
2,5 miliarde lei - costul
unui proiect inovator
realizat de elevii unei
ºcoli din Buzãu
Ana Felea

T
ot ce nu au în oraºul
în care s-au nãscut ºi
în care locuiesc au
c up r i n s î n tr - un
proiect inovator pre-
miat cu marele pre-

miu la o competiþie naþionalã de
cercetare organizatã de Univer-
s itatea Politehnicã din Bu-
cureºti. Este vorba despre un
proiect prin care un spaþiu inac-

tiv din municipiul Buzãu este
transformat într-un spaþiu spe-
cial amenajat ºi dedicat sportu-
lui pentru oameni din toate ca-
tegoriile de vârstã ºi toate cate-
goriile sociale. Proiectul vine cu
soluþii futuriste pentru munici-
piul Buzãu ºi care, cu un buget
de 2,5 miliarde de lei, ar putea fi
implementat în orice localitate.

În cadrul cercetãrii, elevii de
gimnaziu din cadrul ªcolii Gene-
rale numãrul 11 din municipiul
Buzãu au stabilit cã buzoienii fac

insuficient sport, fiind preocupaþi
cu alte activitãþi ºi nefiind atraºi
de spaþiile existente. Astfel, a fost
întocmit un proiect de amenajare
a unui spaþiu dotat cu aparate in-
teligente care ar putea transfor-
ma energia consumatã de oame-
ni pentru a face sport în energie
electricã verde cu care sã fie re-
compensaþi tocmai cei care de-
sfãºoarã activitãþile fizice. În acest
fel, ei ar putea sã îºi încarce tele-
foanele sau chiar maºinile electri-
ce cu procente egale cu numãrul

de minute petrecute pe bandã de
alergat sau la alte aparate din
cadrul complexului.

"Problema principalã este cã oa-
menii nu mai fac destul sport
pentru cã sunt preocupaþi cu alte
activitãþi sau nu sunt atraºi de lo-
curile din comunitatea localã de-
dicate sportului. O altã problemã
din cauza cãreia oamenii nu mai
fac destul sport este faptul cã teh-
nologia a avansat foarte mult , iar
oamenii au devenit tot mai de-
pendenþi de gadjeturi cum ar fi
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telefonul mobil, calculatoare ºi
alte dispozitive inteligente.
Obiectivul proiectului nostru de
cercetare este identificarea unei
soluþii pentru comunitatea noa-
strã localã, care are scopul de a
determina oamenii sã facã mai
mult sport. Pentru a motiva oa-
menii sã facã mai mult sport, vom
stabilii un sistem de recompense
cu ajutorul cãruia vom oferi oa-
menilor diferite bonusuri în
funcþie de activitãþile sportive pe
care le realizeazã", au explicat

elevii ªcolii Generale numãrul 11.
Pentru a-ºi atinge obiectivul sta-

bilit în proiectul de cercetare, ele-
vii ªcolii Generale numãrul 11
propun amenajarea unui spaþiu
util, cu sãli de sport ºi terenuri în
care sã fie organizate olimpiade
sportive atât pentru persoane cu
handicap, cât ºi pentru sportivii
sãnãtoºi.

"Spaþiul pe care îl propunem va
fi dotat cu aparate sportive inteli-
gente care vor recompensa oa-
menii care fac sport, în concor-

danþã cu sistemul de recompense
propus în acest proiect de inova-
re. Multitudinea de aparate spor-
tive, precum ºi faptul cã spaþiul
nostru va dispune de terenuri ºi
echipamente dedicate tuturor
sporturilor, va reprezenta soluþia
idealã pentru familiile ale cãror
membri practicã diferite sporturi.
Având în vedere contextul actual
ºi evoluþia tehnologiei, o soluþie
futuristicã ar putea fi reprezenta-
tã de dotarea spaþiului cu o zonã
tehnologizatã ºi o salã virtualã
care ar putea elimina barierele
dintre oamenii cu dizabilitãþi ºi
dintre cei fãrã dizabilitãþi", spun
elevii.

În proiectul lor, copiii s-au
gândit la toate, inclusiv la polua-
re, motiv pentru care, în propu-
nerea lor, au cuprins soluþii pen-
tru producerea energiei verzi.

"În prezent, folosim multã elec-
tricitate ºi energie, dar mai ºi po-

luãm. În viitor vom folosi panouri
solare pentru luminã ºi energie.
Deºi acestea se folosesc ºi în ziua
de azi, sunt prea puþine sãli de
sport care utilizeazã aceste pano-
uri. Preþul acestora variazã între
400-1500 lei. Acestea ne vor ajuta
sã nu mai folosim în zadar prea
multã energie solarã. Deºi vor
avea un mare rol în economisirea
energiei solare, ne-am gândit cã
energia creatã de oamenii ce vor
folosi aparatele de sport va fi
transformatã în energie solarã,
dar cu aceasta vom încãrca ºi
maºinile electrice", se aratã în
proiectul elevilor.

Structura zonei

Elevii propun un spaþiul împãrþit
în trei zone mari, pentru fiecare
categorie de persoane care îºi do-
resc sã facã sport:

- o zonã dedicatã sportului pen-
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Elevii clasei a VI-a, adicã echipa WALL-E'S
FRIENDS, spun cã au adus, prin proiectul lor,
soluþii complet noi pentru municipiul Buzãu.

Au cuprins atât materiale nefolosite în
realizarea acestor spaþii, dar ºi sporturi care,

deocamdatã, nu se practicã în municipiul
Buzãu, cum ar fi golful sau jocurile olimpice.

Smart City



tru oameni fãrã dizabilitãþi (tere-
nuri de fotbal, tenis, baschet pre-
cum ºi alte aparate sportive);

- o zonã mixtã dedicatã atât oa-
menilor cu dizabilitãþi,cât ºi celor
fãrã dizabilitãþi (tenis de masã, ti-
rul cu arcul, basket);

- o zonã digitalizatã dotatã cu o
salã modernã, unde oamenii vor
putea practia diferite sporturi din
viitor folosind tehnologii precum
realitatea augmentatã/virtualã .

Elevii explicã: "Spaþiul pe care îl
propunem va fi dotat cu aparate
sportive inteigente care vor re-
compensã oamenii care fac sport.
Unele ar putea fi o bandã de aler-
gat care are un panou solar încor-
porat ce se încarcã de la luminã ºi
aºa poþi sã faci sport în continua-
re, niºte aparate care sunt plasate
în tot oraºul ca sã încarce într-un
timp foarte scurt telefoanele cu
atâtea procente cu câþi paºi par-
curge în acea zi ºi pentru a mãsu-
rã paºii o sã facem o aplicaþie
HEALTH BOT care ne aratã câþi
paºi am fãcut în acea zi sau am
putea creea niºte ceasuri. Ideea

principalã pe care se bazeazã
proiectul nostru de inovare este
reprezentatã de motivarea oame-
nilor, care vor veni sã facã sport în
cadrul spaþiului propus de noi
printr-un sistem de recompense -
oferirea unor bilete/facilitãþi de
transport, oferirea unui discount
la un automat de preparat sucu-
ri/freshuri din fructe naturale (din
spaþiul nostru)/discount la un re-
staurant (dar la preparate sãnãto-
ase, de exemplu o salatã), oferirea
unui discount la un cabinet sto-
matologic/la un nutriþionist/la
orice legat de sãnãtatea omului,
oferirea unui plan nutritional sã-
nãtos pentru ziua respectivã, pre-
cum ºi alte idei de a face sport
(eventual, tot în spaþiul nostru,
dar la alte aparate), oferirea unei
incãrcãri a maºinii electrice pe
baza energiei rezultate de la un
echipament sportiv din dotarea
spaþiului nostru".

Elevii clasei a VI-a, adicã echipa
WALL-E'S FRIENDS, spun cã au
adus, prin proiectul lor, soluþii
complet noi pentru municipiul

Buzãu. Au cuprins atât materiale
nefolosite în realizarea acestor
spaþii, dar ºi sporturi care, deo-
camdatã, nu se practicã în muni-
cipiul Buzãu, cum ar fi golful sau
jocurile olimpice.

"Noi am gãsit un spaþiu liber,
între Aqua Max ºi cartierul Orizon,
în care vom construi douã sãli de
sport, cu sport al viitorului ºi sport
din prezent, respectiv teren de at-
letism, baschet, tenis, minigolf,
fotbal. De asemenea, vom avea
spaþiu amenajat pentru jocuri

olimpice atât pentru persoane sã-
nãtoase, cât ºi pentru persoanele
cu dizabilitãþi. Pe pista de alerga-
re vom avea amplasate cristale
piezoelectrice.Cu ajutorul acesto-
ra putem acumula energie prin
frecarea adidaºilor de pistele de
alergare. Acest sistem va fi utilizat
ºi pentru maºinile cu care le pu-
tem aduce pe persoanele cu diza-
bilitãþi din diferite comune cum
ar fi Mãrãcineni, Gura Câlnãului.
Excesul de apã s-ar folosi tot pen-
tru producerea apei în interior la
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"În prezent, folosim multã electricitate ºi
energie, dar mai ºi poluãm. În viitor vom
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energie. Deºi acestea se folosesc ºi în ziua de
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hoteluri. În spaþiul verde putem
construi niºte hoteluri bazate pe
energia rãmasã în exces de la pi-
stele de alergare ºi de la trotuare.
Arhitectura ar fi modernã, realiza-
tã pe baza ideii de viitor. Oamenii
ce vin sã practice sport la noi pot
rãmâne la hotel , mai ales
persoanele cu handicap aduse de
noi cu mãºina", a spus Irina
Drulea.

O premierã pentru municipiul
Buzãu ar fi, potrivit viziunii elevi-
lor ªcolii 11, ºi trotuarele construi-
te din dale de sticlã puternicã,
anti-alunecare.

"Ele se vor monta în partea su-
perioarã a unui sistem de pardo-
seli solare din plastic reciclat.
Acest sistem modular de dale are
ca scop captarea energiei solare.
Utilizând plasticul reciclat rezol-
vãm o problemã a prezentului,

cantitatea mare de deºeuri plasti-
ce. Încãrcarea telefonului va fi po-
sibilã ºi prin aceastã metodã.
Excesul de energie s-ar folosi
pentru producerea apei calde în
interiorul sãlilor de sport", a spus
o elevã din echipa WALL-E'S
FRIENDS.

Proiectul de cercetare a luat
premiul I la competiþia FIRST
LEGO League Challenge - sezonul
RePLAY, organizat Univeristatea
Politehnica Bucureºti, fiind un re-
zultat excepþional pentru ªcoala
numãrul 11 din Municipiul Buzãu.

Tincuþa Iftime, directorul ªcolii
Gimnaziale nr 11 Buzãu, a decla-
rat: "Elevii ªcolii Gimnaziale nu-
mãrul 11 au participat la Concur-
sul Naþional de Roboticã Electro-
nicã organizat de Universitatea
Politehnicã Bucureºti. Participa-
rea lor din acest an bineînþeles cã

a adus rezultate excepþionale
pentru ambele echipe. Deci ªcoa-
la Gimnazialã numãrul 11 a avut
douã echipaje, am trecut de eta-
pa regionalã de la Iaºi, au fost cali-
ficate pentru etapa naþionalã de
la Bucureºti, iar la Bucureºti echi-
pa juniorilor a câºtigat premiul
întâi pentru proiectul de inovare,
iar elevii clasei a VIII-a, echipa se-
niorilor le spunem noi, au câºtigat
premiul întâi pentru proiectarea
robotului ºi premiul al treilea la
etapa naþionalã pentru perfor-
manþa robotului. Robotul a avut
de efectuat mai multe misiuni,
fiecare misiune a avut un anumit
numãr de puncte, iar elevii noºtri
au reuºit sã obþinã 455 de puncte.
Suntem mândri de ei ºi încercãm
sã sprijinim cum reuºim. Le
mulþumesc pãrinþilor în primul
rând, pentru cã toate aceste
performanþe ale unui robot nu
pot fi obþinute dacã nu se
investeºte în acel robot".

Preºedintele CJ Buzãu, Petre
Emanoil Neagu, a decis sã intro-
ducã pe ordinea de zi a ºedinþei

ordinare a lunii mai un proiect de
hotãrâre prin care elevii ºi îndru-
mãtorii lor sã fie premiaþi cu bani.
Dacã proiectul va întruni majori-
tatea voturilor aleºilor judeþeni,
toþi cei implicaþi în proiect vor
primi câte 500 de lei.

Preºedintele CJ, Petre Emanoil
Neagu, a completat: "Vreau sã
ºtiþi cã noi, ca instituþie, ºi nouã în
general, oamenilor, ne-aþi fãcut o
frumoasã surprizã. Sã ne întâlnim
aici trecutul, ºi aici mã refer strict
la mine, prezentul ºi viitorul.
Uitându-mã la voi care reprezen-
tanþi viitorul, chiar o sã avem un
viitor ºi nu doar noi, în judeþul Bu-
zãu, ci ca dezvoltare a omului de
mâine, ca sã spun aºa".

48 BURSA Construcþiilor nr. 4 / 2021

Elevii explicã: "Spaþiul pe care
îl propunem va fi dotat cu aparate sportive

inteligente care vor recompensa
oamenii ce fac sport".
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