Magneţii au fost confecţionaţi din elemente 

rare. 

 Aliaje surde 

 Institutul de metalurgie „A.A.Baikov” al Academiei de Ştiinţe ruse 

produce aliaje din cele mai neobişnuite. Aşa numitele „aliaje surde” au 

proprietatea de a absorbi vibraţiile. Clopoţelul fabricăt din acest tip de 

aliaj rămâne silenţios, oricît de tare ar fi scuturat. „Aliajele surde” 

absorb vibraţiile produse de motoare, rotoare, angrenaje, rulmenţi, 

aspiratoare etc. fiind folosite pentru realizarea carcaselor de strung, 

rotoarelor de turbine, a angrenajelor, aspiratoarelor etc.   

 Ţevi de foraj emailate 

 Specialiştii dîn Kazahstan au realizat emailuri rezistente la uzura mecanică şi la 

temperaturi înalte, pentru protejarea pieselor din oţel. Componentul principal al acestui 

tip de „email” este nisipul, depunerea făcându-se printr-o tehnologie asemenea celei de 

la fabricarea sticlei. Ţevile de foraj din schelele petroliere, „emailate” în acest fel sunt de 

30 – 50 ori mai rezistente decât cele obişnuite. 

 

 

 

 

Curiozităţi tehnice 
 

17 



Material realizat de elev Gogan Nicolae-Gabriel, cls. a IX –a B 

Cuzineti de lemn  

Cercetătorii bieloruşi au impregnat lemnul cu bioxid de azot, apoi cu cupru  

dizolvat în acid formic. Prin încălzire, cuprul se separă din soluţie şi umple porii lemnului. 

Din acest lemn ei au fabricat lagăre de alunecare. S-a constatat că rezistă mai mult decât 

cele de bronz. 

Forjare ultrasonică  

În electronică se foloseşte mult banda extrem 

de subţire din wolfram, numai că  

obţinerea ei este extrem de complicată. 

Forjată la rece, crapă la lovire, la căld se 

oxidează şi arde, iar în vid se sudează 

instantaneu cu instrumentul cu care se 

lucrează. 

           La Minsk, la Inst. de Radiotehnică s-a 

elaborat o metodă numită microforjare cu 

ultrasunete. Forjat cu frecvenţa ultrasunetului, wolframul nu mai 

apucă să se lipească de instrument. Prin aplicarea noii metode producţia anuală finită 

ajunge la 95% (faţă de cea planificată înainte, cu cele mai avansate metode se obţînea 

doar 20% din cea planificată). 

Beton “nearmat”  

Specialişti din Minsk produc beton pentru pereţi, fără armatură metalică. 

Amestecul de beton este supus -după noua tehnologie- la o presiune mare şi astfel 

betonul devine traînic precum granitul. Se face economie la oţel, căldura şi energie 

electrică. 

Acumulator de plastic 

Cercetatori chimişti armeni au realizat un acumulator auto din materiale  

plastice bune conductoare de electricitate. Gabarit mult redus, mai uşor decât cele clasice 

cu plumb, poate fi reîncărcăt de sute de ori fiind economic şi fiabil. 
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        Lumea IT&C pe care o cunoaştem toţi astăzi 

nu a fost astfel mereu. Toate tehnologiile care fac 

parte din viaţa noastră au avut momentul acela critic 

de lansare, dar şi explozia care le-a ajutat să devină  

o componentă integrată din viaţa oricărui om de  

             pe planetă. 

 

 Primul apel de pe un telefon mobil datează din 1973. Acesta a fost  

efectuat de către Martin Cooper, directorul general al 

diviziei Communications Systems din cadrul Motorola. 

Telefonul cântărea peste un kilogram şi semăna cu o 

cărămidă, dar era o noutate pentru acea vreme când 

singurele telefoane mobile erau cele instalate în 

automobile; 

 
 

 Primul laptop din istorie este Xerox NoteTaker. Acesta a fost produs de  

Xerox în 1976, prin Xerox PARC şi conţinea o 

tehnologie foarte avansată pentru acele timpuri: 128 

kB RAM şi un procesor de 1 MHz. Costurile mari de 

producţie, estimate acum la aproximativ 50.000 $, 

au făcut ca acest model să rămână un prototip 

produs în doar câteva exemplare. Primul laptop 

comercial, a fost Osborne1, produs în anul 1981, 

acesta costa 1795 de dolari dar oferea un pachet software de 

2000 de dolari, pe lângă configuraţia hardware destul de avansată pentru acele timpuri: 

64 kB RAM, procesor Z80 de 4 MHz şi două unitati floppy. 

 

 

Ştiaţi că? 
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 Primul mouse a fost înventat de Douglas Engelbart, ajutat de William  

Bill K English, în 1963 şi lansat în 1968. Acest mouse avea 

exteriorul din lemn, şi era voluminos, însă putea fi 

ţinut cu o singura mână. Mouse-

ul folosea două rotiţe aşezate 

perpendicular pentru a putea 

detecta mişcarea sa, şi avea un 

singur buton. Mouse-ul a început 

să se impună pe piaţa 

călculatoarelor după 1990, într-o formă 

uşor diferită. Inventatorul Engelbart a primit brevetul US3541541 

la 7 ani după ce a creat mouse-ul. 

 

 Numele de Google este o greşeală de ortografie. Iniţial trebuia să se  

numească Googol, un termen din matematică care reprezintă un număr mare, egal 

cu 10100, adică 1 urmat de 100 de zerouri.  

În anul 1938, matematicianul american Edward 

Kasner (1878-1955) a creat numărul 10^ 100 (adică 

zece la puterea 100) pentru a ilustra diferenţa dintre un 

număr inimaginabil de mare şi infinit . Neştiind cum să 

îl denumească, a cerut nepotului său de nouă ani 

Milton Sirotta să-i spună un nume la întâmplare. 

Întrucât nepotul urmărea benzile desenate Barney 

Google, acesta a spus numele Google, nume adoptat  

pe loc de matematician, numărul respectiv numîndu-

se de atunci, googol.                    

 

 

Definiţie: un googol este egal cu numărul 1 0 ^100, adică, cifra 1 urmată de o sută 

de zerouri. Un googolplex este este de zece ridicat la puterea unei googol, şi anume, un 

0 (^1 0 ^100). Acesta este deja un număr foarte mare. De exemplu, este mai mult decât 

numărul de atomi din universul cunoscut. Un googoplex este chiar mai mare. De fapt, din 

moment ce un googolplex are un număr de zerouri googol în zecimal  de reprezentare, o 

googoplex are mai multe cifre decât câţi atomi există în universul nostru.  Astfel, chiar 

20 



Material realizat de elevii Nicolae Răzvan, Radu Ioan-Adrian cls. a IX-a B 

dacă am avea toată materia din univers la dispoziţie, nu ar fi posibil să se scrie 

reprezentarea zerourilor a unui googolplex . 

Mergând mai adânc în străfundurile etimologice, am descoperit şi provenienţa 

numelui Google din desenele Google Barney (Hambarul lui 

Google) iar acesta se datorează unui hit din anul 1923 în ale 

cărui versuri scrise de Billy Rose, exista expresia:  Goo-Goo-

Googly Eyes. 

Googly eyes sunt nişte bile din plastic ce imită ochii bulbucaţi , 

asemănători personajului din desenele respective .  

Aşadar, de la „Goo-Goo-Googly Eyes”, s-a ajuns la 

numele personajului Google Barney transpus într-o bandă 

de desene animate, preluat de aici de Edward Kasner prin 

intermediul nepotului său. Creatorii motorului de căutare 

Google, inspiraţi de numele numărului inimaginabil de 

mare, googolul, au preluat la rândul lor acest nume pentru 

a se sugera multitudinea de informaţii pe care un utilizator 

al acestui motor le au la dispoziţie atunci când îl folosesc 

însă au considerat că Google este un nume mai sonor aşa că…. 

Goo-goo-googly eyes( rotiţi-vă ochi bulbucaţi)  şi daţi căutare pe… Google.  
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Pentru că ne petrecem multe ore pe zi în faţa calculatorului, laptopului sau 

tabletei, este necesar să cunoaştem cele mai simple combinaţii de taste. Vă voi arăta 

câteva scurtături ale tastaturii mai puţîn cunoscute, care vă vor uşura munca şi vă vor 

face viaţa mai simplă.     

 Adaugă un Bookmark 

Îţi poţi marca instant site-urile favorite şi le poţi accesa apoi oricând ai chef prin  

această simplă combinaţie de taste: Ctrl + D 

 Deschide un tab anterior în motorul de căutare Dacă închizi vreodată  

accidental un tab, această scurtătură îţi va redeschide pagina respectivă aproape 

instantaneu: Ctrl + Shift + T 

 Navighează între programele deschise  

Să intri şi să ieşi dintr-un program în altul îţi ia timp şi te poate confuza. Mişcă-te cu 

uşurînţă prin toate programele în care lucrezi cu acest truc rapid: Alt + Tab 

 Închide motorul de căutare 

Dacă vrei să te ascunzi de cineva, închide-ţi browserul fără a folosi mouse-ul, cu  

această scurtatură:  Alt + F4 

 Mergi la o pagină anterioară din motorul de căutare 

Călătoreşte în timp cu scurtatura de mai jos, care îţi permite să navighezi înapoi 

la o pagina web la care te-ai uitat înaintea celei curente: Alt + ← 

 Dă „zoom” 

Fie că lucrezi pe web sau într-un program, dă „zoom in” sau „zoom out” cu  

această combinaţie de taste: Ctrl + scroll cu mouse-ul 

 Vezi Desktop-ul 

Dacă ai mai multe ferestre deschise simultan pe computer şi vrei acces rapid la  

desktop (sau o modalitate super rapidă de a-ţi ascunde fereastra curentă), apasă 

urmatoarele taste:  Wîndow key (are steguletul Windows pe ea) + D 

 Delete Forever 

Dacă ştii că vrei să ştergi un fişier pentru totdeauna, în loc să-l trimiţi în recycle  

bin să-ţi ocupe spaţiu degeaba, apasă tastele de mai jos:  Shift + Delete 

PARTENERIATE 

PENTRU VIITOR 

Sfaturi utile 
pentru utilizarea 

computerului 
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 Găseşte documente sau Foldere 

Nu mai pierde timpul căutând prin toate folderele pentru a găsi un document.  

Această scurtătură va face toată treaba în locul tau:  Window key + F 

  Fă un Screen Shot 

Dacă vrei să sălvezi o imagine dintr-o pagina web unde nu poţi da copy şi paste  

pe fotografii, foloseşte această scurtătură:  Print Screen apoi paste [Ctrl + V] într-un 

document Paint 

 Dă refresh unei pagîni   

Fie că aştepţi cu nerăbdare un nou mail sau ultimele ştiri, dă refresh oricărei  

pagini web cu tastele de mai jos: F5, sau Ctrl + R 

 Verifică gramatical un text  

Dacă ai de redactat un document în limba engleză, poti verifica greşelile de  

punctuaţie şi de gramatică cu această tastă: F7 

 Adaugă "http://www" în motorul de căutare la adresă  

Dacă căuţi un site care are terminaţia „.com”, nu trebuie să tastezi „www” în faţa  

sau „.com” la final. Scrie, pur si simplu, numele paginii web care te interesează  si apoi 

apasă tastele de mai jos. Vei ajunge la destinaţia dorită într-o secundă:  Ctrl + Enter 

 Selectează Address Bar-ul 

Dacă vrei să tastezi rapid o nouă adresă URL, scurtătura de mai jos îţi va selecta  

direct address bar-ul, astfel încăt să poţi începe să scrii fără să-ţi mişti mouse-ul:        

Ctrl + L, sau F6 

 Deschide Meniul Windows Start  

Tot fără ajutorul mouse-ului poţi vedea opţiunile din meniul Start, prin combinaţia  

de taste: Window key, sau Ctrl + Esc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimia şi culoarea 
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Str. Horticolei, Nr. 50, Buzău 
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Învățământ zi 
Clasa a IX-a Liceu tehnologic: 
 Tehnician desenator pentru  
construcții și instalații            - 1 clasă 
 Tehnician în transporturi    -  1 clasă 

 
Clasa a IX-a Liceu vocațional: 

 Instructor sportiv – Fotbal  - 1 clasă 

Învățământ profesional – 3 ani 
 Electromecanic material rulant 

- 1 clasă 

Învățământ seral 

 Clasa a IX-a  

Tehnician mecatronist – 1 clasă 

 Clasa a XI-a 

Tehnician ecolog și protecția 

calității mediului        - 1 clasă 
 

Învățământ ADS  
 Anul I                         - 1 clasă 

 
Stagii de pregătire practică 
 Zugrav, ipsosar, vopsitor, 

tapițar                         - 1 clasă 
 

 Cursuri într-un singur schimb               
 Cantină                                                 
 Internat – cazare gratuită                    
 Centru de documentare si   informare  
 Sală de sport modernă                            
 Teren sintetic de fotbal cu nocturnă 

 

Liceul 
Tehnologic 

“Henri Coandă”  
Buzău 

 Laborator de limbi străine 
 2 laboratoare de informatică 
 Decontarea navetei 
 Bursă profesională 
 Bani de liceu 
 

Relații suplimentare: 
 www.liceulhenricoandabuzau.webnode.ro 


