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Am onoarea și responsabilitatea de a fi managerul Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, 

Municipiul Ploiești, o instituție de învățământ cu o îndelungată tradiție și cu multe performanțe. Însă 

acest privilegiu aduce cu sine și responsabilitatea de a crea condiţiile necesare care să-i încurajeze pe 

elevi să înveţe, să se dezvolte spiritual și să își împlinească propriile idealuri și obiective.  

Strategiile educaționale de astăzi nu se limitează 

însă la a-i ajuta pe tineri să dobândească doar 

competenţele de bază: citit, scris şi calculat, ci mai ales 

de a-i ajuta să descopere lumea în care trăiesc, respectiv 

să se descopere pe ei înșiși. Știm cu toții că mintea se 

hrănește prin învățătură, iar profesorii liceului nostru sunt 

în primul rând educatori, șlefuitori de spirite. De-a lungul 

celor 4 ani de liceu, profesorii se străduiesc să transmită nu doar o serie de informații științifice, ci să le 

insufle liceenilor un sistem de principii și valori care să stea la baza vieții lor de oameni maturi.Vocația 

profesorilor nostri, dascăli dedicați profesiei pedagogice, energia și optimismul acestora sunt factorii 

care reușesc să îî transfome pe bobocii timizi la inceput de liceu în tineri valorosi, siguri pe ei și 

încrezatori în propriul drum . 

Trebuie să nu uităm ca avem mereu ce învăța unii de la ceilalți! Nu doar elevii învață de la 

profesori, ci  și invers. Mulți dintre elevi oferă adevărate lecții de viată colegilor și cadrelor didactice.Cu 

toții suntem firi perfecționiste și zi de zi viața ne demonstrează tuturor, mai ales în actualul context al 

pandemiei, că trebuie să fim autodidacți, să avem standarde înalte. Numai în acest fel vom putea să ne 

materializăm dorințele și să avem parte numai de reușite! 

Ne-am străduit împreună pentru a redobândi zâmbetele ascunse de măști, voia bună și îmbrățișările 

de care nu ne era cândva teamă. Am înțeles împreună cât de valoroasă este libertatea, cât ne place la 

școală, cât de dor ne-a fost de orele de curs desfășurate în format fizic. 

Sper ca revista noastră să reflecte principiile 

pe care le urmăm și prin intermediul cărora încercăm 

și îmi permit să afirm că reușim să ne îndeplinim 

misiunea de a șlefui profesioniști și oameni valoroși 

cu care să ne mândrim! 

               DIRECTOR,

 Prof. IONESCU RUXANDRA  
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Despre colegiul nostru 
 

 

 

MISIUNE 

Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” este 
preocupat să asigure servicii de educație și 
formare profesională ce au la bază calitatea 

și asigurarea de șanse egale tuturor 
participanților la proces, astfel încât să 

dezvolte elevilor interesul pentru crearea și 
consolidarea carierei, pentru învățare pe tot 

parcursul vieții și promovarea valorilor 
europene. 

VIZIUNE 

Școala noastră dorește să păstreze 
tradiția locală, să consolideze noi 

tradiții, să răspundă nevoilor 
comunității și cerințelor individuale și 

de grup, să aibă relații de parteneriat cu 
Uniunea Europeană pentru dezvoltarea 
dimensiunii europene a învățământului 

profesional și tehnic. 
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  CINE A FOST LAZĂR EDELEANU? 

Prof. Marincaș Carmen 

DESPRE LICEUL NOSTRU 

Chimistul român care a 

sintetizat amfetamina  

şi a descoperit procesul de 

rafinare a petrolului, folosit 

la nivel mondial 

 a pus bazele chimiei româneşti  
 a obţinut 212 brevete de invenţii  

 a inventat „benzedrina", care are o importantă 
acţiune stimulatoare asupra sistemului nervos. 
Efectul farmacologic psihostimulant al 

amfetaminei a fost descoperit mai târziu, în anul 

1920 
 cea mai importantă invenţie a sa: rafinarea 

produselor petroliere cu bioxid de sulf lichid, 
ca dizolvant selectiv (primul procedeu de 
prelucrare a petrolului cu solvenţi selectivi), fiind 
şi astăzi  procedeul de bază al fabricării 
uleiurilor de calitate superioară.  

        

Înființat în 1904, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” reprezintă un punct de reper în învățământul 
prahovean fiind pentru multă vreme singurul care pregătea specialiști în domeniul petrochimiei.  

De-a lungul timpului, şcoala s-a aflat într-o continuă transformare şi modernizare încercând să 
contracareze scăderea populaţiei şcolare din zonă printr-o ofertă educaţională flexibilă şi diversificată.  

Liceul nostru cuprinde: liceu zi, filiera teoretică (profil real – specializarea știinţe ale naturii) şi liceu zi, 
filiera tehnologică (profil: resurse naturale şi protecţia mediului şi profil tehnic), școală profesională, 
postliceală, de maiștri. 

Amplasată într-un imens parc cu o suprafaţă de 4 hectare, şcoala noastră dispune de următoarele resurse 
fizice: 27 săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, un laborator de chimie și unul de biologie, bibliotecă, 
diverse cabinete între care şi un cabinet de consiliere psihopedagogică și o bază sportivă extinsă. 

Clădirea atelierelor cuprinde: două ateliere de lăcătuşerie, un atelier de utilaj chimic şi două ateliere de 
electrotehnică.  

Staţia micropilot dispune de instalaţii micropilot specifice industriei de prelucrare a ţiţeiului, atelier cu 
specific de construcţii şi lucrări publice. 

În clădirea laboratoarelor sunt: două laboratoare de chimie analitică, un laborator de analize fizico-
chimice, un laborator de analize optice, două laboratoare tehnologice, un laborator de electrotehnică, un 
laborator de maşini electrice, un laborator de automatizări şi unul de fizică. 

 
Prof. Stănescu  Daniela    

  

CINE SUNTEM NOI? 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 D
e

s
p

r
e

 l
ic

e
u

l 
n

o
s

t
r

u
 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERII 

LICEULUI 

 

 

Timken a amenajat în 2018,  
în cadrul proiectului ”Ready for the Future” 
derulat în parteneriat cu Liceul Tehnologic 
„Lazăr Edeleanu” laboratoarele de chimie 

industrială și de limbi moderne, dotându-
le la standarde moderne. 

 

ROMPETROL acordă în anul școlar 2022 – 2023, 
24 de burse profesionale în valoare de 300 de lei 
pentru elevii clasei de învățământ dual, calificarea 

ELECTROMECANIC UTILAJE ȘI 
INSTALAȚII INDUSTRIALE 

Rompetrol a oferit în anii școlari trecuti 23 burse 

de studiu în valoare de 1000 de dolari elevilor 
din cadrul Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” 

care au avut rezultate școlare deosebite și au 
dovedit dorință de implicare în activitățile 

extrașcolare desfășurate.   

Lukoil reprezintă un partener de 
seamă pentru realizarea 

stagiilor de pregătire practică 
de către elevi și pentru 

îmbunătățirea permanentă a 
bazei materiale a liceului. 

OMV PETROM a finanțat amenajarea și 
dotarea cu echipamente de specialitate 

moderne a unui laborator de chimie 
industrială. 

Începând cu anul școlar 2022 – 2023, acordă 
24 de burse profesionale în valoare de 700 

de lei pentru elevii clasei de învățământ 
dual, calificarea Operator industria de 

prelucrare a țițeiului și petrochimie 
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                                          Prof.  Mirică Florentina-Alina 

          eTwinning este comunitatea şcolilor din Europa. Acţiunea 
eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin 
intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind 
asistenţă, instrumente de lucru şi servicii şcolilor.  
          Portalul eTwinning (www.etwinning.net) este punctul central de 
întâlnire şi de lucru al acţiunii. Portalul este disponibil în 26 de limbi şi numără circa 230.277 de membri 
şi peste 5462 de proiecte din toată Europa. De asemenea, portalul pune la dispoziţia cadrelor didactice 

instrumente online cu ajutorul cărora pot căuta parteneri, pot demara 
proiecte, pot face schimb de idei şi bune practici şi pot începe să 
colaboreze imediat, graţie gamei variate de instrumente personalizate 
de pe platforma eTwinning. 

Tehnologia face parte din viața noastră, iar copiii sunt atrași 
în special de mediul digital - dinamic, colorat, interactiv. Cu toate 
acestea, utilizarea excesivă a computerului nu îi ajută pe cei mici să-
și dezvolte abilități în viața reală, așa că este necesar ca părinții să-i 
îndrume cu mare grijă, diplomație și abilități. 
  O soluție fericită din acest punct de vedere sunt produsele de 
învățare online, în care copiii descoperă resurse educaționale atât de 
atractive, încât înțeleg diverse noțiuni din școală, în timp ce se 
distrează. 

„Conferința privind viitorul Europei este o oportunitate unică 
și oportună pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și 
prioritățile Europei” https://futureu.europa.eu/processes. 

Pornind de la această idee, elevii nostri s-au implicat  în proiect și  își exprimă propunerile despre 
ce viitor visează pentru Uniunea Europeană. Unul dintre obiectivele proiectului este acela de a 
conștientiza tinerii, băieți și fete, cu privire la rolul lor de cetățeni activi, multiculturalismul lor, 
varietatea și diversitatea backgroundului lor vor îmbogăți proiectul oferind multe puncte de vedere 
pentru a aborda subiectele abordate în cadrul Conferinței. 

Proiectul este susţinut de cadre didactice de la Catedra de Limba și Comunicare, profesor de 
Limba și literatura română Ionescu Cristina și profesor de Limba franceză Mirica Florentina-Alina care 
coordonează un grup de elevi inimoşi şi muncitori de la clasele aX-a A, a X-a B şi  aXa E, alături de 
echipe de profesori şi elevi din Turcia, Spania, România, Martinica (Caraibe Franceze) Polonia, Franța, 
Suedia, 2 școli din Italia, Malta. 

Proiectul este relevant pentru creșterea personală a participanților, elevii vor deveni conștienți de 
importanța căutării de informații din surse relevante cu privire la subiectele alese, iar profesorii îi vor 
însoți în conștientizarea lor.  
 Durata proiectului este  din octombrie 2021- pana in iunie 2022.  

Rezultatul colaborări comune va fi printr-un document comun –ebook în care și-au scris ideile, s-
au întâlnit și online pentru a discuta despre dezvoltarea proiectului care va urma acești pași: 

 Octombrie: Ne cunoaștem. Împărtășirea 
gândurilor, sentimentelor, așteptărilor la 
începutul proiectului în Forumul TwinSpace, 
apoi crearea Logo-ului și a Sloganului prin vot 
și discuții 

 Noiembrie: Subiecte: Economie și locuri de 
muncă 

 Decembrie: Drepturile Omului 
 Ianuarie: Migrație   
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 Februarie: Transformare digitală 
 Martie: Comunicare și muzică - Schimbări 

climatice și mediu 
 Aprilie: Educație 
 Mai: Sănătate și sport - UE în lume 

În timpul întâlnirilor lunare, profesorii vor decide și 
vor planifica detaliile activităților comune. Pentru a le duce 
mai departe într-o metodă colaborativă, elevii vor lucra în 
grupuri mixte și echipe internaționale folosind instrumente 
digitale. 

Proiectul urmăreste implicarea elevilor în activităţi atât educative, cât şi plăcute, relaxante, 
ajutându-i, astfel, să petreacă timp prețios acasă. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
      

Începând cu luna decembrie 2021, elevi de la clasele a IX-a A, 
a X-a A si a XI-a A, coordonaţi de prof. Tănase Elena-Violeta, 
Catedra de Limba şi Literatura Română şi prof. Cranta Dana-Iuliana, Catedra de Limbi Moderne, sunt 
implicaţi în derularea unui proiect eTwinning, intitulat “UNITY in DIVERSITY” / ,,UNIŢI ÎN 
DIVERSITATE”. Proiectul se desfăşoară pe parcursul semestrului al II-lea până în mai 2022 
(diseminare şi evaluare), având drept parteneri şcoli şi licee din Turcia, Italia, Spania, Portugalia, 

Ucraina, Polonia şi Grecia. 
Proiectul porneşte de la mottoul Uniunii Europene, „Uniţi în diversitate”, folosit pentru prima 

dată în anul 2000 şi întărind ideea conform căreia europenii s-au unit pentru a promova pacea şi 
prosperitatea, acceptând totodată ,,să-şi deschidă spiritul către culturile, tradiţiile şi limbile atât de 
diverse ale continentului nostrum”. 

Mottoul în limbile ţărilor participante în proiect, dar şi în limbile oficiale ale UE 
 română : Uniţi în diversitate 

 turcă: çeşitlilikte Birleşmiş 

 italiană : Unita nella diversità 

 spaniolă : Unida en la diversidad 

 portugheză : Unida na diversidade 

 ucraineană: Об'єднані в різноманітності 
 polonă : Zjednoczona w różnorodności 
 greacă : Ενωμένοι στην πολυμορφί

 engleză : United in diversity 

 bulgară:Единство в многообразието 

 cehă : Jednotná v rozmanitosti 

 croată: Ujedinjeni u različitosti 
 daneză : Forenet i mangfoldighed 

 estonă : Ühinenud mitmekesisuses 

 finlandeză : Moninaisuudessaan 

yhtenäinen 

 franceză : Unie dans la diversité 

 germană : In Vielfalt geeint 

 irlandeză : Aontaithe san éagsúlacht 

 letonă : Vienota dažādībā 

 lituaniană : Suvienijusi įvairovę 

 maghiară : Egység a sokféleségben 

 malteză : Magħquda fid-diversità 

 olandeză : In verscheidenheid verenigd 

 slovacă : Zjednotení v rozmanitosti 

 slovenă : Združena v raznolikosti 
 suedeză : Förenade i mångfalden 

Proiect eTwinning 
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Prof. Cranta Dana-Iuliana 
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 SCOPUL PROIECTULUI: folosirea limbii engleze drept limbă comună pentru comunicare şi 
desfăşurarea activităţîlor în vederea informării cu privire la specificul ţărilor şi oraşelor partenere, a 
culturii şi tradiţiilor acestora. La finalul proiectului, elevii vor învăţa cuvinte, expresii şi versuri din 
cântece specifice fiecărei ţări, în limba ţărilor partenere. Totodată, elevii vor cunoaşte şi vor învăţa să 
respecte şi să aprecieze traditiile, cultura şi obiceiurile altor state. 
 

OBIECTIVE : 

 îmbunătățirea capacităţii de comunicare și 
afirmare a propriei personalităţi 
 îmbunătăţirea abilităţilor de exprimare şi 
comunicare în limba engleză 
 dezvoltarea şi îmbunătățirea abilităților de 
autoexprimare, de percepție estetică și artistică, 
prin dezvoltarea creativităţii și a imaginației. 
 dezvoltarea sau dobândirea spiritului de 
echipă 
 dezvoltarea sensibilităţii sociale și sporirea 
capacităţii de a colabora cu colegii lor europeni 
 deschiderea spre noi culturi 
 învăţarea şi folosirea a noi instrumente web2 

 
 

CALENDARUL ACTIVITATILOR : 
    Decembrie 2021: Prezentarea fiecărui cadru didactic şi a fiecărui elev ;  întâlnire online. 
    Ianuarie 2022: Concurs de Logouri, Prezentări Power Point şi filmuleţe despre ţările şi oraşele      

înscrise în proiect; întâlnire online. 
    Februarie 2022: Prezentări în Canva: (Festivaluri Tradiţionale); « Suntem alături de Ucraina » 

(realizarea unui video cu mesajele elevilor de susţinere pentru poporul ucrainean şi 
manifest împotriva războiului); întâlnire online. 

    Martie 2022: Reţete tradiţionale & Competiţie online & Mini Dicţionar ; întâlnire online.  
    Aprilie 2022: Cântece tradiţionale & Activitate în echipe mixte (Acrostih); întâlnire online. 
    Mai 2022: Diseminarea & Evaluarea Proiectului. 
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https://unityindiversityetwinning.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/Unity-in-Diversity-

109680428261883 

   Prof. Tănase Violeta (extras de pe https://www.etwinning.net/ro/pub/about.htm ) 
eTwinning este comunitatea şcolilor din Europa. 
eTwinning oferă personalului didactic (profesori, directori, bibliotecari etc.) ce activează în şcolile din 

ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de 
informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională 
din Europa. 

eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării şi 
informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii şcolilor. De asemenea, eTwinning 
oferă profesorilor oportunităţi de dezvoltare profesională continuă, online şi gratuită. 

Lansat în 2005 drept componenta fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, 
eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și 
Sport, din 2014. 

Portalul eTwinning este poarta de intrare în universul eTwinning. Disponibil în 28 de limbi, 
eTwinning.net oferă noutăți din țările eTwinning, oportunități de dezvoltare profesională, informații 
despre modalitățile de recunoaștere, precum și exemple de proiecte de succes. 

În urma înscrierii în comunitatea eTwinning, profesorii pot accesa: eTwinning Live - locul în care 
profesorii pot experimenta întregul potențial al comunității eTwinning! Profesorii au posibilitatea să caute 
alți eTwinner-i și alte școli înscrise pe platformă, să ia legătura cu ele și să le urmărească activitățile.. 

Grație eTwinning Live, profesorii pot crea propriile proiecte, în care pot desfășura activități pe diferite 
teme și competențe cheie, colaborând cu doi sau mai mulți profesori și elevii acestora. 
 

https://www.etwinning.net/ro/pub/about.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
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Prof. Păun Loredana 

Prof. Tănase Elena Violeta 
  

În opinia mea, lectura stă la baza dezvoltării societăţii, a evoluţiei omenirii, îmbogăteşte cititorul 
din punct de vedere cognitiv, îi creează un bagaj de cunoştinţe, amplificându-i capacitatea de 
concentrare, memorare, înţelegere, analiză, îndrumându-l totodată pe calea spre descoperirea lui, spre 
regăsirea liniştii şi a păcii interioare, dar şi a armoniei cu cei din jur. Oamenii care şi-au făcut din lectură 
o meserie mărturisesc: „cititul e una din marile bucurii ale vieţii şi printre puţinele vicii care nu trebuie 
pedepsite, a citi înseamnă a învăţa, în dublu sens: a te instrui şi a înţelege” (Manolescu, 2010:23).  

Proiectul inițiat în cadrul Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” 
din Municipiul Ploiești găzduiește un grup de aproximativ 50 de elevi 
implicați direct în activitățile cercului de lectură în vederea familiarizării 
cu actul creației critice și exprimării talentului creativ prin eseuri, poezii, 
scenarii dramatice și dramatizări. În cadrul întâlnirilor, profesorii 
coordonatori au aplicat metode și strategii originale, dar ușor utilizabile şi 
efective încât să permită funcţionalitatea principiilor în dezvoltarea 
atitudinii faţă de opera literară, să le ofere elevilor libertatea imaginaţiei şi 
opiniei, prioritatea lor ca receptori de text artistic, să le stimuleze interesul 
de cunoaştere, să le actualizeze experienţa de lectură şi de viaţă: jurnalul 
de lectură, corespondența literară, dramatizarea și ecranizarea, „biblioteca 
vie”, expoziția pe teme literare și concursul literar. 

În urma desfășurării Cercului de lectură, s-au constatat următoarele ; 
 lectura nu este asociată cu plăcerea atunci când li se impun anumite 

opere, cu precădere cele pentru bacalaureat, deci, în general este privită ca 
obligație școlară; este totuși o necesitate pentru a-și îmbogăți vocabularul și 
cunoștințele ; 

 între lecturile preferate de elevi sunt revistele, romanele, proza 
scurtă, foarte rar poezia și aproape deloc dramaturgia ; dintre domeniile 
lecturii sunt preferate cărțile de dragoste, de aventură, polițiste și S.F. ;  

 dacă trebuie să citească, preferă, surprinzător, cărțile tipărite, nu pe 
cele electronice, care îi obosesc;  

 cele mai apropiate persoane pentru discuțiile legate de cărțile citite 
sunt prietenii și unii dintre profesori, primii constituind o adevărată 
„autoritate” în indicar  ea lecturilor, mai mult uneori decât profesorii.  
             Noi, profesorii, am reușit prin activitățile derulate să aducem în 
atenția elevilor noștri literatura din multiple perspective și uneori să îi 

apropiem de opere pe care altfel ne-ar fi fost imposibil să le 
prezentăm. Faptul că am fost „între prieteni” a contribuit la o 
excelentă deschidere a lor către propunerile de lectură pe care 
le-am facut astfel că, la sfârșitul 
anului școlar, toți participanții 
constanți citiseră cel puțin două 
dintre operele propuse. 
 
Concluzionând, consider că prin 
intermediul lecturii, în școală și în 
afara acesteia, se formează 

progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi lit  erară de bază, capabil 
să înţeleagă lumea şi să interacţioneze cu aceasta în mod personal. 
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Elev: Drăgan Antonio, clasa a X-a D 

Prof. coord. Păun Loredana 
 
„O sa riști din sentimente plângând” 
In fața oamenilor mergând. 
 
Cu un gând în minte pus 
„Cum te crezi tu mai presus?” 
Când peste ochii tăi, de sus 
Un văl mare îți este pus. 
 
Nu poți spune că nu vezi 
Căci în lume tu când ieși, 
Nu există doar ce crezi. 
 
Nu poți spune că ești om 
Când gândești rătăcitor. 
Dar poti atinge în cuvinte 
Inimi slabe, dar iubite. 
 
Nu ai cum să te gândești 
La ce e bine când rănești. 
 
Ce e greu, apoi iubești 
Și motivul de trăiești 
Te va face să grăiești. 
 
Ochii tăi se vor deschide 
Și vei zări ce n-ai crezut 
Că faptele tale, greșite 
Ai crescut și n-ai văzut 
Că ești om și ești nevrut. 

 

Elev: Grigore Ianis Sebastian clasa a IX-a B 

Prof. coord. Păun Loredana 

 

Fenomenul de violență în mediul școlar 
este des întâlnit în școlile din România. Poate 

că fiecare dintre noi ne întrebăm de ce acest subiect ia amploare? Răspunsul, din punctul meu de vedere, 
se rezumă la lipsa de educație și libertatea impusă din partea sistemului de învățământ românesc, 
neînțeleasă de către elevi. 
              Ce este violența?  
Definirea violenței s-a dovedit a fi o încercare extrem de 
dificilă. Acest fapt se explică prin complexitatea 
fenomenului, dar și prin marea diversitate a formelor sale de 
manifestare. Nu în ultimul rând, dificultatea a apărut și din 
cauza asocierii și, uneori, chiar a confundării violenței cu 
agresivitatea. Specialiștii domeniului au făcut însă o serie de 
delimitări între cele două concepte, care se cuvin menționate.  
Spre deosebire de agresivitate, care reprezintă potenţialitatea 
ce permite dirijarea acţiunii şi ţine de gândire, violenţa este 
acţiunea în sine, dezorganizarea brutală a personalităţii sau 
colectivităţii şi afectează atât individul, cât şi mediul în care 
acesta se manifestă. Astfel, întâlnim mai multe tipuri de 
violenţă în mediul şcolar:  
•Violenţa verbală (poreclire, tachinare, ameninţare, hărţuire) 
ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic/ colegilor; 
alte tipuri de comportament deviant în relaţie cu şcoala; 
• Violenţa fizică, concretizată prin lovire, împingere, 
bruscare, pǎlmuire, lovirea cu diverse obiecte, vǎtǎmare 
corporalǎ, deposedare prin forţǎ de bunuri, înjurături; 
• Violenţa economică (materială) ce se răsfrânge asupra 
obiectelor din jur, asupra mobilierului şcolar şi a bunurilor 
altor persoane. 
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Ajutoare                      
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VICTIMA 

 

                              Prof. Popina Nicoleta 
 

 
Rădăcinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regăsi în secolul XVI, când “my bully” 

însemna “dragul meu”, “iubitul meu”, venind din cuvântul danez boele. Un secol mai târziu a apărut 
pentru prima dată cu sensul actual, dar abia în secoul XX acest cuvânt a dobândit definițiile academice 
folosite astăzi. Ca verb, to bully înseamnă: a intimida, a speria, a domina,printre altele. „Bully” este o 
persoană care își folosește puterea și tăria sa pentru a speria sau răni persoanele mai slabe (Oxford 
Advanced Learners Dictionary, 2016). 

Prof. Dr. Dan Olweus, un profesor cercetător în psihologie din Norvegia este considerat pionier 
pe tema bullyingului, pe baza a aproape 40 de ani de cercetare, implementare și evaluare a programelor 
de prevenire (Hazelden Foundation, 2016). Definiția sa afirmă: 
„Un elev este agresat atunci când el/ea este expus, în mod repetat în timp, unor acțiuni negative din 
partea unuia sau mai multor elevi. O acțiune negativă este situația în care o persoană provoacă 
intenționat, sau intenționează să provoace, durere fizică sau discomfort unei alte persoane, prin contact 
fizic, cuvinte sau în alte moduri.” (Olweus, 1993) 

Bullyingul este una dintre cele mai complexe forme de comportament agresiv și violenţă. Cu 
toate acestea, nu fiecare act de violenţă este o acțiune de bullying. Conform studiului Organizației 
Mondiale a Sănătății privind comportamentul sănătos la copiii de vârstă școlară, bullying apare atunci 
când un elev este ,,tachinat în mod repetat într-un mod care nu îi place. Dar nu este bullying atunci când 
doi elevi de putere sau autoritate similară se ceartă sau se bat. Nu este bullying nici atunci când un elev 
este tachinat într-un mod prietenos și glumeț. 

După cum am menționat mai sus, nu este o simplă tachinare. Contrar miturilor larg răspândite 
despre autoapărarea victimei, victima nu se poate apăra prin propriile eforturi. Bullyingul nu se oprește 
de la sine fără intervenție din exterior . 

S-a făcut diferența între trei tipuri de bază de comportament tip bullying: 
● fizic: lovire, împingere, pocnire, ciupire, constrângerea celuilalt elev prin contact fizic; 
● verbal: amenințări, tachinare, insulte, bătaie de joc, șantaj, poreclire, împrăștierea de zvonuri și 
minciuni; 
● emoțional/psihologic: excluderea intenționată a cuiva dintr-un grup sau activitate, manipulare, 
ridiculizare. 

Bullyingul cibernetic denotă utilizarea mediilor electronice (Internet, telefoane inteligente, 
email-uri, Facebook și rețele sociale, programe de mesaje text/chat, ex. WhatsApp, platforme foto și 
video și pagini de internet) pentru a răni o altă persoană. Acestea pot include mesaje de intimidare, 
insulte, hărțuire sau ridiculizare și ocară. În contrast cu bullyingul tradițional, o trăsătură comună a 
acestora este anonimatul frecvent al agresorilor cibernetici. 

Cine este implicat în bullying? Situația de bullying rareori implică doar două părți care 
interacționează, tradițional definite ca agresor și victimă. De obicei este o situație de grup, implicând 
mai mult de doi participanți în diferite roluri, lucru care reflectă 
dinamica de la bază a statutului și relațiile de putere din grup. În 
anumite definiri de rol, tiparul bullying este prezentat 
ca un triunghi sau chiar un dreptunghi, 
implicând agresorul, asistenții 
agresorului (numiți și adepți), victima, 
martorii pasivi și posibilii apărători, care 
sprijină activ victima, luând o poziție 
clară și opunându-se agresorului  
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Prof. Tănase Elena Violeta 

„Bunătatea este limbajul 
Pe care cel surd îl poate auzi și cel orb îl poate vedea!” 

(Mark Twain) 

 „Săptămâna județeană a nonviolenței în mediul școlar” (31.01.2022 – 04.02.2022) inițiată de 
Inspectoratul Școlar Județean Prahova cu ocazia Zilei Internaționale pentru Nonviolență în Școală – 30 
ianuarie, a fost marcată prin activități educative în cadrul Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” 
Municipiul Ploiești. 

Scopul activităților a fost acela de a conștientiza problema violenței în școală și consecințele 
acesteia pentru elevi, dar și pentru societate, în ansamblu. De asemenea, s-a urmărit informarea elevilor 
cu privire la sancțiunile impuse de legislația școlară și de legile naționale, precum și identificarea 
modalităților de rezolvare a conflictelor prin comunicarea nonviolentă, dezvoltarea empatiei și motivației 
pentru comunicare, colaborare și relaționare socială. 

Pe parcursul săptămânii au avut loc întâlniri cu reprezentanții jandarmeriei și poliției, au fost 
desfpșurate ore de Consiliere și orientare pe tematica specifică și au fost derulate două proiecte 
educative: Alege să fii bun, nu violent! (coordonator: Prof. Ing. Sanda Mia Nuța) și Fii inteligent, NU 
violent! (coordonatori: Prof. Mirică Alina, Prof. Tănase Violeta) 

În cadrul celui de-al doilea proiect au fost realizate expoziții cu lucrările grafice ale elevilor 
elaborate pentru sau în cadrul orelor de Consiliere și orientare, la nivelul fiecărei clase, fiind 
recompensate cu diplome și premii cele mai bune creații. 
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Prof. Manea Eugenia 

 
Municipiu în partea centrală a 

României, reşedinţa judeţului omonim, este 
situat în depresiunea cu acelaşi nume, la 
410- 430 m altitudine, pe râul Cibin.  

 

MONUMENTE  

Palatul Brukenthal- o adevărată emblemă a 
municipiului Sibiu- este o construcţie amplă, cu trei 
niveluri şi un frumos portal baroc, realizat în anii 
1778-1788, din iniţiativa şi pe cheltuiala lui Samuel 
Brukenthal, guvernator al Transilvaniei (1777- 
1787), în care acesta avea să-şi strângă colecţiile de 
tablouri, antichităţi, numismatică, minerale, cărţi şi 
care a fost inaugurat în 1817, ca muzeu. 

Catedrala ortodoxă mitropolitană cu hramul 
„Sfânta Treime”, a fost construită în anii 1902-1906 
(pe locul unei biserici din 1778- 1790), după 
planurile arhitecţilor Virgil Nagy şi Iosif Kommer 
din Budapesta, în stilul bisericii Sfânta Sofia din Istambul. Biserica a fost restaurată şi repictată în anii 

1963- 1964. 
Biserica (sec. al XIII-lea -al XV-

lea, azi evanghelică), având hramul 
„Sfânta Maria” este un monument 
reprezentativ al stilului gotic 
transilvănean (amplă bazilică având trei 
nave şi transept), care păstrează picturi 
murale interioare din 1445 şi din 1665, 
o orgă precum şi peste 60 de pietre 
funerare sculptate artistic. 

Biserica romano -catolică (1726-1733), cu absida altarului 
decorată cu o amplă frescă a fost executată în 1777 de pictorul 
vienez Anton Steinwald. 

Cazarma „Kempel” (Arsenalul) datează din sec.al XV-lea, 
cu unele transformări din 1784, cu turn de apărare. 

Dintre vechile fortificaţii (sec. al XIV-lea- al XVI-lea) au 
rămas câteva bastioane, mai multe turnuri şi unele fragmente de 
ziduri, cum sunt: zidul cu arce (1357-1366) din Pasajul Scărilor, 
zidul de apărare de deasupra Pasajului Scărilor (sec.al XIII-lea), 
zidul de apărare (sec.al XIV-lea- al XVI-lea), turnurile 
Pulberăriei (1485), Pielarilor (1485), Olarilor (sec.al XIV-lea- al 
XVIII-lea), Bărbierilor (sec.al XIV-lea- al XIX-lea, cu zid de 
apărare), Turnul Sfatului (începutul sec.al XV-lea, refăcut în anii 
1586-1588 şi 1826). 
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Începând cu secolul II d.Hr a pătruns 

creștinismul la stânga Dunării prin intermediul 
legiunilor romane, iar zona Buzăului a 
reprezentat locul pe unde s-a făcut legătura 

circulației bunurilor materiale dintre Dobrogea (încorporată în Moesia Inferior) și Transilvania (Dacia 

Romană). Unii istorici menționează că o parte din așezările rupestre din zona Aluniș – Nucu pot fi datate 
în epoca de afirmare a creștinismului în stânga Dunării, secolele III – IV d.Hr. Este dincolo de îndoială 
faptul că pe valea Buzăului au existat în acea epocă creștini, precum a existat și o viață bisericească 
organizată, cu biserici, preoți și episcopi. 

 
Multe vestigii rupestre, săpate în 

stancă, se află în vecinătatea satului 
Nucu, comuna Bozioru, județul Buzău. 
Multe dintre aceste vestigii au fost 
semnalate încă din Evul Mediu. Au fost 
cercetate prima dată de Alexandru 
Odobescu, în 1871, însoțit de pictorul 
elvețian Henri Trenk care a realizat un album de relevee și acuarele, păstrat la Cabinetul Stampe al 
Bibliotecii Academiei Române. Se pare că vestigiile rupestre sunt în numar de 29, răsfirate pe o arie 
relativ mică în jurul satelor Nucu - Aluniș.  

 
 Alături de funcția cultică, 

locațiile au folosit și pentru refugiu, 
fiecare dintre cele două destinații fiind 
susținută atât de dispunerea izolată și de 
existența unor inscripții, cât și de 
mențiuni documentare medievale. În mod 
indirect, bisericile rupestre de aici au 
influențat dinamica așezărilor umane. 
Apariția unor pustnici izolați a determinat 

existența unor mici schituri și, ulterior, a unei comunități 
monahale înfloritoare în timpul perioadei feudale. Au fost 
înființate aici mănăstiri cu rol coordonator, unele dintre 
acestea fiind succesoare ale unora dintre schituri. Acest din 
urmă fapt a contribuit la dispariția lor, deoarece odată 
cu secularizarea averilor mănăstirești în 1864, comunitățile 
monahale s-au dizolvat. Acestea au lăsat în urmă mici 
cătune, care au intrat odată cu extincția vieții monahale în 
declin și au supraviețuit cel mai mult până în primele două 
decenii ale secolului XX. 

 
Grigore Ianis Sebastian, clasa a IX-a B 

Prof. coordonator Săvescu Valentina 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dobrogea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moesia_Inferior
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dacia_Roman%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dacia_Roman%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Feudalism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secularizarea_averilor_m%C4%83n%C4%83stire%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/1864
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XX
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Planeta Pământ (Terra) s-a 

format în urmă cu aproximativ 4.6 
miliarde de ani. Aceasta a trecut prin 
mai multe procese geologice și 
biologice majore, în acest fel formându-
se printre altele, un miez interior 
fierbinte și lichid. Acest miez generează 
căldură care poate fi utilizată ca sursă 
alternativă, regenerabilă de energie, 
denumită energie geotermală. Ea poate 
fi găsită sub formă de vulcani, izvoare 

cu apă caldă, fumarole și gheizere. Această energie nepoluantă este utilizată în trei direcții energetice: 
încălzire, electricitate și pompe geotermale.  

Sursele geotermale pot fi împărțite în trei tipuri: 
 surse hidrotermale: sursa se află la adâncimi nu excesive (1000-2000 m) și în funcție de 

presiune, poate fi clasificată ca sursă geotermală dominantă de abur sau apă; 
 izvoare geopresurizate: sursa este situată la adâncimi mai mari (1000-3000 m), iar apa 

conținută în acestea este la presiuni ridicate (1000 atm) și la o temperatură de 160 °C; 
 izvoare petrotermale: sursa este situată la adâncimi mai mari decât cele anterioare și este 

compusă din roci fierbinți (fără apă). Aproximativ 85% din resursele geotermale sunt de acest tip, dar 
sunt, de asemenea, dificil de exploatat din cauza absenței apei. 

În ceea ce privește potențialul termic, putem clasifica energia geotermală în două categorii: 
1. Energia geotermală de potenţial termic ridicat 
Este caracterizată prin nivelul ridicat al temperaturilor la care este disponibilă. Datorită acestui 

fapt, aceasta poate fi transformată direct în energie electrică sau energie termică. În prezent, se obține 
energie electrică din energie geotermală în centrale care au o putere electrică de 20 – 50 MW. Din 
această categorie a surselor de energie geotermale cu potențial ridicat fac parte și gheizerele cu apă 
fierbinte sau abur. Căldura conținută de acestea poate fi captată prin intermediul unor schimbătoare de 
căldură.  

2. Energia geotermală de potenţial termic scăzut 
Este caracterizată prin nivelul relativ scăzut al temperaturilor la care este disponibilă. Se 

utilizează doar pentru încălzire, conversia în energie electrică fiind imposibilă. Fiind disponibilă la 
suprafața scoarței terestre, aceasta este mult mai ușor de exploatat decât energia geotermală de potenţial 
termic ridicat. Pentru a putea exploata energia geotermală de potențial termic scăzut, sunt necesare 
echipamente special concepute care fac posibilă creșterea temperaturii până la un nivel care permite 
încălzirea și/sau prepararea apei calde. Astfel de dispozitive poartă denumirea de pompe de căldură.  
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Prof. Ing. Nuțu Mădălina  

https://koaha.org/wiki/Energia_alternativa
https://despre-energie.ro/ce-trebuie-sa-stii-despre-pompele-de-caldura/
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Avantajele utilizării energiei geotermale: 
 Este o sursă de energie gratuită, ce se regenerează constant în interiorul pământului 

datorită radiațiilor solare; 
 Este independentă din perspectiva condițiilor meteo și prezintă o stabilitate și o siguranță 

în comparație cu energia eoliană sau solară; 
 Contribuie la scăderea semnificativă a emisiilor de CO2; 
 Furnizează încălzire, apă caldă și răcire , 24 de ore pe zi, 365 zile pe an; 
 Prezintă un nivel diminuat de poluare a mediului înconjurător; 

Centrale geotermale: 
Centralele geotermale au fost create pentru exploatarea căldurii geotermale. Fluxul de abur care 

vine din subsol, fie liber, fie canalizat prin foraj geologic în profunzime, produce o forță care să facă o 
turbină să se miște; energia mecanică a turbinei este transformată în cele din urmă în electricitate prin 
intermediul unui alternator . 

Sistemele geotermale pot fi dominate de abur, atunci când temperatura ridicată determină 
formarea de acumulări de vapori, sau dominată de apă, dacă apa rămâne lichidă. În primul caz, energia 
geotermală poate fi utilizată pentru a produce electricitate prin trimiterea aburului, prin conductele de 
abur, către o turbină conectată la un generator de energie. Dacă fluidul nu atinge o temperatură suficient 
de ridicată, apa fierbinte poate fi utilizată pentru producerea de căldură, de exemplu în sistemele de 
încălzire urbană.  

 
Energia geotermală în România 
În România, cele mai cunoscute 

resurse geotermale se regăsesc în partea de 
vest a țării. Banatul și vestul munților 
Apuseni, Timiș, Bihor și Arad au astfel de 
resurse. În Timișoara regăsim ape termale 
care ajung la o temperatură de până la 80oC.  

Un exemplu de urmat pentru cei care 
au posibilitatea de a exploata energia geotermală este Municipiul Beiuș din județul Bihor. Aici, de 
aproape două decenii, blocurile și casele, dar și spitalele ori școlile din municipiu sunt încălzite cu 
ajutorul apei geotermale. Fiind singurul loc din țară în care alimentarea cu energie termică produsă 

centralizat se face doar pe bază de apă 
geotermală, acest fapt i- a adus  numele de Oraș 
Verde.  

Energia geotermală a început în ultimii 
ani să se bucure de o popularitate tot mai mare 
în domeniul încălzirii. Aceasta este o alternativă 
regenerabilă, relativ ieftină pe termen lung și 
prietenoasă cu mediu, demnă de luat în 
considerare. 
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Elev: Dumitru Marius Adrian, clasa a X-a D 

Prof. Ing. Nuțu Mădălina 

Energia regenerabilă, verde reprezintă soluția numărul 1 
pentru reducerea amprentei de carbon lăsată în atmosferă. Este 
considerată o energie ce provine din surse ce se regenerează de la sine 
în scurt timp, fiind practic inepuizabile.  

Din sursele regenerabile de energie fac parte: energia eoliană, 
energia solară, energia apei  (energia hidraulică, energia mareelor si 

energia potențială osmotică), energia geotermală și energia de biomasă. 
Energia eoliană 
 Energia eoliană este energia vântului. Vânturile se 

formează deoarece soarele nu încălzește pământul uniform fapt ce 
creează mișcări de aer. Prin conectarea unui rotor la un generator 
electric, turbinele de vânt moderne transformă energia eoliană ce 
învârte rotorul în energie electrică.  

 Această energie este folosită de la începuturile umanității ca 
mijloc de propulsie pe apă pentru diverse ambarcațiuni, iar ceva mai 
târziu ca energie pentru morile de vânt. 

Turbinele eoliene moderne transformă energia vântului în energie electrică. Acestea conțin un 
rotor cu pale fixate pe un ax orizontal sau vertical. Curentul electric obținut de la acestea poate fi 
transmis spre înmagazinare în baterii sau livrat în rețea spre distribuitori.  

Un avantaj al energiei regenerabile este că aceasta poate înlocui foarte ușor energia produsă de 
centralele termice deoarece pământul produce vânt constant gratuit și fără a afecta mediul. 

Un dezavantaj este că turbinele eoliene produc zgomot comparabil cu sunetul unui vehicul ce se 
deplasează cu o viteza de 70 km/h. 

Energia solară 
 Energia solară este energia termică sau electrică 

produsă prin exploatarea directă a energiei radiată de către 
soare înspre pământ. Aceasta poate ajunge oriunde, nu costă 
și este rinovabilă. Utilizarea energetică cea mai simplă și 
promițătoare a radiației solare este realizată prin intermediul 
panourilor solare, atât pentru încâlzire solară termică, cât și 
pentru producerea directă de energie electrică fotovoltaică. 
La scară mică și medie ambele au un impact ambiental limitat 
față de cel al combustibililor fosili. 

 

Energia hidraulică  
Reprezintă capacitatea unui sistem fizic de a 

efectua un lucru mecanic la trecerea dintr-o stare dată în 
altă stare. Aceasta este de fapt o energie mecanică, 
formată din energia potențială a apei dată de diferența de 
nivel între lacul de acumulare și centrală. În zilele de azi 
utilizarea curentă a energiei hidraulice se face pentru 
producerea curentului electric, care este produs în acest 
caz cu costuri relativ reduse.  
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Energia mareelor  
 Poate fi căpătată prin exploatarea energiei potențiale, 

rezultate din deplasarea pe verticală a masei de apă la diferite 
niveluri sau a energiei cinetice datorate curenților mareici. 
Centralele mareomotrice sunt de două tipuri: centrale fără 
baraj (care utilizează numai energia cinetică a curentului 
mareic) și centrale cu baraj (care utilizează energia potențială, 

creată ca urmare a ridicării nivelului apei în timpul fluxului).  
Energia osmotică 
 Este una dintre cele mai puțin poluate surse de 

energie regenerabilă. Aceasta mai este denumită și ,,energia 
albastră”. Această energie este generată prin interacțiunea 
apei marine cu apa dulce. Cele două ape sunt separate de o 
membrană, producând fenomenul de osmoză, apa proaspătă 
fiind trasă prin membrană în partea apei sărate. Acest lucru 
creează presiune în partea apei sărate, care este folosită pentru a porni o turbină. Modul de formare a 
energiei osmotice poate fi observat în estuare sau în delte, acolo unde apa râurilor se întâlnește cu cea a 

mărilor.  
Energia geotermală 
 Este generată de fluxul de căldură care traversează 

rocile din interiorul pământului spre suprafața acestuia. De 
aici provine majoritatea fenomenelor, cum ar fi erupțiile 
vulcanice, izvoarele termale, gheizerele sau fumarolele. 
Aceasta furnizează încălzire, apă caldă si răcire, 24 ore pe zi, 
365 zile pe an. 

 

Energia de biomasă 
 Biomasa este reprezentată de cantități mari de 

materiale având matrice organică. Acestea sunt de obicei 
deșeuri ale agriculturii și ale industriei. Extragerea 
energiei de biomasă permite eliminarea deșeurilor 
produse de către activitățile omenești, producerea energiei 
electrice și reducerea dependenței față de sursele de 
natură fosilă cum ar fi petrolul. 

Sursele regenerabile de energie sunt esențiale pentru eforturile pe termen lung de atenuare a 
schimbărilor climatice și vor juca un rol tot mai important în îmbunătățirea securității energetice. 

Energia regenerabilă este o energie verde ce înseamnă o responsabilizare sporită și o calitate 
crescută a vieții, iar prin utilizarea ei, vom putem reuși să avem o planetă mai verde.  
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    Elev: Roman Andrei Nicholas, 

clasa a X-a D                                            

 Prof. Ing. Nuțu Mădălina 

 
Energia solară este sursa ce menţine viaţa pe 

planeta noastră. Soarele încălzeşte atmosfera şi 
suprafaţa pământului. Datorită energiei solare, pe 
planeta noastră se formează vântul, circuitul apei în 
natură, se încălzesc mările şi oceanele, se dezvoltă 
plantele şi animalele și s-au format combustibilii 
fosili. Energia solară poate fi transformată în căldură 
sau frig, în energie mecanică sau electrică. 

 
Energia solară poate fi folosită să: 

 Genereze electricitate prin celule solare şi centrale termice 
solare; 

 Încălzească direct clădiri şi cu pompe de căldură; 
 Încălzească clădiri și să producă apă caldă de consum prin 

panouri solare termice. 
Panourile solare sunt dispozitive moderne care folosesc radiația 

solară în vederea producerii altor resurse. Sunt fabricate din materiale 
speciale, care absorb caldura și lumina soarelui prin celulele care intră  
în componența lor. Celulele transformă căldura și lumina, pe care le 
eliberează ulterior sub formă de energie. Comparativ cu alții combustibili, energia solară este 
inepuizabilă, regenerabilă și nepoluantă. 

Pe piață există două tipuri de panouri solare: 
 Panouri solare termice, care convertesc energia 

solară în căldură pentru a încălzi apa menajeră, dar și pentru 
a încălzi locuința; 

 Panouri solare fotovoltaice, care convertesc energia 
solară în energie electrică.  

Aplicaţiile energiei solare: 
 Iluminat public stradal cu sistem hibrid compus din 

panou solar și generator eolian. Balizele luminoase sunt 
corpuri de iluminat incluse în asfalt, ce emit o lumină difuză 
produsă cu ajutorul unuia sau mai multor LED-uri pe baza 
energiei acumulate în cursul zilei prin intermediul celulelor 

solare. Dispun de o autonomie de 6-7 zile fără soare; 
 Pompă de apă folosită pentru irigarea prin picurare a unei grădini de dimensiuni mici (aprox. 3 

arii);  
 Pompă solară folosită pentru  a scoate apă dintr-un puţ pentru animale chiar în câmp, fără a fi 

nevoie de alimentare cu energie electrică;  
 Primele vase comerciale au fost construite în 1995, printre acestea fiind Solifleur construit in 

Elveţia, cu o capacitate de transport de 12 persoane şi care a efectuat curse pe lacul Neuchâtel. În 
staţionare, energia suplimentar produsă este livrată în reţea la 230 V; 

 Vagon autonom acţionat de motor electric alimentat cu curentul produs de panouri solare şi 
stocat în baterii de acumulatoare. ELSE este un vagon experimental cu 6-8 locuri. Viteza atinsă 
este de 15 km/h (teoretică maximă 50 km/h). Autonomia în condiţii de umbră este de 60 km; 

 Primul avion cu o greutate de 12 kg a fost Sunrise I (1974) având o putere de 450W furnizată de 
cca 1000 celule solare. A urmat Sunrise II ( 1975) ,  600 W alimentat de 4480 celule solare;  

 Automobilele solare sunt construite utilizând rezultate din tehnica spaţială, tehnologia de 
fabricaţie a bicicletelor, industria de automobile şi tehnologia energiei regenerabile.  
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 Anunţat de câţiva ani, Solar Tower  din 
Australia e unul din cele mai ambiţioase 
proiecte de energie alternativă din istorie. 
Uzina urmează să producă la fel de multă 
energie ca un mic reactor nuclear, dar fără 
pericolele acestuia. Înălţimea acestuia va fi 
dublă faţă de cea mai înaltă clădire de pe 
Pământ, CN Tower din Canada, adică 1000 
de metri, puterea instalată de 200 MW; 

 Centrala solară de la Amareleja, din 
sudul Portugaliei, este considerată  „cea 
mai mare din lume”. Centrala asigură 
nevoile de consum energetic a 30.000 de 
gospodării. Cu o putere instalată de peste 
46 de MW, centrala va contribui la 
reducerea cu 89 de tone de CO2 pe an.  

Avantaje:  
 Este o energie total curată care vă ajută să 

reduceți semnificativ amprenta de carbon; 
 Este o sursă de energie regenerabilă și durabilă 

în timp;  
 Energie destul de ieftină a cărei investiție inițială 

este mai ușor de recuperat; 
 Lumina soarelui este foarte abundentă și 

disponibilă, deci utilizarea panourilor solare este o opțiune viabilă; 
 Scade necesitatea utilizării combustibililor fosili astfel ajută la conservarea resurselor naturale și 

la reducerea poluării mediului; 
Energia solară reprezintă soluția unui viitor cu energie curată cu o structură sustenabilă. În 

fiecare zi, soarele generează mult mai multă energie decât avem nevoie pentru consumul zilnic și, 
spre deosebire de combustibilii fosili, nu se va epuiza curând.  
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Elevi:   Bolintiru Nicușor Ștefan                                                                                            
Crețu Andrei Valentin 

                            Prof. coord. Stroie Magdalena                                                 

 

 ENERGII REGENERABILE 
Energiile regenerabile nu produc emisii poluante şi 

prezintă avantaje pentru mediul mondial şi pentru 
combaterea poluării locale. Obiectivul principal al 
folosirii energiilor regenerabile îl reprezintă reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 HIDROGENUL – PURTĂTOR DE ENERGIE NEPOLUANTĂ 
     Utilizarea, în continuare, numai a surselor de energie fosile ar produce o creștere a emisiilor de CO2. 
Hidrogenul este cel mai curat combustibil. Arderea hidrogenului este aproape în întregime lipsită de 
emisii poluante, cu excepția NOx-lui ,care și el poate fi eliminat prin reglarea corespunzătoare a 
condițiilor de ardere.  
 TEHNOLOGIILE PRODUCERII HIDROGENULUI  
           Principalele procedee de separare a hidrogenului, cunoscute şi utilizate în prezent, sunt: termice, 
chimice şi biologice. 

o Procedeele termice de bază pentru producerea hidrogenului sunt: reformarea catalitică cu vapori 
de apă a gazelor naturale (metan); descompunerea termochimică a apei; gazeificarea cărbunilor şi 
a biomasei şi piroliza biomasei, utilizând abur la temperatură medie. 

o Descompunerea termochimică a apei  
Este bine de ştiut că la cracarea termică directă a apei sunt necesare temperaturi cuprinse între 2500 si 
2700°C, iar pentru separarea produşilor, oxigenul şi hidrogenul, este necesară o răcire a celor două gaze 
cu jeturi de gaze secundare, turbulente şi reci.  

o Gazeificarea cărbunilor şi a biomasei şi piroliza biomasei  
     Gazeificarea biomasei este un proces ce se desfăşoară la temperatură ridicată, în care un combustibil 
solid reacţionează cu abur, CO2 , oxigen sau aer. Gazeificarea biomasei reprezintă o cale eficientă de 
prelucrare a biomasei în energie, deoarece în acest proces sunt transformaţi toţi componenţii biomasei, 
inclusiv lignina, care altfel este foarte rezistentă la procesul de degradare biologică.  

o Procedeele chimice sunt de două feluri: electrochimice şi fotochimice, ambele având ca materie 
primă apa.  

o Procedeele biologice, încă în fază de cercetare, au la bază procese foto-biologice (apă cu specii 
de alge care produc hidrogen cu o eficienţă de 10 % la expunere la lumină solară), procese de 
fermentaţie anacrobă a biomasei şi procesarea biomasei cu microorganisme fermentative la 
temperatură ridicată.  

 Utilizările hidrogenului 
Hidrogenul, în calitate de 

carburant, este din ce în ce mai mult 
considerat că reprezentând „soluția”, atât 
de constructorii de automobile, de 
ecologiști, cât și de guverne, care nu 
doresc să impună măsuri impopulare 
destinate limitării circulației auto.  
        Problema trecerii la un sistem 
energetic bazat pe hidrogen este o 
problema de mare tehnicitate a cărei 
soluționare face apel la discipline 
multiple care acoperă mai multe 
domenii, nu numai ale științelor 
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inginerești, ci și al e științelor sociale.  
 Automobile alimentate cu hidrogen 

         Soluţia energetică a unui MAS, 
conceput sau adaptat la funcţionarea cu 
hidrogen, trebuie elaborată pornind de la 
câteva caracteristici importante ale acestui 
combustibil: viteza ridicată de propagare a 
flăcării, care conduce, în mod normal, la 
viteze exagerate de creştere a presiunii şi 
presiuni maxime foarte ridicate; tendinţa 
aprinderilor necontrolate în cilindru şi de 
propagare a flăcării în sistemul de admisie 
(„întoarcerea flăcării”); căldura de reacţie 
redusă pe unitatea de volum de amestec 
stoichiometric, reprezentând circa 80% din valoarea corespunzătoare amestecului benzină-aer, de unde 
tendinţa de scădere a puterii. 

 Casa cu emisii zero 
Ideea de a folosi aceste dispozitive şi în 

cadrul locuinţelor aparţine britanicilor, care 
deja au o casă experimentală în care curentul 
electric şi căldura sunt produse prin arderea 
hidrogenului. Ea ar putea fi aplicată şi în 
România, unde există specialiştii necesari 
producerii şi exploatării unor astfel de centrale 
de apartament pe bază de celule de combustie.  

Concluzii 
Hidrogenul are marele avantaj de a fi 

potrivit pentru mobilitate, precum și pentru 
furnizarea de electricitate și gaze. Este astfel 
cel mai universal. Hidrogenul prezintă un 
potențial uriaș în legătură cu energiile 

regenerabile. Hidrogenul produs de energia eoliană sau solară ar fi „păcura verde": nelimitat sau 
regenerabil și total lipsit de emisii atunci 
când este folosit ca combustibil.  

Scurgerile de hidrogen nu sunt 
toxice şi nu poluează mediul la fel de 
mult ca hidrocarburile. În cazul arderii 
hidrogenului în motoarele cu ardere 
internă, singurele emisii ce poluează 
mediu, sunt cele de oxizi de azot. Acestea 
pot fi reduse, dacă motorul funcţionează 
cu amestecuri sărace sau temperatura 
arderii are valori scăzute. 

Din păcate problema stocării la 
bord a hidrogenului nu este rezolvată. 
Costurile pentru realizarea 
echipamentului de stocare şi de 
alimentare, este încă ridicat, deoarece 
această tehnologie nu a fost folosită la 
scară largă. Pe viitor aceste lucruri se vor 
schimba, şi alimentarea cu hidrogen a 
autovehiculelor va deveni realitate.  
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 ACORDUL DE COOPERARE PENTRU IMPLEMENTAREA          
REACTOARELOR MODULARE MICI 

Elevi: Harabagiu Andreea,Vasile Bianca, cls. aXI-a G 

Prof. ing. Sanda Mia  
• Energetica nucleară este și poate fi 

considerată o energetică curată, pentru că ea 
nu produce poluarea pe care o datorăm 
energeticii bazate pe resurse fosile precum 
cărbunii, petrolul sau gazele și care produce de 
circa 1000 de ori mai multă poluare de cât o 
centrală nuclearoenergetică. 
• Reacțiile nucleare prin care are loc 

descompunerea nucleelor atomilor substanțelor 
grele sunt reacții de fisiune, iar cele prin care 

nucleele unor elemente usoare se combină cu unele mai grele sunt reacții de fuziune. 
• Aproximativ 20% din energia electrică produsă România la ora actuală, este energie 

nucleară produsa de reactoarele de la Cernavoda. 
• Radioactivitatea este proprietatea nucleelor unor elemente de a emite radiații în mod continuu și 

spontan. Sunt doua tipuri de radioactivitate : naturală, când au loc emisii de radiații în mod 
spontan si artificială, când emisia este provocată prin bombardarea cu particule alfa sau neutroni.   

•  În practica energetică, se construiesc centrale nuclearoelectrice cu reactori nucleari 
care functionează numai cu uraniu natural și apă grea. Această filieră adoptată și în România 
pentru centrala nucleară de la Cernavodă, conduce din punct de vedere .industrial și tehnologic la 
soluțiile cele mai avantajoae; filiera prin fisiune nu asigură totuși, în momentul de față decăt 10% 
din energia nucleară furnizată omenirii. 

• Romania a fost  a 11 –a tara din lume care  a instalat in anul 1957 un reactor nuclear  cu 
uraniu imbogatit sub  forma de 16 bare ,iar ca agent moderator si agent de racire se folosea 
apa distilata. 

    Centrala Nucleara Electrica (CNE)Cernavodă a fost prevăzută cu cinci reactoare de tip CANDU 
(Canadian Deuterim Uranium) și asigură funcționarea însiguranță a Unităților nucleare 1 și 2, fiecare cu 
o putere instalată de producție de 700 MW. Unitatile 3,4,5 sunt în conservare. 
    Reactoarele CANDU sunt considerate cele 
mai sigure și mai puțin poluante din lume, 
având impact minim asupra mediului. CNE 
Cernavodă utilizează tehnologia canadiană 
CANDU folosind uraniul natural ca și 
combustibil și apa grea ca moderator și agent 
de răcire.  
   Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost pusă în 
operare comercială la data de 2 decembrie 1996 
iar Unitatea 2 la data de 28 septembrie 
2007.   Unitatile 3 și 4 vor crește aportul de 
energie nucleară în  sistemul energetic național la nivelul anilor 2030 cu ajutorul investițiilor străine. 
          România va include în sistemul național de producere a energiei reactoare modulare mici 
până în anul 2028. 

• În august 2021, România a semnat un Memorandum de Înțelegere  cu Canada pentru a 
consolida și susține în continuare cooperarea în proiecte civile de energie nucleară, ca urmare a 
unei relații de 55 de ani între Canada și România în industria nucleară. 

• Proiectul Unităților CANDU este inclus în Strategia Energetică a României,  
pentru perioada 2019- 2030, cu perspectivă pentru 2050, precum și în Planul Național Integrat în 
domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, ca pilon al independenței energetice a României și al 
atingerii obiectivelor de decarbonare ca stat membru al UE.  
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• În acest sens, România a semnat la 9 octombrie 2020 un Acord Interguvernamental privind 
cooperarea în domeniul proiectelor de energie nucleară, care a fost recent ratificat și de 
Parlamentul României, prin Legea nr.199/2021, având un sprijin larg si fiind adoptat cu o 
majoritate de voturi. 

• Centrala Nucleară de la Cernavodă a dezvoltat studii socio-demografice și a implementat 
programe de monitorizare a radioactivității mediului 

• Radiațiile nucleare pot acționa asupra organismului în trei moduri: cu acțiune directă, cu 
acțiune indirectă și cu acțiune la distanță. 
          

• Efectele biologice care apar in urma iradierii, 
sunt dependente de: doza de radiații și debitul 
dozei.Efectele biologice ale radiațiilor pot fi 
grupate astfel: 

            Efecte somatice – care apar la nivelul celulelor 
somatice și actionează asupra fiziologiei individului expus, 
provocând distrugeri care duc fie la moartea rapidă, fie la 
reducerea semnificativă a speranței medii de viață. 
           Efectele genetice – gravitatea efectelor mutagene apare prin transmiterea la descendenți a unor 
translocații cromozomiale, efect biologic care apare și la doze mai mici. Dozele de radiații care pot 
produce apariția unui minim de mutații într-o generație de indivizi, într-un ecosistem, dacă sunt 
menținute in permanență, pot conduce la adevărate catastrofe ecologice în generațiile următoare. 
• Prin poluarea sau contaminarea radioactivă se întelege prezența nedorită sau accidentală a 

materialelor radioactive, în interiorul sau la suprafața apei, aerului, alimentelor sau în organisme 
vii, situație în care se depasește conținutul radioactivitații naturale. 

• Principalele surse de poluare radioactivă:  utilizarea practică în industrie, medicină, cercetare, 
a diferitelor surse de radiații nucleare;instalațiile de rafinare și de retratare a combustibilului 
nuclear;   reactorii nucleari experimentali sau de cercetare, noi materiale radioactive; centralele 
nuclearoelectrice care poluează mai putin în cursul exploatării lor corecte, dar mult mai accentuat 
în cazul unui accident nuclear; cantitatea mare de deseuri radioactive, a căror evacuare pune 
probleme grele pentru a se evita contaminarea mediului. 

• Energia nucleară are multe avantaje.Energia nucleară este curată în procesul de 
producție.Costul generării de energie este redus.Este aproape inepuizabilă. Ar trebui să o 
clasificăm ca energie regenerabilă, deoarece rezervele actuale de uraniu pot continua să producă 
aceeași energie ca acum de mii de ani. 

• Spre deosebire de multe surse de energie regenerabile, producția sa este enormă și rămâne 
constantă sute de zile. Pentru 90% din an, energia nucleară funcționează la capacitate 

maximă.  
• Energia nucleară este deja utilizată pentru desalinizarea apei o problemă extrem de 

importantă deoarece o mare parte a lumii suferă din cauza lipsei apei potabile.  
• Așa cum v-ați putea aștepta, energia nucleară are și anumite dezavantaje:Deșeurile sale sunt 

foarte periculoase. Acestea sunt negative pentru sănătate și mediu .Deșeurile radioactive sunt 
grav contaminate și mortale.Degradarea lor durează mii de ani, ceea ce face gestionarea sa foarte 
delicată.Exploatarea uraniului este daunatoare pentru mediu si depinde de combustibilii fosili.  

• Aplicatiile energiei nucleare se 
dovedesc esentiale pentru 
progresele si evolutia societatii 
umane. 
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Prof. Manole Livia Aurora 

Prof. Lixandru Ruxandra Liana 

 
Tot timpul auzim/vedem frecvent informații 

referitoare la poluarea mediului, defrișări, schimbări 
climatice, degradarea mediului...dar atât de rar auzim 
vorbindu-se de educație ecologică, atât de necesară 
pentru a reuși să diminuăm, dacă nu să stopăm 
distrugerea mediului. În urmă cu 6 ani un proiect de 
lege propunea introducerea Educației Ecologice ca 
disciplină obligatorie în curriculum național pentru 

învățământul primar și gimnazial cu scopul instruirii elevilor în domeniul protecției mediului – 
considerată a fi una dintre problemele urgente ale lumii contemporane. Și, cu toate că în multe țări din 
Europa și chiar din lume, Educația Ecologică este deja o disciplină pe care copiii o învață în școală, în 
România, programa nu prevede încă această materie ca fiind obligatorie. În școlile din R omânia eco-
educația rămâne și azi opțională. Asta înseamnă că cei mici deprind noțiuni despre mediu și poluare fie 
de acasă, fie, dacă se ivește contextul, de la profesori sau învățători. De cele mai multe ori însă, elevii iau 
contact cu educația ecologică prin programe și acțiuni organizate în instituțiile de învățământ de ONG-
uri.  

Pentru că în România nu a existat (și nici nu 
există încă) o cultură a reciclării, subiectul poate fi 
dificil chiar pentru cei care au responsabilitatea de 
a-i instrui pe cei mici – adulții. Implicarea socială 
și simțul civic merg mână în mână cu educația 
pentru viață și transformarea copiilor în adulți 
responsabili și educați, iar vestea bună e că 
atitudinea și comportamentul ecologic se învață. 

De la ce vârstă le putem spune copiilor că 
e necesar să aibă grijă de natură și când pot 
înțelege ei noțiuni precum „mediu înconjurător”, „poluare” sau „reciclare”? Educația ecologică poate 
începe din momentul în care un copil poate diferenția „bun” de „rău”, prin „rău” înțelegând inclusiv 
gunoi, mizerie, suferință. Pentru că sunt în formare, cei mici vor adopta mult mai ușor comportamente 
pozitive față de mediul înconjurător, pe care le vor păstra, cel mai probabil, pe tot parcursul vieții. 

De ce contează așa de mult eco- educația? Grija față de natură  se va m anifesta în multe alte 
comportamente ale copilului – grija față de spațiul personal – de la camera și bancă, până la ghiozdan și 
dulap. Un copil care deprinde din timp noțiuni de ecologie va deveni un adolescent responsabil. De 
pildă, un copil care la 4 ani știe deja că bateriile nu se aruncă la gunoi, va păstra acest obicei de-a lungul 
anilor de școală și mult timp după.  Dacă cel mic pricepe că jucăriile funcționează cu ajutorul bateriilor, 
poate înțelege și că acestea nu se aruncă, ci se pot refolosi (în fabricarea altor produse sau chiar a altor 
baterii).  

Ce se întâmplă la gimnaziu și liceu în domeniul eco- educației? Mulți dintre elevii din gimnaziu 
și liceu sunt receptivi la noțiunile de protecția mediului, înțeleg că trăiesc într-un mediu extrem de poluat 
și că „viitorul depinde de ei”. Care este obiectivul? Dezvoltarea unor comunități active de elevi care 
promovează reciclarea și, implicit, formarea unei generații de adulți responsabili și implicați. 

Proiectele educaționale tematice pentru domeniul eco- educației au reușit 
să ne stârnească interesul, să ne imprime atitudini și abilități 
necesare unei vieți trăite într-un mediu curat. 
  
Bibliografie:  

• https://fb.watch/9UmUIWGBPI/ 
• https://ro-ro.facebook.com/BeaconProjectRomania 
• https://www.magazinbaterel.ro/ 
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 Prof. Niculescu Georgiana  

                            

Societatea modernă oferă foarte multe 
avantaje, lucruri de care nu ne putem lipsi, însă tot 
ea oferă foarte multe surse de stres, care mai 
devreme sau mai tarziu îşi vor arăta efectele 
negative, transformandu-ne în „persoane stresate”. 

Stresul este provocat de un stimul din 
exterior care variază în funcție de nivelul de 
solicitare.  

Factorii de stres sunt foarte variabili. Pot fi 
de ordin psihic (conflicte, nemulţumiri profesionale 
sau familiale, oboseală etc.), de ordin socio-cultural 
sau de ordin fizic (durere, stări infecțioase etc.). 

Ca rezultat la acţiunea factorilor stresori, 
organismul uman reacţionează prin modificarea 

funcţiilor organelor interne. Astfel, în caz de stres, 
organismul acordă prioritate unor funcţii vitale şi mai puțină prioritate altor funcții. Digestia este o astfel 
de funcție căreia îi revine o prioritate mai scăzută în timpul situațiilor stresante. Acest lucru nu este 
benefic, deoarece digestia slabă poate face să ne simțim rău și, la rândul ei, poate fi o sursă de stres. 

Analizând modul în care funcționează corpul uman și cum reacţionează el la stres, se poate 
evidenţia modalitatea de a ajuta în gestionarea stresulul și a situațiilor stresante. 

După o perioadă de acţiune a factorului stresor, corpul uman poate intra într-un „mod de 
recuperare”, în care creșterea poftei de mâncare și de anumite produse devine tot mai mare. În același 
timp, rata metabolică scade pentru a economisi energia. Conștientizarea acestor modele poate ajuta la 
gestionarea nivelurilor de stres și alimentele pot ajuta organismul să se recupereze mai rapid după stres și 
să minimalizeze efectele negative cum ar fi creșterea în greutate. 

Exemple de produse care ajută la diminuarea stresului 
Fulgii de ovăz conţin glucide complexe, care cresc nivelul de serotonină şi au un efect de calmare 

asupra creierului, creează o stare de confort emoţional, au un nivel ridicat de antioxidanţi şi dau un 
sentiment liniştitor. 

Portocalele sunt bogate în vitamina C, contribuie la stimularea imunităţii şi pot ajuta organismul 
să atenueze senzaţia de stres. În situaţie de stres, corpul uman eliberează mai mulţi radicali liberi, iar 
vitamina C ajută la neutralizarea lor. 

Nucile conţin acid alfa-linolenic (omega 3) care poate reduce tensiunea arterială (cauzată de 
majoritatea stresorilor). În plus, acidul are rolul de a preveni fluctuaţiile hormonilor de stres şi de a 
proteja împotriva modificărilor stărilor emoţionale.  

Fructele de pădure (afine, zmeură, căpşuni 
etc.) sunt o bogată sursă de antioxidanti, benefici în 
ameliorarea stresului, sursă excelentă de vitamina C, 
care menţine nivelul de cortizol sub control. 

Ciocolata neagră are o legătură de 
necontestat cu starea de spirit, după cum consideră 
majoritatea nutriţioniştilor. S-a observat că 
persoanele stresate sau triste tind să consume mai 
multă ciocolată pentru a-şi îmbunătăţi dispoziţia. 
Ciocolata poate crea stare de calm şi relaxare. 
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Ceaiul de muşeţel. Actul de a bea orice băutură 
caldă poate fi foarte liniştitor în caz de stres. Ceaiul de 
muşetel, în special, este o băutură cu efect calmant şi un 
ajutor perfect pentru un somn liniştitor. 
       Sfaturi pentru reducerea stresului prin dietă: 

 În zilele stresante, se recomandă să mâncam 
puțin și de multe ori. 

 Micul dejun este foarte important –ajută la 
declanșarea metabolismului pentru întreaga zi, la 
stabilizarea nivelului de zahăr din sânge, ceea ce 
reduce la rândul său stresul. Sunt recomandate 

terciurile din cereale integrale, fructele sau sucurile de fructe pentru obținerea de beneficii 
maxime. 

 Este necesar să consumăm în fiecare zi cinci porții de fructe și legume, în special care conțin 
vitaminele B şi C, magneziu (fructe de păduce, coacăză, avocado, portocale, roșii, ardei, 
varză, broccoli, legume cu frunze verzi, carne, pește și produse lactate).  

     Magneziul poate ajuta la relaxarea mușchilor și reducerea anxietății. Aportul de magneziu creşte 
prin consumarea nucilor, alunelor, cerealelor integrale (ovăz, orez brun, fasole).  
Pe lângă încercarea de a maximiza consumul de anumite produse alimentare benefice în gestionarea 
stresului, este necesar de a conștientiza efectele negative ale unor produse, reducând cantitatea lor.  

 Eleva  Lupșa Andreea, clasa a XII-a D 

       Prof. coord. Burdușel Rozalia 

                                                                                                     

Importanța fructelor în alimentație este uriașă, ele nu 
se pot separa de legume din meniul fiecăruia dintre noi. 

Consumul de fructe are numeroase beneficii pentru sănătate, 
reducând riscul bolilor cronice. Fructele oferă nutrienți vitali 

organismului, aju  tându-ne să ne menținem mereu în formă. Atunci când 
ne compunem un meniu zilnic și facem lista de cumpărături, trebuie să avem în vedere 
importanța fructelor în alimentație. „Să nu treacă nici măcar o zi fără fructe” ar trebui să fie dictonul 
nostru. Se recomandă să consumăm fructe de sezon și iarna să ne bucurăm mai mult de dulceața fructelor 
uscate. 

Beneficiile fructelor pentru sănătate 

Fructele au numeroase beneficii pentru sănătate. O dietă bogată în fructe ca parte a unui stil de 
viață sănătos este începutul unei schimbări în bine. Fructele sunt în sine niște alimente-minune, conțin 
mulți nutrienți și puține calorii. Consumul de fructe poate reduce riscul bolilor de inimă și protejează 
organismul în fața dezvoltării unor forme de cancer. Și, mai mult decât atât, fructele conțin fibre, astfel 
reducându-se riscul dezvoltării diabetului de tip 1 si tip 2. Bogate în potasiu, ajută la scăderea tensiunii 
arteriale și ajută funcțiile rinichilor, eliminând din start formarea pietrelor la rinichi. Fructele au o mare 
importanță atât în alimentație, cât și pentru sănătate, ajutând articulațiile, prevenind osteoporoza, ajutând 
la menținerea unei greutăți stabile. Fructele vin la pachet cu numeroși nutrienți. 
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             Majoritatea fructelor au un conținut scăzut în sodiu, calorii și nu influențează colesterolul; sunt o 
sursă esențială de nutrienți ca: potasiu, fibre dietetice, vitamina C, acid folic. Fructele care conțin potasiu 
sunt: bananele, prunele, caisele și piersicile uscate, pepenele galben. Vitamina C are un rol important în 
regenerarea țesuturilor, vindecarea rănilor, sănătatea dinților și a gingiilor, face tenul luminos. Acidul 
folic ajută organismul la formarea celulelor roșii, de aceea este recomandat femeilor care vor să facă un 
copil. 

Alimentația sănătoasă face parte dintr-un stil de viață echilibrat, iar în acest caz importanța 
fructelor este majoră. Fructele sunt esențiale pentru dietă, deoarece au un conținut ridicat de vitamine, 
minerale, carbohidrați și fibre. 

 Sugestii de urmat pentru a integra cât mai multe fructe în dietă și pentru a avea o stare de bine 
continuă: 
           *Să avem în vedere importanța fructelor în alimentație. Consumându-le zilnic, reușim să câștigăm 
o greutate optimă și o siluetă de vis. Nutriționiștii ne recomandă să combinăm fructele pentru a consuma 
mai mulți nutrienți; de exemplu, un măr are un conținut ridicat de fibre, dar scăzut de vitamina C, dar 
adăugând în salata de fructe o portocală și câteva căpșuni, obținem mai multă vitamina C în porția 
zilnică. 
            *Să consumăm măcar cinci porții de fructe și legume pe zi. Un pahar de suc de fructe înseamnă o 
porție, dar nu se recomandă să bem cinci pahare de suc, chiar dacă este proaspăt, deoarece înseamnă prea 
mult zahăr eliberat deodată în sânge. În timp, consumul excesiv de suc de fructe îngrașă. 
             *Să mâncăm mai multe fructe la micul dejun. Adăugând felii de banană la cereale dimineața sau 
fructe uscate în terciul de ovăz ori, pur și simplu, să consumăm o salată de fructe (afine și zmeură, 
bogate în antioxidanți), purtăm cu noi un scut în procesul de îmbătrânire naturală a pielii, dar ne 
protejăm și de efectele nocive ale soarelui. 
              *Să luăm cât mai des o gustare din fructe; când suntem grăbiți, fructele înlocuiesc cu succes 
gustările clasice: aperitive, biscuiți, prăjituri, ciocolată, covrigei și altele pentru ronțăit. Gustările pe care 
le găsim ambalate de-a gata în comerț vin la pachet cu prea multă sare, grăsimi și zahăr, substanțe care, 
consumate îndelung, duc la probleme digestive. 
               *Ia un fruct cu tine în mașină, în geantă sau la birou, pentru a-l mânca atunci când te ia foamea 
sau când ai poftă de mâncăruri nesănătoase, înainte de prânz sau după-amiaza. 
               *Specialiștii ne recomandă să avem mare atenție la produsele care conțin fructe; când 
cumpărăm deserturi congelate sau semipreparate cu fructe – acestea conțin adesea multe grăsimi, 
zaharuri sau conservanți. Compoturile de casă sunt în regulă, dar cele din comerț sau fructele din 
conserve sunt păstrate de obicei într-un sirop ce conține mult prea mult zahăr. 
                 *Cel mai indicat este să 
mâncăm în fiecare dimineață fructul 
preferat, la 20 de minute după ce ne 
trezim. În timpul celor opt ore de 
somn ni se face foame. Fructele ne 
hidratează corpul și ne oferă 
carbohidrați buni, care ne țin în 
priză metabolismul pentru întreaga 
zi.  
              Astfel, importanța fructelor 
în alimentație s-a schimbat în ultimii 
ani, fructele devenind o resursă în 
alimentația viitorului.  
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Prof. Petre Bogdan Nicolae 

 
       În cadrul Examenului de Bacalaureat, la proba de Matematică elevii sunt puși să rezolve diferite 
ecuații iraționale, exponențiale sau logaritmice. 

Greșeli tipice întâlnite:  
- elevul nu ridică la pătrat sau la cub ambii membrii ai ecuației; 
- uită condițiile de existență a radicalilor, ceea ce duce la rezultate eronate; 
- la ecuațiile logaritmice, elevii uită condițiile de existență sau aplică eronat regulile de calcul cu radicali;  
-la ecuațiile exponențiale, elevii nu pot forma ecuația în t. 
Exemple:  

1) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația:         √𝑥2 + 1 = 𝑥 + 1   
                                                    (Examenul de Bacalaureat 2013, var.2; Științe ale naturii)  
De regulă, elevul ridică la pătrat ambii termeni ai egalitații, dar nu aplică corect formula binomului 
sumă:  (√𝑥2 + 1   )2 = (𝑥 + 1)2  
 𝑥2 + 1 = 𝑥2 + 1 ceea ce este greșit, doarece în cazul de fața 𝑥 ∈  𝑅 
Rezolvare corectă:  
-se pune condiția: 𝑥 + 1 ≥ 0 ;  𝑥 ≥ −1 ;  𝑥 ∈ [−1; +∞) 

 √𝑥2 + 1 = 𝑥 + 1  ⇒ (√𝑥2 + 1   )2 = (𝑥 + 1)2  ⇒  𝑥2 + 1 =  𝑥2 + 2𝑥 + 1 ⇒  𝑥 = 0  
Se face verificarea: √02 + 1 = (0 + 1)2   ⇒ 1 = 1  . Deci  𝑆 = {0}  
 
2) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația:  𝑙𝑜𝑔5(𝑥2 + 𝑥 + 1) = 𝑙𝑜𝑔5(𝑥 + 2)  
                                    (Examenul de Bacalaureat 2013; var. 9; Științe ale naturii) 

O greșeală tipică a elevului referitor la rezolvarea ecuației este omiterea condițiilor de existență a 
logaritmilor, ceea ce duce de regulă la soluții eronate. Se pot omite aceste condiții, dar, obligatoriu, 
elevul va trebui să facă verificarea soluțiilor. 
Rezolvare corectă:  𝑙𝑜𝑔5(𝑥2 + 𝑥 + 1) = 𝑙𝑜𝑔5(𝑥 + 2)   𝑥2 + 𝑥 + 1 = 𝑥 + 2   𝑥2 = 1; 𝑥1;2 = ±1 
Verificarea: 𝑙𝑜𝑔5(12 + 1 + 1) =  𝑙𝑜𝑔5(1 + 2)  ;  𝑙𝑜𝑔53 = 𝑙𝑜𝑔53   
               𝑙𝑜𝑔5[(−1)2 − 1 + 1] = 𝑙𝑜𝑔5(−1 + 2)  ;  𝑙𝑜𝑔51 = 𝑙𝑜𝑔51 
 
3) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația: 4𝑥 − 32𝑥 + 2 = 0   
                                      (Examenul de Bacalaureat național 2015, Matematică-informatică) 

O abordare a elevului de liceu este o încercare de rezolvare prin înlocuirea necunocutei x cu 
diferite valori, ceea ce nu va duce la un rezultat corect. 
O rezolvare corectă: 
Se face notația ajutătoare: 2𝑥 = 𝑡 , 𝑡 > 0 ;  𝑡2 − 3𝑡 + 2 = 0   ∆= 1; 𝑡1 = 2; 𝑡2 = 1         
Se rezolvă ecuațiile: 2𝑥 = 2 ⇒   𝑥 = 1 
                                   2𝑥 = 1 ⇒  𝑥 = 0 
                𝑆 = {0; 1}  
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Prof. ing. Tănase Elena 

 
Creierul are un lucru comun cu mușchii: antrenamentul și 

alimentația corectă îl fac mai performant. Pentru a face faţă cu brio 
tuturor provocărilor, creierul nostru trebuie să beneficieze de o 
alimentaţie adecvată!  

Deşi nu reprezintă decât 2% din greutatea totală a corpului, 
creierul folosește pentru a funcţiona în jur de 20% din aportul caloric 
al unei zile, şi de aceea,  pentru a fi eficient are nevoie de 
“carburantul” potrivit. 

În afară de calorii, neuronii noștri au nevoie de nutrienţi de calitate, care pot fi obtinuți printr-o 
alimentaţie echilibrată şi variată.  

Când primeşte nutrienţii adecvaţi, creierul dă dovada unei capacităţi sporite de concentrare şi de 
memorare (atât pe termen scurt, cât şi lung), de o disponibilitate mai mare în a înţelege, în a programa şi 
anticipa diferite situaţii şi, nu în ultimul rând, de o diminuare a tendinţelor spre depresie, anxietate, 
tristeţe.  
  Cercetătorii au stabilit că cele mai „inteligente” alimente sunt: 

Peştele gras, care pe lângă aportul de iod şi fosfor, este 
bogat în acizi esenţiali Omega-3, fundamentali pentru buna 
funcţionare a neuronilor. 

Studiile au arătat că persoanele care consumă de minim 
două ori pe săptămână peşte gras (ton, somon, sardine, macrou, 
hering) sunt ferite de maladiile generative cerebrale (boala 
Alzheimer) şi au o incidenţă scăzută a dezechilibrelor psiho-
emoţionale (anxietate, depresie). 

Nucile, migdalele şi celelalte fructe oleaginoase, alături 
de seminţe şi uleiuri vegetale, sunt sursa alimentară de vitamina 
E antioxidantă. Consumată regulat în decursul vieţii, vitamina E 
menţine acuitatea mentală la bătrâneţe şi încetineşte progresia 
maladiei Alzheimer. Cu ajutorul acestei vitamine, schimbul de 
semnale şi informaţii dintre celulele nervoase poate rămâne la 
acelaşi nivel ca şi în tinereţe.  

Afinele se clasează pe locul 3 în lista de alimente 
măsurate după TAC (capacitatea antioxidantă totală), 100 de 
grame valorând cât 5 porţii din alte legume sau fructe cu efect 
antioxidant. Afinele sunt bogate în flavonoide şi anthocianine, 
substanţe care întăresc capilarele sangvine şi protejează celulele 
cerebrale împotriva îmbătrânirii. Prin puterea antioxidantă 
sporită, fitonutrienţii din compoziţia lor limitează acumularea de 
radicali liberi în creier şi previn pierderile de memorie legate de 
vârstă. 
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http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/nucile-5-motive-pentru-a-le-consuma-11341124/
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Prunele uscate şi fructele deshidratate (smochine, 
stafide, caise) conţin bor, un oligoelement benefic existent în 
cantităţi infime în organism. Se pare că această substanţă 
îmbunătăţeşte promptitudinea cu care creierul răspunde la 
solicitări, fapt dovedit de studiile efectuate cu ajutorul 
testelor de inteligenţă. Consumul a 100 grame de prune 
uscate reprezintă varianta ideală de gustare sănătoasă, plină 

de vitamine şi energie, dar care acoperă şi necesarul zilnic de bor. 
Morcovul, citricele şi toate fructele sau legumele de culoare portocalie, galbenă, verde sau 

roşie sunt bogate în betacaroten (precursor de vitamina A) şi vitamina C cu efect antioxidant. Aceste 
substanţe antioxidante întârzie îmbătrânirea cerebrală, 
cresc longevitatea şi capacităţile mentale şi 
neutralizează acţiunea degenerativă a radicalilor liberi 
asupra neuronilor cerebrali.  

Broccoli, spanacul şi alte legume de culoare 
verde închis, drojdia de bere şi leguminoasele (fasole 
boabe, mazăre, linte) conţin folaţi. Acidul folic este o 
vitamină din grupul B care controlează dezvoltarea 
neuronilor şi menţine sănătatea celulelor nervoase. 
Alături de vitamina B12 din carne, peşte şi ouă, folaţii au o acţiune protectoare a sistemului nervos şi 
previn deteriorarea facultăţilor mentale. 

Oul conţine lecitină care menţine sănătatea vaselor 
capilare, vitamina B6 care previne oboseala mentală şi colină 
indispensabilă pentru sinteza acetilcolinei (un neurotransmiţător 
cerebral). 

Ficatul şi carnea roşie au un conţinut ridicat de fier şi 
previn apariţia anemiei. Cercetările ştiinţifice au arătat că un 
nivel scăzut de fier poate să afecteze  memoria, iar copiii 
anemici au performanţe intelectuale reduse. În plus, în ficat 
găsim acid folic cu rol în susţinerea activităţii sistemului nervos 
şi vitamina A antioxidantă. 

Pe de altă parte, unele produse sunt cunoscute ca având 
efecte devastatoare asupra funcţionării creierului şi nutriţioniştii 
recomandă să le consumăm cu moderaţie, pentru a limita efectul 

negativ. Cele 11 alimente de top care ne ucid inteligenţa, încet, dar sigur, sunt: produsele zaharate, 

alcoolul, mâncarea junk (junk food), prăjelile, mâncarea semi-preparată, mâncarea foarte sărată, 
cerealele (cu excepţia celor 100% integrale), proteinele procesate, g  răsimile saturate, îndulcitorii 
artificiali, nicotina. 

În concluzie, într-o societate a consumului 
şi a mâncării procesate, bogată nu în fibre şi 
nutrienţi, ci în chimicale, potenţiatori de aromă, 
coloranţi artificiali şi îndulcitori, trebuie să ne 
reamintim care sunt acele alimente care ne fac rău 
şi să încercăm să trăim sănatos - aşa cum trăiau 
bunicii noştri. 
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http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/citrice-retete-cu-citrice-si-beneficiile-lor-12185504/
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Bibliotecar Radu Alina 

 

Și-a început ucenicia în Craiova. A plecat din România pe 
jos până în Franța. În apropiere de Lunéville l-a prins o ploaie 
zdravănă, care era să-i aducă sfârșitul, însă a fost salvat de 
călugărițele de la o mănăstire din apropiere. 

A expus pentru prima dată în 1906, la 30 de ani. 
În 1914, Brâncuși deschide prima expoziție în Statele Unite 

ale Americii, unde creează mare vâlvă. Nu i-au plăcut scena, 
gloria. 

Când a transportat „Pasărea din Văzduh” din Paris în 
SUA, vameșii din America l-au obligat să plătească taxa pentru obiecte comerciale, deși nu trebuia. I-au 
inclus opera de artă la categoria „ustensile de bucătărie și instrumente muzicale”. În urmă incidentului, a 
dat SUA în judecată și a câștigat procesul. 

Muzeul Național de Artă Modernă din Paris, Centre Pompidou, are un număr important de 
lucrări ale lui Brâncuși. 

Biografa Moni Stănilă povestește cum Brâncuși era să moară înecat, însă s-a prins în ultimul 
moment de o bucată de lemn și s-a salvat. A păstrat „opera salvatoare” în atelierul său. 

Brâncuși ar fi făcut Statului Român oferta de a-i lăsa moștenire mai multe lucrări și chiar atelierul 
său din Paris, dar ar fi fost refuzat pe motiv că era un reprezentant al burgheziei decadente. După refuz, 
în 1951 a cerut cetățenie franceză, a obținut-o un an mai târziu și, astfel, a lăsat totul Franței. 

Una dintre cele mai cunoscute opere este „Coloana Infinitului”, care face parte din trilogia 
Ansamblului Monumental din Târgu Jiu, compus din Coloana Infinită, Poarta sărutului și Masa tăcerii. 
Coloana are o înălțime de 29,35 metri. Inspiraţia pentru „Coloana infinitului” i-a venit când a stat 6 ore 
pe DN1 într-un weekend. Construcţia „Coloanei infinitului” a fost ca în Meşterul Manole - în primele 
luni, tot ce se clădea ziua se fura noaptea.  

În primii ani la Paris, îşi câştiga existenţa tot cu dalta, îndreptând 
barele îndoite de turişti ale turnului Eiffel. 

Despre Masa Tăcerii, se spune că aceasta transmite o energie 
pozitivă celor care se apropie de ea. Se pare că cei care se așează pe unul 
din cele 12 scaune care o înconjoară simt nevoia de liniște și meditație. 
Masa tăcerii se numea iniţial „Vă rog eu, nu mai plescăiţi!”. 

La Paris era cunoscut ca „Nea Costel, sculptorul”. 
Cele mai vândute lucrări ale lui Brâncuşi sunt „Peşte de sticlă”, 

„Pescarul chinez” şi „Iliuţă Pronosport”; 
Guvernul român din anii 1950, sub influența sovieticilor, a plănuit 

să demoleze Coloana  Infinitului, considerând-o o sculptură burgheză. 
Spre norocul nostru, planul n-a fost niciodată dus la bun sfârșit. 

Puțină lume cunoaște faptul că, în primii ani trăiţi la Paris, 
Brâncuși a trebuit să spele vase în câteva restaurante pariziene. Atunci, a 
fost singura modalitate a sculptorului pentru a-şi câştiga existenţa.  

Părinții lui l-au crezut mort în copilărie. În 1879, Constantin Brâncuşi avea trei ani. În toamna acelui 
an, când se făcea ţuica „la cazan“, urmărindu-i pe cei care degustă lichidul ca să vadă dacă procesul se 
desfăşoară cum trebuie, Brâncuşi a prins un moment de neatenţie generală. Și-a umplut căuşul palmelor 
cu ţuică şi a băut pe nerăsuflate. A căzut în somn aproape instantaneu. Tatăl lui s-a gândit deja că va 
trebui să îi facă înmormântarea. Totuşi, cineva s-a gândit să o cheme pe Baba Brânduşa, doftoroaie şi 
servitoare a Brâncuşilor. Brânduşa i-a verificat respiraţia copilului, apoi i-a pus sub nas balegă de cal, 
adunată din preajmă. Copilul a strănutat puternic. Lumea a aplaudat. A doua zi, Radu Brâncuşi l-a pus pe 
fiul său să adune nişte nuiele şi să i le aducă. Apoi, tatăl l-a bătut cu acele nuiele, ca să țină minte. 
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Constantin Brâncuşi a trăit o poveste de dragoste cu o miliardară americană, pe numele ei Peggy 
Guggenheim. Marele nostru sculptor o alinta pe Peggy „căpriţa”. 

Sculptorul, celebru în toată lumea, a avut o poveste de dragoste cu cântăreața de muzică populară 
Maria Tănase. Se întâmpla în anii ’30, la Paris. Întreaga poveste a fost confirmată chiar de marea noastră 
artistă, în 1961, la Târgu Jiu, după o petrecere cu lăutari și multe pahare cu vin. 

Constantin Brâncuși și Maria Tănase s-au întâlnit în anul 1938, la o expoziţie de artă populară 
organizată de etnograful Dimitrie Gusti la Paris. În ciuda diferenței de vârstă considerabile, marele 
sculptor și „Pasărea măiastră” s-au îndrăgostit pe loc. 

O copie a atelierului lui Brâncuși a fost construită în piața din fața Pompidou Centre și poate fi 
vizitată. Acolo sunt peste 130 de sculpturi și alte sute de obiecte de artă. 

Să ne amuzăm cu Brâncuși… 

 fi fost el un geniu, dar nu se pricepea deloc la curăţat cartofi, mai mult îi cioplea. 
 „Pasăre în spaţiu” nu e deloc o sculptură abstractă. Cercetătorii au confirmat că aşa arată o 

găină după ce o catapultezi în spaţiu. 
 A fost dat afară de maestrul său Rodin fiindcă nu putea să-i pronunţe numele şi-i zicea 

„Rodi”. 
 Hipster bărbos, Brâncuşi a plecat la Paris, fiindcă Bucureştiul nu era bike-friendly şi nu 

găseai nicăieri o cafea artizanală bună. 
 Cioran a scris „Pe culmile disperării” pentru că era vecin cu Brâncuşi şi-l exaspera cu 

bocănitul. 
 A cochetat cu dadaismul, când venea proprietarul să-i ceară chiria şi el zicea “Da da”; 
 Ce îi plăcea să mămânc e. Mămăliga era nelipsită de pe masa lui!  

Constantin Brâncuşi nu aprecia prea mult mâncarea sofisticată, ci pe cea simplă. Marele sculptor 
iubea mămăliga! O mânca aproape zilnic chiar, de multe ori, îi ruga pe cunoscuţii care veneau din 
România să-i aducă făină de porumb de acasă. Gustul mămăligii îi amintea de copilărie, de locurile 
natale ce au rămas mereu în sufletul său. În plus, Brâncuşi pretindea că mămăliga stimulează forţele 
fecundităţii. 

Milița Petrașcu a povestit că Brâncuși pregătea orez cu lapte, fripturi și ciorbă de fasole. Nici 
când era invitat nu aprecia prea mult mâncarea sofisticată. 

Constantin Brâncuși a dat icrele negre pe zeama de varză. O elevă a lui Brâncuși a povestit un episod 
când sculptorul a ales zeamă de varză, în locul icrelor negre.  

 Le dădea nume de bărbați ucenicelor lui, ca să le poată înjura. Constantin Brâncuşi accepta 
cu greu să aibă ucenice din rândul femeilor, pentru că firea sa galantă îl oprea să fie aspru 
cu ele, atunci când acestea greşeau. Marele artist a găsit totuşi o soluţie în spiritul său pus 
mereu pe şotii şi le-a punea ucenicelor sale nume de băieţi.  
 Constantin Brâncuși lua suveniruri neobișnuite din vacanță, în cartea „Milița” scrisă de 
Petru Vintilă se arată că sculptorul a ales un suvenir neobișnuit în voiajul său în Corsica: 
„Brâncuși râdea cu mare poftă de aventura lui turistică în Corsica, amintindu-și că 
adusese de acolo un burduf cu brânză de capră, iute, de culoarea imposibilă a săpunului 
de rufe”. 

A fost înmormântat la cimitirul Montparnasse din Paris. 
 

Coloana Infinitului Poarta sãrutului Masa tãcerii 

Șt
ia

ți
 c

ă.
..  

https://www.centrepompidou.fr/en/collections/brancusis-studio
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http://zigzagprinromania.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/teoderascu-00612.jpg
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 prof. drd. Ionescu Cristina Ioana 
 

TUDOR VIANU și ION VIANU, tată și fiu, legați prin erudiție, nu 

numai prin filiație, sunt două simboluri ale unuia și aceluiași model de intelectual distins și integru, doi 

întemeietori ai aceleiași căi, cea spre cultură și onestitate, descendenți, ambii, ”ai unei aristocrații 

veritabile, din alte vremuri, o aristocrație care nu ține cont de culoarea sângelui, ci de valorile”1 reale ale 

unui om: ” modestia, rigoarea și tenacitatea.”2  

Tudor Vianu este fondatorul școlii de stilistică a Facultății de Litere din București și inițiator al 

catedrei de literatură universală. Filozof, estetician, scriitor, istoric și critic literar, el reprezintă un nume 

al culturii române intrat în conștiința publică prin contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea spirituală a 

generații întregi de cărturari. 

Ion Vianu, fiul lui Tudor Vianu, dar și nepotul medicului Ștefan Irimescu, cel care a înființat 

«Societatea pentru profilaxia tuberculozei» și care a fost fondatorul Sanatoriului și Dispensarului 

„Filaret” din București (astăzi Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta.”), și-a început studiile ca 

filolog, dar apoi a devenit medic, fiind primul psihiatru care publică o carte de specialitate. Cariera sa de 

psihiatru a durat 40 de ani. Debutul său a fost realizat simultan ca specialist și ca scriitor, în anul 1975, 

când i-au fost publicate ”Introducere în psihoterapie” volumul de eseuri literare”Stil și persoană” 

                                                           
1 Ioana Scoruș. Ioana Scoruș în dialog cu Ion Vianu. În definitiv..., Editura Polirom, 2018, Cuvânt înainte, p. 7. 
2 loc. cit. 
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Prof. IONESCU NICOLETA NONA 
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  Ciocolata – un dulce interzis?

Elev Vișan Andreea Alina, clasa a X – a B 

Prof. Ionescu Nicoleta Nona 

 

Azi te-ai simțit vinovat / vinovată că ai mâncat 
ciocolată ”puțin” mai mult decât trebuie? 

În ciuda reputației sale proaste de a provoca 
creșterea în greutate, o serie de beneficii pentru 
sănătate pot fi asociate cu acest aliment delicios.  

Ciocolata este un produs alimentar popular, de 
care milioane de oameni se bucură în fiecare zi datorită gustului său unic, bogat și  dulce.                         

 

 Dar ce efect are consumul de ciocolată asupra sănătății noastre?                                               

După cum se știe, consumul de ciocolată a fost asimilat cu cele mai cumplite boli precum 
diabetul, hipertensiunea arterială și boli coronariene. Dar unele studii au sugerat că  ciocolata ar putea 
scădea nivelul  colesterolului și poate preveni scăderea memoriei.                             

 

Atâtea substanțe chimice bune ... 
 Ciocolata conține zeci de substanțe chimice.  
 

 

 

 

 

Cafeina     

Cafeina este prezentă doar în cantități mici și este 

cel mai cunoscut stimulent. 

Pe lângă cafeină mai avem un alt stimulent, 

teobromina, care se găsește în cantități puțin mai 

mari. Moleculele celor doi stimulenți  sunt aproape 

asemănătoare, cu excepția unui radical metil (CH3).     

O altă substanță chimică despre care se știe că ne 

face fericiți atunci când mâncăm ciocolată este 

anandamida. Nu doar că este prezentă în ciocolată, 

dar este și produsă de creier și blochează durerea și 

depresia.   

Dar când anandamida este produsă în creier, aceasta 

este descompusă rapid, astfel încât efectele sale nu 

durează dar, moleculele de anandamidă din 

ciocolată rămân în organism mai mult timp.                          

 

Teobromina    

 

Anandamida 

Data viitoare când mănânci o bucată de ciocolată, poate nu trebuie să te simți atât de vinovat 
pentru ea. În ciuda reputației sale proaste de a provoca creșterea în greutate, o serie de beneficii pentru 
sănătate pot fi asociate cu acest aliment delicios.  
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Profesor Săvescu Valentina 

 Insula Șerpilor în timpurile antice a fost locuită numai de păsări şi şerpi de mare, de la aceştia 
din urmă provenindu-i numele ulterior. Insula a fost numită şi Leuke (albă în greacă), deoarece are o 
asemănare cu calcarul alb al Dobrogei. Grecii au numit insula Fidonisi sau Insula Şarpelui, în timpul 
când aceasta s-a aflat sub ocupaţia Imperiului Otoman. Deşi se întinde pe 17 hectare, Insula Şerpilor este 
un loc neprimitor, din cauza reliefului şi solului ei. Insula din marea Neagră este formată din gresii dure 
şi silicoase şi nu are izvoare de apă dulce. Este săracă în vegetaţie şi faună, iar printre animalele care au 
populat-o s-a numărat năpârca sau şarpele de casă. Unii istorici au susţinut că şerpii ar fi fost stârpiţi de 
pe insulă, în a doua parte a secolului XX, când aici ar fi fost cantonate trupe sovietice. 

 Săpăturile arheologice derulate pe insulă au fost rare şi nu au avut rezultate consistente. 
Izvoarele scrise din Antichitate dezvăluiau că pe stâncile unei insule aflate la gurile Dunării, identificată 
de unii autori drept actuala Insulă a Şerpilor, a fost clădit un templu închinat zeului Apollo. Istoricii 
antici afirmau că aici au fost aduse rămăşiţele pământeşti ale eroilor Iliadei, Achile şi Patrocle, pentru a 
fi păstrate într-un mausoleu, iar locul se numea insula Leucos sau Leuke. O altă legendă, relatată de 
Filostrat, informa că eroul grec Ahile le-ar fi nimicit pe amazoane pe insula Leuce. Locul sacru din 
Antichitate a mai apărut în folclorul românesc sub numele de Biserica cu nouă altare. A rămas însă un 
mister modul în care au dispărut vestigiile templului antic menţionat, dacă într-adevăr Insula Şerpilor ar 
fi fost legendara insulă Leuce. Puţine rămăşiţe arheologice din secolele IV-V î. Hr. au fost descoperite 
aici.  

Insula Şerpilor s-a aflat până în 1947 în componenţa României din 1878. În Al Doilea Război 
Mondial, între 1941 şi 1944, baza militară românească înfiinţată aici a fost supusă numeroaselor 
bombardamente sovietice. În cele din urmă, în august 1944 insula a fost ocupată de sovietici, care au 
înfiinţat aici o unitate de supraveghere maritimă şi aeriană, prevăzută cu antene radar, iar din 1948, a 
intrat în cadrul Uniunii Sovietice, potrivit unui protocol secret între reprezentanţii celor două state. Insula 
Șerpilor a fost predată sovieticilor pe 23 mai 1948, cu un proces-verbal semnat chiar pe insulă, de către 
Nikolai P. Șutov, prim-secretar al Ambasadei URSS din București, și Eduard Mezincescu, ministru 
plenipotențiar. La scurt timp, insula a fost transformată într-un complex militar, unde au fost amplasate 
radare de mare putere şi cu o rază mare de acţiune, apoi staţii de bruiaj şi de ascultare a convorbirilor. 
Sovieticii au instalat cabluri telefonice subacvatice care făceau legătura insulei cu Odessa şi au amenajat 
locuri de acostare pentru nave.  

După 1990, Insula Şerpilor a fost disputată de Ucraina şi România, la Curtea Internaţională de 
Justiţie, astfel se consideră că insula Şerpilor este relevantă pentru delimitarea platoului continental al 
Mării Negre. Sarcina Curţii a fost să traseze în mod efectiv o linie de delimitare, definită prin coordonate 
geografice, conform normelor dreptului internaţional aplicabil în materie şi solicitării celor două părţi, 
iar Curtea a decis ca Insula Şerpilor să intre în componeța Ucrainei. 
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primul prozator realist al literaturii române 
 

prof. Anisoiu Beatrice Daniela 
 

Repere biografice: s-a născut în anul 1808 în apropierea 
Prutului, lângă Iași, și va deceda la vârsta de 60 de ani.  

A fost un om politic şi scriitor român din perioada 
paşoptistă. 

Fiul unui boier de origine răzășească, rămâne de timpuriu 
fără mamă și își va însoți tatăl pretutindeni. După moartea tatălui 
său, rămas orfan la vârsta de 18 ani, intră copist la vistierie, 

începând astfel viața politică, cum făceau mulți fii de boieri pe atunci. 
Autodidact, însetat de cunoaștere, interesul tânărului pentru lectură crește permanent, fapt ce va 

duce și la dorința de a scrie. Negruzzi va debuta cu tra  duceri din literatura franceză: Voltaire, La 
Fontaine, Victor Hugo, Moliere, însă, cu timpul, va scrie în toate genurile: poezie, proză, dramaturgie, 
epistole și memorialistică, iar lucrările sale vor fi publicate în tipografiile, revistele și ziarele din 
București, Iași și Brașov. 

1840 este anul de strălucire a literelor și culturii românești; Negruzzi, împreună cu Vasile 
Alecsandri și Mihail Kogălniceanu, face parte din Comitetul teatral din Iași și pe parcursul a patru ani 
aceștia vor coordona intens activitatea culturală din Moldova, căutând să impună în repertoriul actoricesc 
piese românești, pe înțelesul publicului majoritar. De aici, pornește și imboldul de a scrie teatru fiindcă 
nu exista un repertoriu național. 

De asemenea, anul 1840 este marcat și de un mare eveniment cultural: apariția „Daciei literare”, 
revistă al cărei program îl anunța Mihail Kogălniceanu în binecunoscuta-i 
Introducție. Costache Negruzzi este implicat direct în activitatea jurnalistică, 
făcând parte din grupul redacțional, el devenind susținător al 
programului național de dezvoltare a civilizației, a culturii și 
literaturii române. Încă din primul număr 
al revistei va publica două articole 
despre frumusețea și bogăția spirituală a 
țăranului  român descoperită prin 
cunoașterea cântecelor populare - „Scene 

pitorești din  obiceiurile Moldaviei” și 
„Cântece populare a Moldaviei”.  

 

Ce nu știați despre Costache Negruzzi... 
 

Costache Negruzzi și-a început studiile, după obiceiul familiilor cu stare bună, cu profesori în 
casă. De copil, Negruzzi s-a dovedit a fi o minte ascuțită și cu un spirit critic matur căruia îi plăcea să 
descifreze singur tainele cărților. Dacă este să credem mărturisirile din opera „Cum am învățat 
românește”, Negruzzi a învățat să citească în limba maternă după o experiență nereușită cu dascălul 
Socoleanu (nume „travestit” din necesități literare).  

Iată povestea lui: la vârsta de 12-13 ani, deși era cunoscător de limba greacă și franceză, cititor 
înfocat al lui Homer și Euripide și familiarizat cu operele lui Platon și Aristotel, băiatul nu știa, însă, să 
citească în limba română, din acest motiv tatăl hotărăște ca Negruzzi să meargă la Seminarul de la 
Socola unde asistă la mai multe ore: geografie, istorie și limba română. Dintre toate materiile la care a 
luat parte, în calitate de auditor, cel mai mult îl uimește ora de gramatică a limbii române, ținută de un 
cunoscut și „erudit” profesor care demonstrează în fața grupului, cu ajutorul unui elev, cât de dificilă este 
gramatica limbii noastre în care același cuvânt se poate scrie în trei feluri, după înțelesul pe care îl are. 
Entuziasmați de erudiția profesorului, atât tatăl cât și fiul conștientizează că trebuie să se apuce de 
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învățătură. În acest sens, părintele îl va chema acasă pe bătrânul profesor ca să dea lecții de limba 
română fiului său, Constantin, de trei ori pe săptămână. 

Încântat că va primi învățătură de la un dascăl foarte învățat, copilul așteaptă cu emoție prima 
întâlnire cu acesta. Dornic spre a cunoaște și înțelege cât mai repede tainele limbii materne, elevul își 
așteaptă dascălulul cu emoție. Profesorul, însă, își începe ora cu noțiuni elementare cum ar fi alfabetul și 
împărțirea literelor pe sunete, precizându-i că, până la viitoarea întâlnire, el trebuia să știe pe de rost 
alfabetul. Decepționat de modul pueril în care profesorul hotărâse să-l învețe gramatica, tânărul 
Constantin îl apostrofează pe dascăl pentru batjocura la care l-a supus, dându-i să citească literele din 
abecedar, tocmai pe el cel care știa a citi grecește, a scrie și a vorbi fluent franțuzește: „D-ta vrei să mă 
batjocorești (...) dă-mi o gramatică, arată-mi construcția verbelor, ortografia.” Dezămagit, dar mai ales 
furios, băiatul aruncă abecedarul pe masă și după plecarea profesorului răscolește în biblioteca tatălui său 
după cărți românești și cu ajutorul abecedarului rămas de la dascăl izbutește în doar câteva ceasuri să 
citească și să scrie românește de unul singur. La a doua întrevedere cu profesorul, Constantin îl 
înmărmuri cu știința lui, ba mai mult, ca să se răzbune, băiatul i-a alcătuit o serie de întrebări prin care 
să-l pună în încurcătură: „De unde a luat Adam și Eva ac și ață de a cusut frunzele de smochin, în vreme 
ce pe atunci nu era nicio fabrică? Sau pentru ce uneori vara plouă cu broaște (...)?”. ceea ce îl făcu pe 
profesor să iasă pe ușă, nemaiîndrăznind să vină la o altă întâlnire. 

Maturul Constantin Negruzzi a apreciat toate bunurile lumii civilizate, se îmbrăca după moda 
nemțească, iubea teatrul, opera franceză și italiană, citea cu o plăcere aparte pe Victor Hugo, adora să 
călătorească, preferând stațiunile baleneare din Europa. 

În 1840 este ales primar al oraşului Iaşi. Negruzzi nu ia parte la mişcarea din 1848 şi mult timp 
rămâne retras din afacerile statului, reintrând mai târziu ca judecător, ca membru în Divanul domnesc 
(1857) şi apoi, sub domnia lui Cuza, ca director al departamentului finanţelor, ca deputat şi ca epitrop la 
Sf. Spiridon. 

Se căsătorește și are patru copiii. Deseori, părăsește locuința de la oraș cu salonașul plin cu 
mobile vechi și cu Rafael pe pereți pentru a-și petreace viața la țară, la moșia sa, unde alături de prietenul 
său, câinele Bogonos, obișnuiește să stea în grădina plină de dalii, garoafe, roze și micșunele, fumegând 
ciubuce și bând cafea.  

Îi place să mânânce bine și se spune că mâncarea preferată erau macaroanele. Pasiunea pentru 
arta culinară se vede și prin întreprinderea unui tratat culinar pe care îl alcătuiește împreună cu prietenul 
său Mihail Kogălniceanu. Era vânător desăvârșit, împușca iepuri, bâtlani și rațe sălbatice.  

Ca fire era milostiv și evlavios și își clădise pe moșie o biserică pe care a pus o cucernică 
inscripție: „În acest lăcaș de pace, unde domnul se mărește/ Omul întâiu se botează, când se naște pe 
pământ,/Apoi cu a lui soție vine de se însoțește,/În sfârșit, aice află liniște în mormânt.” 

În anul 1868, Costache Negruzzi lovit de un atac de apoplexie, va muri după îndelungi chinuri, 
fiind înmormântat pe moșia lui. 
 

Resurse și link-uri utilizate: 

 http://www.istoria.md/.../553/Constantin_Negruzzi,_biografie; 
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Negruzzi 
 Negruzzi Constantin, Cum am învățat românește, Editura Bursucel, București, 1995; 
 Biblioteca critică, Constantin Negruzzi(interpretat), Editura Eminescu, București, 1981; 
 Călinescu George, „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, București, Editura 

Minerva, 1985; 
 Sion George, „Suvenire 

contemporane”, București, Editura 
Minerva, 1973, p.269; 

 Leonte Liviu, „Constantin Negruzzi”, 
București, Editura Minerva, 1980; 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Negruzzi?fbclid=IwAR22glcUdi4hgi5LdoX2yzooSvOXv2CFTNDIUhgmopWeJiz69x2zsca7PAA
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Prof. Tănase Elena Violeta 

 Cea mai mare diferenţă de litere între forma de plural şi singular o 

are substantivul „om”. La plural este „oameni” și diferența este de patru 

litere. 

 Limba română este singura limbă europeană în care se poate face o propoziție completă, formată 

din cinci cuvinte ce conțin doar vocale. De exemplu „Oaia aia e a ei”. 

 „Elenofonele” este cel mai lung cuvânt palindrom (se citește la fel din ambele capete) din limba 

română (11 litere) și semnifică „vorbitoarele de limbă elenă (greacă)”. 

 Cele mai multe cuvinte din limba română încep cu litera  

C. 19.750 de cuvinte din dicționar încep cu această literă. 

 „Abces” este singurul cuvânt care conţine grupul de litere 

ABC.  

 Există, însă, un cuvânt care nu are rimă, iar acela este 

„CODRU". Unii spun că ar mai fi și „GRAJD". 

 Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere şi îl găsim în 

dicţionarele medicale, nu şi în DEX. Acesta este „Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza” 

și este denumirea completă a unei boli pulmonare cronice care apare mai ales la muncitorii din 

mine în urma inhalării prelungite a pulberilor de bioxid de siliciu. 

 Cel mai lung cuvânt care începe şi se termină cu o vocală, iar în rest nu conţine decât consoane este 

"înspre" și conține 6 litere.  

 Și, apropo, știai că exista FRICA de a merge la școală. 

Este numită Didaskaleinophobia, apare la 2 – 5% dintre 

copii și se manifestă prin încercări disperate ale copilului 

de a nu merge la şcoală, prin văicăreli continue şi chiar prin 

frica reală de a rămâne la şcoală câteva ore pe zi 
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Curiozități din lumea IT&C 

Prof. Pascu Raluca 

 

1. Tehnologia GPS a fost dezvoltată în anii 

1940 iar primele navigatoare au fost folosite în timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial .  

 2. Primul calculator electric programabil, 

Colossus, a fost inventat de Tommy Flowers, în 1943 și 

a fost folosit de britanici în Cel De-al Doilea Război 

Mondial pentru a decripta mesajele codate ale germanilor. 

3. ENIAC, primul calculator electronic de uz general, creat in 1946, cântărea peste 27 de tone și 

ocupa o suprafață de aproximativ 167 m².Consuma de 3000 de ori mai multă energie decât un calculator 

modern și de 6000 de ori mai mult decât un laptop. 

 4. Primul mouse a fost inventat de Douglas Engelbart, ajutat de William Bill K English, în 1963 

şi lansat în 1968. Acesta era format dintr-o carcasă cubică din lemn şi două roţi greoaie din metal. 

Mouse-ul a început să se impună pe piaţa calculatoarelor după 1990, într-o formă uşor diferită. 

5. Prima tentativă  de creare a unui calculator portabil a aparținut companiei Xerox și a avut loc 

la începutul anilor '70. Xerox PARC (Palo Alto Research Center), o divizie a corporației Xerox care a 

propus conceptul Dynabook-calculatorul portabil, este, totodată, și inventatorul printării laser și 

tehnologiei ethernet. Acest calculator portabil 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. 

6. Primul laptop comercial a fost Osborne1, produs în 1981. Acesta costa 1795 dolari dar oferea 

un pachet software de 2000 dolari, pe lângă configurația hardware destul de avansată pentru acele 

timpuri: 64 kB RAM, procesor Z80 de 4 MHz și două unități floppy. Principalul avantaj al acestui 

notebook era, pe lângă raportul preț-beneficii, 

faptul că putea fi transportat ușor cu ajutorul 

avioanelor comerciale, încăpând sub scaunul 

pasagerilor. Principalul dezavantaj era 

dimensiunea foarte mică a ecranului: doar 5 

inch. 

7. Prima versiune de Internet 

Explorer (IE 1.0) a apărut in 1995. 
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Jurământ 
Râu de lacrimi să mai curgă 

Aș mai face-o încă o dată 

Fiindcă știu că doar cu tine 

Va fi iubire adevarată. 

 

Cine va fi împotrivă 

Să rămână pe vecie 

Nu-ți voi da drumul la mână 

Și vei ști că e iubire. 

 

Pot să jur să fac orice 

Lângă mine să rămâi 

Dacă mă întrebi de ce 

Nu știu… și te strâng de mâini. 

Vremea 

Ce ploaie rece e afară 

Și noi stăm și o ascultăm 

Căci ea purifică, repară 

Destinul ce-l desenăm 

 

Când eram mai tineri  

Stii… aveam altă viziune 

Parcă ieri a trecut timpul 

Uite… ne-am trezit în lume 

 

Am deschis ochii larg  

Căci totul pare că e vis 

Sufletele noastre ard  

Din iad zboară-n paradis  

 

Trupul meu e gol și rece  

Am ajuns de unde am plecat  

Pământul să mă înece  

Să mă refac în copac.  

 

Să aștept în fața raiului  

Poarta să-mi fie deschisă 

Și acolo să îmi cânte  

La harpa o artistă.  
 

Nazuința 

Unde îți stă gândul  

Când privești la mine 

Și îmi asculți sărutul  

Îmi spui șoapte de iubire.  

 

Și totul este roz  

Fără alte nuanțe  

În mine e doar dor…  

Dor să te strâng în brațe.  

 

Ochii îmi sunt seci  

Au curs multe lacrimi 

Doar tu mă înțelegi  

Doar tu poți să mă saturi.  

 

Hai strânge-mă în brate  

Sufocă-mă c-un sărut  

Iubește-mă și astăzi 

Și mâine și mai mult.  

 

Haos 

Ești haosul din viața mea  

Cel mai mare dezastru  

Mă faci să simt că zbor  

Și-mi faci cerul albastru. 

 

Ești soarele dintre nori 

Zăpadă din iarnă  

Cea mai ofilită dintre flori 

Ciulinul din iarbă.  
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Prof. Coord. Păun Loredana 
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Arta este cea mai profundă expresie a creativității umane. 

Fiecare artist își poate alege singur regulile și parametrii de 

lucru în funcție de preferința sa proprie. Când spun artă mă 

refer la ceea ce poți face cu nuanțele, culorile, la ceea ce 

gândești și ce poți exprima în poezii, desene și cântece. Prin 

artă te poți exprima  liber fără a avea consecințe.  

  „Nu fac niciodată un tablou ca o operă de artă. Este întotdeauna o căutare. Caut mereu și 

există o legătură logică pe parcursul acelei căutări. Poate într-o zi cineva îmi va mulțumi pentru asta.” 

(Pablo Picasso)  

Eu cred că arta trebuie introdusă în instituțiile 

de învățământ (școli/licee), deoarece este o activitate 

desfășurată pentru recreație, imaginație și intuiție. 

Pornind de la artă ne punem dezvolta imaginația 

creatoare. Arta semnifică o trăire, un moment sau un 

sentiment pe care îl poți avea într-un anumit moment 

al zilei. Atunci când îți vine inspirația, cauți să 

desenezi un lucru, un obiect sau o persoană.  

 

Opera „Noapte înselată” este cea mai 

populară pictură a lui Van Gogh. Aceasta a fost 

creată la azilul din Saint-Remy si definește 

modul sublim de intepretare a naturii și a 

spatiului înconjurător. Acest tablou pare să 

reflecte starea sa tulburătoare de spirit la acea 

vreme.  

 

Cei mai mulţi dintre noi îndrăgesc acele momente deosebite în care ne-am lăsat captivaţi de 

frumuseţea existentă pe pământ. Dacă ne-ar sta în putinţă, ne-ar plăcea să ne petrecem vacanţele în 

ţinuturi paradiziace şi, cu ajutorul aparatului de fotografiat, să imortalizăm imaginile cele mai minunate. 

  

Elev: Mandric Elena clasa a IX-a B 

Prof.coord. Păun Loredana  

Vincent Van Gogh-Noapte înstelată-1889 

Pablo Picasso - Femeile din Alger 
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 O propunere de lectură

Prof. drd. IONESCU CRISTINA IOANA 
 

O propunere a unei astfel de opere pentru elevii de liceu 
mizează în primul rând pe atractivitatea titlului, care le va stârni cu 
siguranță interesul. Explicația titlului o dă însuși naratorul: ”Amor 
intellectualis magistri...este o parafrază la amor Dei intellectualis, 
prin care Spinoza desemnează iubirea lui Dumnezeu pentru creația 
Sa și iubirea pe care Omul trebuie să I-o întoarcă... iată în ce constă 
mântuirea, libertatea, binecuvântarea noastră.”3  

Cartea nu este însă nici pe departe o carte despre iubirea lui și 
pentru Dumnezeu. Totuși, alegerea acestui incitant titlu pune 
accentul mai ales pe iubire: cea pentru familie și pentru prieteni,  iar 
pentru că romanul vorbește cu sinceritate și farmec despre copilăria, 
adolescența și tinerețea naratorului, el este și ”Romanul unei 
educații”, o poveste fascinantă despre primele amintiri din copilărie, 
despre cele mai frumoase prietenii care se leagă la adolescență, 
despre primele iubiri trăite de prietenii săi apropiați și mai ales 

despre găsirea propriului drum în viață și împlinirea propriului destin.  
Pentru adolescentul lector romanul reprezintă o ocazie de recunoaștere și de regăsire a propriilor 

frământări în căutarea vocației, dar și o confirmare a firescului exuberanței cu care numai tinerii pot să ia 
lumea în piept, sau, așa cum spunea colegul de la Litere al scriitorului, Nichita Stănescu, să meargă pe 
valuri în picioare.4 Romanul este incitant pentru tinerii cititori însetați de povești spectaculoase și prin 
faptul că se bazează pe amintirile unei personalități fascinante, cea a scriitorului, al cărui destin început 
în anii relatați în carte a continuat să se desfășoare pe aceleași coordonate înalte ale formării și afirmării. 
Medicul și scriitorul Ion Vianu poate reprezenta un model pentru tânăra generație prin felul în care și-a 
lăsat amprenta nu numai în lumea medicală, dar și în cea a literelor. Lectura acestui roman oferă 
cititorilor tineri șansa de a se familiariza cu nume de mare prestigiu ale culturii române. ”Ceea ce face 
„Amor intellectualis” un roman „unic în felul său” […] este felul în care readuce la viață figurile unor 
intelectuali din perioada evocată. Pornind, firește, de la tatăl său, […] Ion Vianu îi evocă, printre alții, pe 
Edgar Papu, pe Monseniorul Vladimir Ghika, Ion Negoițescu, Nichita Stănescu sau pe bunul său prieten 
Matei Călinescu.5 

De asemenea, romanul aduce în atenția tinerilor cititori ideea de 
model patern, pe care Ion Vianu o strecoară cu subtilitate printre 
întâmplările care îl au ca protagonist pe Tudor Vianu și care nu este 
numai tatăl și profesorul cel mai valoros al tinereții sale, dar și o 
personalitate cu o extraordinară influență pentru cei din jurul său.  

”Amor intellectualis este romanul formării unui veritabil umanist, 
dar, în egală măsură, romanul căderii definitive a unei lumi în care 
idealul umanist era cu putință. E romanul căutării drumului propriu, dar 
și cel al distrugerii sistematice a oricărei căi veritabile spre sine. E, într-
un fel, povestea melancolică a iubirii pentru lumea veche […] Această 
lume există însă atâta vreme cât poate fi adusă în fața ochilor noștri prin 
povestire, […] prin însuflețirea valorilor sale esențiale, între care cea 
dintâi e – aici – amor intellectualis, iubirea discipolului pentru maestru și 
a acestuia din urmă pentru propria creație, reflex al iubirii divine”6. 

                                                           
3 Ibidem, p. 112. 
4 Referire la poezia ”Adolescenți pe mare” de Nichita Stănescu, vol. ”Dreptul la timp”, Editura Tineretului, 1965. 
5 https://omiedesemne.ro/amator-de-critica-despre-amor-intellectualis-de-ion-vianu 
6 Simona Sora. Iubirea lumii vechi în ”Dilema veche”, nr.338, 5 – 11 august 2010. 
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Nichita Stănescu este un Ulise care aspiră la regăsirea sinelui 
cântând, revoltându-se, investigând. Prin ȋntreaga sa operă, Nichita se 
dovedeşte o conştiinţă care revalorifică și abordează dintr-o perspectivă cu 
totul inovatoare ȋntreaga poeticitate ȋn toate structurile sale. Opera de o 
şocantă originalitate, maniera de a ȋnţelege chintesenţa poeziei pun ȋn 
lumină rolul de inovator al lui Nichita Stănescu. Ȋncă de la primele 
volume, controversa s-a iscat ȋn rândul criticilor care l-au identificat drept 
cea mai importantă voce a generaţiei sale, dar au respins limbajul său 
frapant. „Spune-mi, poate că tu, cuvințele,/ tu, poate că tu ești dumnezeu/ 
și nu vrei să-mi spui că tu ești/ și mă disprețuiești pentru că am limba 
smulsă” (Foamea de cuvinte, 1967).  

Nichita Stănescu creaază universuri paralele care se nasc, se maturizează şi se sting, pentru  lăsa 
loc altora de a fi clădite. Ȋnsuşi universul copilăriei, aflat sub imperiul memoriei afective, „nu repetă, ci 
adaugă” (Lauda abecedarului şi detestarea aritmeticii, vol. Amintiri din prezent), poetul născând din 
haos dimensiuni spaţio-temporale, ce apar drept nişte prelungiri ale propriului eu proiectat ȋn veşnicie. Ȋn 
alte poeme, creatorul imploră creaţia să ȋl nască. Este fascinat de mituri, de simboluri matematice, 
ecuaţia şi metafora fiind echivalente, deoarece ȋncifrează resorturile universului.  

„Avem toate motivele să credem că Nichita Stănescu a devenit poet şi din dorinţa de a afla ce 
este poezia” spune în monografia sa Daniel Dimitriu. Şi s-a lămurit pe măsură ce a aflat ce poate face 
poezia. În sfârşit, după ce a aflat ce poate face poezia, a înţeles că poezia este însăşi facerea.  Se poate 
vorbi, aşadar de o poezie a autoreflecţiei şi autocunoaşterii, o poezie care îşi caută identitatea prin 
raportare în primul rând la sine.  Maturitatea ȋl determină să râdă rar, preocupat de câte o problemă 
deseori, deşi spiritul ludic ȋi este definitoriu şi meditează la propria devenire privind o fotografie din 
copilărie. Copilul din sine reprezintă un trup străin, vechi, rătăcit pentru totdeauna „nu-ţi oferă vreo 
şansă/  să ȋl mai regăseşti”. Nichita Stănescu este un poet al copilăriei refuzate și al adolescenței intense, 
un poet al ororii față de război și de fascism, al construcției pașnice, socialiste, un poet al perspectivei. 
Versului lui e o împletire personală, rară, între vitalitate și suavitate transparentă, luminoasă. De 
asemenea, poetul învață treptat să-și strunească opera, limpezindu-și versul, tinzând către o claritate care 
e a artei. Ȋntreaga sa existenţă este marcată ȋn hieroglife pe un papirus, un „poem ȋnchinat păcii”, ce 
exprimă ȋntreaga spaimă de moarte descrisă ca o coloană de mercur, ca o ieşire din lumină sugerată de 
metafora „curcubeul negru-al ei, de alge”.  

Poemul său de debut O călărire în zori (dedicat lui 
Eminescu tânăr, volumul Sensul iubirii, 1960) sugerează 
iubirea supremă. Sfidând timpul întocmai lui Eminescu, autorul 
creează prin imaginea vizuală a răsăritului. 

 

O călărire în zori 
Lui Eminescu tânăr 

 
Tăcerea se izbeşte de trunchiuri, se-ncrucise, 
se face depărtare, se face nisip. 
Mi-am întors către soare unicul chip,  
umerii mei smulg din goană frunzişe. 
Câmpul tăindu-l, pe două potcoave 
calul meu saltă din lut, fumegând. 
Ave, mă-ntorc către tine, eu. Ave! 
Soarele a izbucnit peste lume strigând. 

 

Prof. Păun Loredana 

Soarele rupe orizontul în două. 
Tăria îşi năruie sfârşetele-i carcere. 
Suliţe-albastre, fără întoarcere, 
privirile mi le-azvârl, pe-amândouă,  
să-l întâmpine fericite şi grave. 
Calul meu saltă pe două potcoave. 
Ave, maree-a luminilor, ave! 
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Culese  

de la profesori și colegi 
de Dobre Alexandra (clasa  a X-a G) 

și cenzurate de  

prof. Cristina Ioana Ionescu 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

o S-a luat becu’  
o Nu ești tu când ți-e foame 
o El a strigat tare 
o Am șoptit încet 

 

- Ai copiat de la colegul tău de bancă, nu-i aşa? 

- Cum v-aţi dat seama? 

- Pentru că el a scris în lucrare “nu ştiu”, iar tu ai scris 
“nici eu”. 

o Ce oameni și femeile astea 
o Te cred ,pentru că mai mint și eu  
o Dacă nu v-am pus-o, vă repet 
o Dacă taci, să taci  

 

 - Cine va răspunde la următoarea 
întrebare pe care o pun, poate pleca 
acasă mai devreme. 
Unul dintre elevi îşi aruncă 
ghiozdanul pe geam. 
- Cine a aruncat ghiozdanul? 
- Eu. Deci, acum pot să plec acasă. 

https://anidescoala.ro/divertisment/glu

me/glume-despre-scoala 
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Culese și îmbunătățite de  

Crețu Andrei, clasa a XI-a B  

(prof. ”supraveghettor”  

Cristina Ioana Ionescu) 

 

 

 

 

 

  

Era al şaptelea între copii 

Şi-a scris multe poezii. 

Din unsprezece câţi erau 

(......................................... )  se numea. 

 

Pe cer luceşte cel mai tare 

E o stea mare,  lucitoare. 

E titlu de poezie, 

C-o frumoasă melodie. 
(................................) 
 

 

La umbra lui se relaxa... 

Pe  Eminescu-l inspira. 

A devenit nemuritor, 

Asemenea poveştilor. 

(............................) 
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