
 

CATEDRA DE FIZICĂ 

           „ Nimic nu este încheiat în investigaţia umană şi 

nimic nu este ultimul cuvânt.”                   Roger Bacon 

         Deschiderea activităţii la CATEDRA DE 

FIZICĂ a Şcolii Gimnaziale Nr.1 a făcut-o doamna 

profesoară Florentina Orban, în anul 1964. Au urmat  apoi 

profesori deosebiţi ca  domnul Andrei Hegeduş, (fost 

inspector de FIZICĂ), doamnele  Elena  Rebreanu, Maria 

Mureşan, Maria Pop, şi Mihaela Voivod ( fostă elevă 

eminentă a şcolii). Au mai trecut temporar  sau cu ore mai 

puţine şi alţi profesori: Genţiana  Ungur sau Andreea 

Rus. Acum catedra de fizică are doar de o normă şi 

jumătate pe care lucrează doamnele Maria Pop şi Mihaela 

Voivod.  

     Doamna profesoară Mihaela Voivod a venit în 

şcoală în anul 1999. Elevii care i-au adus satisfacţia muncii 

au fost: Tatiana Zăpârţan, participant la faza Naţională 

a Olimpiadei de Fizică, Veronica Bodescu, Andreea 

Cifor, Andrei Olinca, Andrei Budurlean –elevi cu premii 

şi menţiuni la faza judeţeană. S-a implicat cu seriozitate în 

toate activităţile catedrei de  fizică dar şi a celei mai nou 

numită „ŞTIINŢE”, în  proiecte, concursuri şi cursuri de 

perfecţionare.                                                      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamna profesoară Maria Pop a venit în şcoală în anul 

şcolar 1988-1989, fiind o lungă perioadă de timp „ liniuţa” 

de valenţă între catedrele de fizică şi chimie. N-a fost uşor 

să lucrez la ambele catedre, dar ambele mi-au adus 

satisfacţii profesionale. Acum patru ani am trecut doar pe 

FIZICĂ. A obţinut  rezultate remarcabile la nivel  judeţean 

dar şi naţional. A implicat elevii în olimpiada de fizică şi 

toate concursurile de la fizică.  Dintre ei s-au remarcat 

patru olimpici naţionali: Tomoiagă Ciprian, Uţiu 

Nichita, Dumbrăvean Bogdan- medalie de argint din 

parte SRF, Petruşca Sergiu – medalie de bronz din parte 

SRF. Dar să-i amintim şi pe cei cu premii şi menţiuni la 

OJF: Dacian Mujdar, Beatrice Ionaşcu, Daniel Pop, Ana-

Maria Retegan, Cristina Paşcanu, Oana Bosbici, Cezara 

Zăgrean-Tuza, Oana Cociş, Cristian Marţian, Diana 

Mărăndel, Denis Pop, Adina Fulop, Iulia Tămaş, Iulia 

Rebreanu, Bogdan Alexandra, Răzvan Naşca, Daria 

Sereţean, Rareş Ionaşc, Cosma Cosmina, Cristina 

Chirleşan, Ionaşcu Iulia, Catinca Cotor. 
  Olimpiada Ştiinţe pentru Juniori a adus premii şi 

menţiuni la nivel judeţean, dar şi naţional prin : Cristina 

Paşcanu, Cezara Zăgrean-Tuza, Tomoiagă Ciprian, 

Beatrice Ionaşcu, Cristina Marţian, Viviana Chiţimuş. 

Concursul Naţional de Fizică aplicată 

”UNIVERSUL EINSTEIN” a adus în fiecare an premii şi 

menţiuni speciale. Au contribuit cu lucrări teoretice şi 

practice:  Dacian Mujdar, Beatrice Ionaşcu, Alexandra 

Mureşan, Sînzîiana Moldovan, Silviu Mercan, Cristian 

Haranguş, Cristian Marţian, Claudia Pop, Yolanda 

Szabo. La acest concurs am participat personal şi cu lucrări 

la sesiunea pentru profesori, dar şi ca îndrumător al 

lucrărilor elevilor. Dintre lucrările personale vreau să 

amintesc doar „ABECEDARUL FIZICII” editat şi pe CD la 

CCD Bistriţa,  2011. 

 Membrii catedrei au fost de-a lungul timpului 

profesori evaluatori la olimpiade şi concursuri, membri în 

comisia de organizare a două olimpiade naţionale 

desfăşurate la Bistriţa. Au participat la sesiuni de 

comunicări ştiinţifice şi simpozioane cu lucrări personale 

sau îndrumător al elevilor. Au scris articole pentru: revista 

judeţeană „Universul chimiei”, „Didactica Nova”- CCD 

Bistriţa, ziarul on line Bistriţanews. Au organizat expoziţia 

„Elevii de azi, specialiştii de mâine” cu machete 

funcţionale şi lucrări ale elevilor.  

 În cadrul catedrei de Ştiinţe s-a derulat un proiect 

interjudeţean „FIZICA  ŞI VIAŢA COTIDIANĂ” La 

acest proiect am avut sprijinul conducerii şcolii şi a 

colegelor de catedră. Proiectele pe care le realizăm la 

nivelul catedrei în ultimii ani presupun implicarea tuturor 

profesoarelor de ŞTIINŢE. Alte proiecte în care am fost 

implicate: „Muncă-Ocupaţie-Carieră”, proiect educativ  

de explorare şi planificare a carierei, „Şcoală- elevi – 

familie” proiect educativ pentru realizarea unei bune 

colaborări a şcolii cu părinţii.  

Cea mai mare realizare a catedrei de fizică (de 

ştiinţe) a fost premierea elevului SERGIU PETRUŞCA la 

premiile municipiului Bistriţa 2014, ca recompensă a 

rezultatelor sale meritorii!!!!  

Prof. Maria Pop 

 
 

 


