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Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și 

Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ s-a reorientat 

către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea 

învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite prin starea de urgență ne-

au relevat maniere diferite, inedite de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă ne-am 

găsit în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a 

activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în 

acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu 

câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare 

socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus 

societatea, în general și sistemul educațional, în particular, în fața unei provocări de o 

magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

Grație îndelungatei experiențe, școala noastră s-a adaptat noului context 

depășind impedimente de natură logistică, pedagogică, tehnică și de conținut. Totul a 

fost posibil, datorită faptului că tot ceea ce părea barieră a fost privit drept provocare 

de administrația și cadrele didactice ale liceului manifestând disponibilitate, interes, 

măiestrie pedagogică, inventivitate. Profesorii noștri s-au implicat în implementarea 

platformelor educaționale puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării, și-

au „upgradat” cunoștințele de TIC, au învățat în ritm alert cum funcționează 

aplicațiile utile pentru predarea „la distanță”, au adaptat scenariile didactice făcând 

posibilă continuarea învățării sincron, asincron și mixt. S-au transpus „trup și suflet” 

în clasă virtuală într-un dat firesc înțelegând că „The show must go on!” și că, în cea mai mare măsură, de ei 

depinde succesul sau eșecul procesului instructiv-educativ. 

Drumul a fost sinuos, cu unele coborâșuri, dar și multe urcușuri care au dat impulsuri pozitive în 

momente în care speranța începea să pălească. Bulinele care acompaniau unele ore erau întrerupte de zâmbetele 

și glasurile binecunoscute sau pe care abia atunci le cunoșteau relevând faptul că vocația, inventivitatea și 

consecvența cadrelor didactice dădeau roade bune. La acestea se adăugau activitățile extracurriculare în care 

copiii continuau să se implice cu interes, proiectele eTwinning care îi entuziasmau și dădeau produse dintre cele 

mai neașteptate, dar mai ales competițiile la care elevii câștigau încă premii valoroase. 

Pe de altă parte, elevii au reușit să privească această perioadă ca pe o provocare și totodată ca pe o 

prețioasă lecție de viață. Provocarea a fost în lunile de școală fizică, să respecte regulile stricte care s-au impus, 

să lupte cu sine și neastâmpărul vârstei, iar în perioada on-line să înțeleagă, în continuare, rostul învățării chiar 

din intimitatea căminului lor. Au făcut față singurătății sau intruziunii fraților mai mici, problemelor tehnice și 

tehnologice, statului în fața ecranului pentru prea multe ore, cerințelor venind din toate părțile.  

Am luptat împreună pentru a redobândi zâmbetele neascunse de măști sau „buline”, râsul și îmbrățișările 

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

de simpatici sunt colegii noștri, cât de util este ce putem învăța de la biologie despre virus, de la chimie despre 

substanțele  dezinfectante, de la fizică despre relativitatea timpului și șamd.  

Avem încrederea că anul școlar următor ne va găsi mai învățați, mai înțelepți și mai binevoitori față de 

tot ceea ce înseamnă necunoscut, inovație,  ivenție, tehnologie.  

Dar, mai ales, avem speranța că vocația demonstrată de profesorii din școala pandemiei, care i-a ajutat 

să învingă slăbiciunile, temerile, incertitudinea, neștiința și neajunsurile, va scoate la iveală, în ochii celorlalți, 

dar mai ales în cei ai elevilor, frumusețea profesiei noastre, spornindu-le respectul și încrederea în noi. 
  

Director,  

Prof. Ruxandra Ionescu 

 

Ionescu Ruxandra 

 

A absolvit Institutul 

Politehnic, București, 

Facultatea de 

Tehnologie Chimică; 

Specializarea - Chimie.  

 

La 1 septembrie 1990  

a fost numită   

director adjunct  

și din 1 noiembrie 1999  

este directorul  

Liceului Tehnologic  

„Lazăr Edeleanu” 

Municipiul Ploiești.  



 

Înainte de anul 2000 se numea „LICEUL DE CHIMIE” 
în prezent poartă numele chimistului  

LAZĂR EDELEANU   

în memoria descoperirilor chimice realizate. 

Lazăr Edeleanu a fost un chimist român, evreu de origine, autor al procesului 
de rafinare selectivă a fracțiunilor de petrol pe baza solubilității specifice a 
diverselor clase de hidrocarburi în dioxid de sulf lichid.  

 

S-a născut la București în  anul 1861, mai târziu familia mutându-se la Focșani. 
Micul Lazăr, dovedind reale aptitudini pentru însușirea cunoștințelor științifice, este 
trimis la vârsta de 12 ani la București pentru a-și continua studiile. Învață la Liceul „Sf. 
Sava", întreținându-se din meditații și trăind în condiții precare, găzduit într-un subsol. 
Muncește din greu, timp de un an, după susținerea bacalaureatului (1882) și agonisește 
astfel bani pentru a se înscrie la Universitate. După absolvirea liceului pleacă la Berlin unde studiază chimia. 

 

În anul 1887, Lazăr Edeleanu obţine titlul de doctor în chimie cu teza 
„Asupra unor derivaţi ai acizilor fenilmetacrilici şi fenilizobutirici", în cadrul 
căreia a sintetizat substanţa cu efect stimulator-excitant fenilizopropilamina 
devenită ulterior cunoscută drept amfetamina.  

La acea vreme, chimistul nu a bănuit ce se va întâmpla cu substanţa şi a 
întrerupt experimentele pentru a se concentra pe alte descoperiri.  

După 40 de ani, potenţialul psihostimulant al substanţei descoperită de 
Lazăr Edeleanu ajunge cunoscut în SUA. Alergologul american George Piness şi biochimistul Gordon A. Alles 
au sesizat efectul tămăduitor al amfetaminei şi produc un substitut mult mai eficient şi ieftin al celebrei 
efedrine, un medicament contra astmului produs din plante. Alles Gordon este şi cel care a dat numele 
medicamentului, „amfetamina“.  

În prezent, amfetamina a dobândit o celebritate mondială. Este produsă în mod legal ca medicament şi 
ilegal ca drog în laboratoare clandestine, vândut sub diverse nume ca Speed, Pep, Crystal Meth, Ecstasy. 

 

După universitate, chimistul român îşi concentrează cercetările în chimia rafinării şi chimizării petrolului. 
Lucrează o perioadă la Londra, ca şef de lucrări la Royal Artilery College, timp în care face cercetări 

pentru obţinerea unui tip de mătase artificială neinflamabilă şi a unor coloranţi pe 
bază de oxazină.  
La întoarcerea în ţară, este remarcat de chimistul Constantin I. Istrati, care l-a 
cooptat ca asistent şi apoi ca şef de lucrări la catedra de chimie organică a 
Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti. În 1897 este numit director al Laboratorului de 
Chimie din Serviciul Minelor, iar în 1906, şeful Laboratorului de Chimie al 
Institutului Geologic (înfiinţat în acel an) şi în acelaşi timp director al rafinăriei 
Vega din Ploieşti, aflată în proprietatea companiei germane Diskont. 
 

În anul 1908 concepe cea mai însemnată dintre invenţiile lui, cunoscutul 
„procedeu Edeleanu”, constând în rafinarea produselor petrolifere cu bioxid de 
sulf lichid ca dizolvant selectiv, care asigura extragerea selectivă a hidrocarburilor 
aromatice (benzen, toluen, xilen etc.).  
Procedeul a fost aplicat mai întai experimental în România la Rafinăria Vega, apoi 
industrial în Franţa (la Rouen) şi ulterior în lumea întreagă. 
 

Marele savant Edeleanu a murit pe 7 aprilie 1941 la Bucureşti. Munca sa de 
cercetare şi întreaga sa viaţă au pus însă bazele unei industrii care învârte lumea şi 
milioane de dolari, prelucrarea petrolului. 

Chiva Robert, clasa aX-a C 

Prof. coord., Luminița Bertalan 
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Avem 116 ani de existență 

Suntem liceu TEHNOLOGIC 

= 

la sfârșitul liceului ai o specializare  

recunoscută prin diplomă profesională 

Dacă nu eşti din Ploieşti poți face foarte 
ușor naveta. 

Dacă nu  poţi face  naveta,  

te poți caza în cămin şi poţi mânca la cantină 

Suprafaţa actuală a liceului nostru cuprinde: 
 27 de săli de clasă (unele renovate recent la standard 

actuale prin proiectul ROSE ), 
 bibliotecă (cu 60 de locuri în sala de lectură şi având 

peste 50.000 volume dintre care peste 300 de noi 
apariții editoriale caștigate la competiția Kinder: 
File de poveste), 

 laboratoare de informatică, biologie, chimie, fizică, 
limbi modern (cu  tehnologie de ultimă generație: 
laptopuri individuale, tablă smart etc.) și pentru spe-
cializările profesionale (Laborator de petrol renovat 
de Fundația Timken în anul 2019 );  

 ateliere de electrotehnică, electromecanică, me-
canică; 

 complexul sportiv cel mai bun din judeţ, pentru că 
are:  
 sală de sport, 
 pistă de atletism, 
 terenuri de fotbal, volei, baschet, tenis, volei pe 

nisip, 
 sală de fitness. 
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Școala ideală ar trebui să fie capabilă să învețe o persoană să aibă o viață bună și cum să ne îngrijim 

propriile responsabilități în viață. Idealul meu de școală ar trebui să fie situat într-o zonă accesibilă, unde elevii 

vor avea timp scurt de călătorie, dar este important să 

nu fie în mijlocul orașului unde există trafic intens. 

Ar trebui să fie, de asemenea, departe de fabrici, 

astfel încât să poată creea atmosfera de învățare și 

elevii să se poată concentra asupra lecțiilor lor. 

Clădirea unei școli ideale ar trebui să fie mare 

și spațioasă.Clasele, spatiile comune și birourile ar 

trebui să aibă un număr mare de ferestre pentru a 

permite aerisirea și lumina naturală. Într-o sală de 

clasă ar trebui să existe cinci metri pătrați pentru fie-

care elev. Într-o școală ideală nu există mai mult de 

douăzeci de elevi în fiecare dintre clase. Fiecărui elev i se oferă un singur scaun și un pupitru, care sunt în stare 

bună. O școală ideală este dotată cu un personal ideal. Profesorii unei școli ideale sunt bine calificați și sunt 

foarte interesați de învățare și predare.  

De asemenea, clădirea ar trebui să fie suficient de mare pentru ca orele sa se desfășoare  într-un mod 

organizat și trebuie să includă toate facilitățile de care o școală bună trebuie să le ofere elevilor o educație mai 

bună. Ar trebui să existe, de asemenea, locuri de joacă și facilități de recreere în care elevii își pot reîmprospăta 

mintea în timpul pauzelor. Profesorii ar trebui să poată pregăti lecțiile 

cât mai interesant posibil și trebuie să fie preocupați de elevi. Este 

necesar ca aceștia să fie suficient de capabili pentru a-i motiva pe elevi 

să studieze într-un mod eficient. Aceștia ar trebui să îi ajute pe elevi să 

rezolve nu doar problemele de învățare, ci și toate problemele sociale. 

O școală ideală este bine dotată cu tot felul de cerințe educaționale, 

cum ar fi aparate și aplicații, hărți, biblioteci și laboratoare, reviste și 

ziare, proiectoare și echipamente audio-vizuale, sală de sport și bazin 

de înot, peluze și grădini.Biblioteca unei școli reflectă caracterul său 

real. Biblioteca unei școli ideale este dotată cu cărți bune de toate 

tipurile. Mai mult, laboratoarele sale sunt bine echipate. 

Sala de clasă este unul dintre cele mai importante locuri de muncă. 

Cu mobilier ergonomic, sala de clasă devine un mediu de lucru pozitiv, cu învățare și dezvoltare personală 

în centrul atentiei. Combinația corectă de birou și scaun este importantă pentru a permite elevului să stea 

Prof. Popina Nicoleta 
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corect. Birourile fixe sau reglabile în combinație cu scaunul drept, de preferință reglabil în înălțime, reduce 

încordarea si tensiunea acumulată în organism și crește puterea de concentrare a elevului.  

Flexibilitatea este o calitate deosebit de importantă atât pentru 

birouri, cât și pentru scaune, în crearea unei săli de clasă care să susțină 

procesul de învățare și în care designul interior poate fi personalizat 

pentru a se potrivi cu activitățile în desfășurare în orice moment. Genul 

potrivit de role face ușoră reorganizarea mobilierului din tradiționalele 

rânduri în diverse configurații de câte ori este nevoie.  

Întrucât de calitatea și confortul mobilierului scolar depinde sănăta-

tea copiilor, la alegerea pieselor se va ține cont în primul și în primul rând 

de vârsta și anatomia lor. Reglarea înălțimii trebuie să fie un atuu, iar ajus-

tarea în conformitate cu statura copilului va fi chiar o investiție mai longe-

vivă, servind  pentru 2-3 grupe diferite de vârstă. 

Șezutul scaunului trebuie să fie înclinat pentru a preveni lordoza, 

totodată și  înclinarea blatului mesei ajută la evitarea aplecării copilului 

peste masă, ceea ce poate duce la deformarea coloanei vertebrale, mai ales 

în cazul elevilor mai înalți. Înălțimea băncii trebuie să permită elevului să își sprjine spatele pe spătarul scau-

nului în timp ce scrie, iar picioarele să fie pe podea, astfel încât genunchii să formeze un unghi drept. Distanța 

dintre planul de scris și ochi să se încadreze între 30-35 cm. Lățimea șezutului trebuie să cuprindă toată partea 

inferioară a corpului, plus o suprafață egală cu două treimi din coapsă. 

Crearea unui mediu bogat din punct de vedere vizual, distractiv şi surprinzător trebuie avut în vedere: 

 Asigurarea spaţiilor şi a suprafeţelor în care să fie expuse lucrările copiilor; 

 Săli de clasă spaţioase (45 – 55 mp) şi luminoase, care reflectă vieţile elevilor şi includ spaţiu de afişare 

pentru proiecte, lucrări de artă şi obiecte din natură; 

 Spații comune pentru arte vizuale, educație tehnologică, teatru și muzică, dar și pentru întâlnirile zilnice și 

lunare la care participă toți copiii din școală; 

 Atenţie specială acordată proporţiei şi înălţimii diferitelor elemente, pentru a asigura un spaţiu echipat şi 

decorat de manieră ergonomică. 
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 Mottoul sub care Proiectul Bridging European 
and Local Climate Action (BEACON)/ „Crearea 
legăturilor între nivelul local și cel european prin acțiuni 
pentru climă” finanțat prin Inițiativa europeană pentru 
climă (EUKI) a Ministerului Federal al Mediului din 
Germania (BMU) în parteneriat cu SNRB promovează 
și desfășoară cu elevii și profesorii implicați în proiect o 
serie de activități și evenimente care urmăresc schimbar-
ea atitudinii, a comportamentului faţă de mediul încon-
jurător şi dezvoltarea durabilă. 
 Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării du-
rabile este dată de Comisia Mondială pentru Mediu 
şi Dezvoltare în Raportul „Viitorul nostru comun” 
cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland- 
„Dezvoltarea durabilă urmăreşte satisfacerea ne-
voilor prezentului, fără a compromite posibilitatea 
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile ne-
voi”. Dezvoltarea durabilă promovează conceptul 
de conciliere între progresul economic şi social 
fără a pune în pericol echilibrul natural al planetei.  
 În acest an școlar, creativitatea și implicarea ac-
tivă a participanților s-au desfășurat acasă, evenimentele 
derulate remarcându-se prin ingeniozitate, fiind apreciate 
unanim de toți participanții: 
 Bike Cinema- 2 Minute cu Amy 
Sport, sănătate, informare și … mediu! Sesiuni de 
mișcare/ ciclism în echipă- cei care pedalează văd unul 
din episoadele „2 Minute cu Amy”, o serie de clipuri edu-
cative cu teme precum protejarea mediului, reciclare, efi-
ciență energetică și dezvoltare durabilă. 

Campionatul de dezbateri online (debate) pe tema 
schimbărilor climatice „EARTHBATE” 

Organizatorul evenimentului este Asociația Sistemul 
Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB). Concursul se 

adresează elevilor și cadrelor didactice care doresc 
să se implice în promovarea unei atitudini ecologice 
prin conștientizarea necesității diminuării sau re-
ducerii încălzirii globale, conservării mediului 
înconjurator, a folosirii raționale a resurselor și a en-
ergiei, a reciclării materialelor cu scopul dezvoltării 
durabile, pentru a asigura resurse și generațiilor 
viitoare. 
 Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Muni-
cipiul Ploiești a participat cu 2 echipe care s-au calif-
icat până în sferturile de finală. Echipa „Și noi” este 
calificată pentru semifinalele care vor avea loc în 
curând. Campionatul se desfășoară online, pe plat-
forma Zoom și este transmis în timp real pe pagina 
de Facebook a proiectului BEACON și pe pagina 
Asociației SNRB. Moderarea dezbaterilor este făcută 
de reprezentanții Asociației SNRB, iar votatea 
echipelor se face în chatul paginii de Facebook de 
către cei din audiență. 

 Conform 
definiției UNESCO 
din 2014, Educația 
pentru Dezvoltare 
Durabilă (EDD) 
„permite fiecărei fi-
ințe umane să 
dobândească cu-

noștințele, competențele, atitudinile și valorile 
necesare pentru a crea un viitor sustenabil”. 
Promovând în rândul elevilor evenimente atractive 
și interactive, demersurile întreprinse pentru o 
DEZVOLTARE DURABILĂ își vor putea atinge 
scopurile propuse! 

Creativitate și proactivitate în cadrul Proiectul Creativitate și proactivitate în cadrul Proiectul 
internațional BEACONinternațional BEACON  

Prof. Lixandru Ruxandra- Liana 
Prof. Manole Livia- Aurora 

VERDE … altfel! Dreptului internaţional al mediului, ca mecanism VERDE … altfel! Dreptului internaţional al mediului, ca mecanism VERDE … altfel! Dreptului internaţional al mediului, ca mecanism 

de promovare a dezvoltării durabile.de promovare a dezvoltării durabile.de promovare a dezvoltării durabile.   
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 În perioada 10 aprilie-10 iunie 2021 în şcoala noastră a avut loc un 
proiect eTwinning, intitulat “Cinema or Theatre, that is the 
question”/”Cinema sau Teatru, aceasta e intrebarea”. Proiectul a fost 
susţinut de cadre didactice de la Catedra de Limbi Moderne, profesor de 
limba engleză Dana-Iuliana Cranta si profesor de limba franceză Mariana 
Nichita care au coordonat un grup de elevi inimoşi şi muncitori de la 
clasele IX A, X A, XI E şi XI F, alături de echipe de profesori şi elevi din 
Franţa şi Turcia.  

De mai bine de jumătate de secol, cinematograful și teatrul sunt 
activități de divertisment, relaxare, dar sunt, mai presus de orice, artă, incluzând şi componente educaționale. 

Urmărite cu interes şi în profunzime, filmele și 
piesele de teatru dezvăluie elemente vizuale, auditive, 
verbale și ritmice bogate, ne ajută să ne deschidem 
spre diferite puncte de vedere și ne permit să ne 
îmbogățim cunoștințele despre lume.  
În plină pandemie și lecții online, proiectul a urmărit 
implicarea elevilor în activităţi atât educative cât şi 

plăcute, 
relaxante, 
ajutându-i, 
astfel, să 
petreacă timp 
prețios acasă, 
mai ales în 
această 
perioadă grea.  

În perioada februarie—iunie 2021 în liceul nostru s-a desfășurat un proiect eTwinning în sprjinul edu-
cației pentru sănătate în contextul în care umanitatea se confruntă, cu efectele dezastruoase ale pandemiei de 
coronavirus, dar ci și cu cele ale poluării, suprapopulării, încălzirii globale, consumului energetic nesustenabil.  

Proiectul, intitulat sugestiv „W-health ... What else!” („Sanătatea… Ce altceva!”) a fost inițiat de Italia 
și Turcia reunind totodată reprezentanți din România, Franța, Spania, Albania, Lituania. Din cadrul liceului au 
participat elevii clasei aIX-a C coordonați de diriginta și prof. de discipline tehnice, Livia Manole , prof. de 
Chimie și directorul liceului, Ruxandra Ionescu și prof. de Limba română, Violeta Tănase.  

Acesta a avut drept obiective: familiariza elevilor cu noțiuni esențiale de stil de viață sănătos, implicare  
în activități legate de sănătate fizică și psihică, dar și conștientizarea efectelor unor 
acțiuni uzuale asupra mediului înconjurător, pornind de la premisa că sănătatea no-
astră nu poate exista decât în deplină armonie  cu sănătatea naturii.  



Prof. Dana- Iuliana Cranta 

Într-un an complicat şi neaşteptat, în care activităţile ex-

tracurriculare sunt limitate şi restricţionate mai mult la 

mediul online de contextul pandemic, membrii Catedrei 

de limbi moderne vin în întâmpinarea elevilor noştri 

talentaţi la limbile engleză şi franceză, oferindu-le ocazia 

de a se exprima artistic şi de a intra în competiţie echi-

tabilă la un nivel conform gradului lor de pregătire, 

simţindu-se astfel stimulaţi şi încurajaţi să îşi dezvolte competenţele lingvistice şi să acumuleze noi cu-

noştinţe şi abilităţi. 

Proiectul Educaţional „Promovarea limbilor moderne prin activităţi extracurriculare” iniţiat la 

începutul semestrului II, se adresează tuturor elevilor din clasele IX–XII din Liceul Tehnologic „Lazăr 

Edeleanu” Municipiul Ploieşti de la toate formele de învăţământ: liceu-zi, profesional, postliceal şi 

urmăreşte motivarea şi stimularea interesului elevilor pentru limbile engleză şi franceză, sporindu-le 

încrederea în forţele proprii şi pregătind-i pentru reuşita şcolară şi profesională. 

Proiectul cuprinde patru secţiuni: 

֍ 3 secţiuni dedicate elevilor: secţiunea ESEU; tema de anul acesta a concursului: "Five valuable 

lessons I learnt in 2020" / ”Cinque leçons importantes apprises en 2020” ("Cinci lecţii valoroase 

pe care le-am învăţat în 2020") – 19 martie 2021. Secţiunea Concurs de POEZIE: Acrostih / 

Caligramă / Haiku - 23 aprilie 2021. Secţiunea AFIŞ/BANDĂ DESENATĂ - 24 mai 2021 

֍ 1 secţiune dedicată profesorilor de limba engleză/franceză: schimb de experienţă şi bune practici în 

vederea creşterii atractivităţii limbii engleze/franceze în rândul adolescenţilor, la finalul căreia se va 

realiza un site/blog al concursului unde vor fi postate lucrările elevilor, rezultatele obţinute, 

diplome şi premii. Elevii au astfel posibilitatea de a-şi promova creaţiile, de a-şi face cunoscute 

lucrările şi talentul - 1 iunie 2021. 

 Urmărim, totodată, să încurajăm dezvoltarea competenţelor lingvistice conform cadrului european 

comun de referinţă pentru limbile străine şi de exprimare culturală ale elevilor noştri şi să le oferim posibi-

litatea de a participa la activităţi care să le pună în valoare talentul, creativitatea, originalitatea. 
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Prof. Nichita Mariana  

Eleva Stoica Irina, clasa a XII-a C 

 Ca urmare a participării în 

decembrie la promovarea online a 

Universității Petrol și Gaze din Ploiești, 

am decis să mă implic într-un concurs, 

Concurs SETA 2020, lansat de Facultatea 

de Științe Economice în colaborare cu 

Școala de Excelență în Turism și 

Antreprenoriat. Scopul acestui concurs a 

fost crearea unei broșuri cu destinație 

turistică în care trebuia să ne gândim la un 

slogan nou și un mesaj de promovare 

inedit prin care să arătăm turiștilor că 

merită să viziteze acel loc. Am fost una 

din membrii unei echipe de 7 persoane 

necunoscute, eu fiind mezina, colegii mei 

fiind deja adulți cu familii și locuri de 

muncă, niște oameni minunați și deschiși. 

Munca nu a fost grea, doar că trebuia să 

fim o echipă, cu care am reușit să realizăm 

broșura cu numele „La Curtea bunicii” 

Răsplata nu ne-a 

ocolit și am câștigat 

Premiul Special 

pentru „Cea mai 

bună idee turistică.” 



Prof. Ionescu Nicoleta Nona 

Ce este cyberbullyingul?  

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/

cyberbullying-ce-este-%C8%99i-cum-%C3%AEi-punem-cap%C4%83t 

 Cyberbullyingul înseamnă bullying prin folosirea tehnologiilor digi-

tale. Se poate întâmpla pe rețelele de socializare, pe platformele de schimb 

de mesaje, platformele de jocuri și pe telefoanele mobile. Este vorba despre 

un comportament repetat cu scopul de a-i speria, înfuria sau umili pe cei vizați. Printre exemple se numără: 

 răspândirea minciunilor sau postarea de fotografii jenante ale cuiva pe rețelele de socializare; 

 transmiterea de mesaje supărătoare sau de amenințări prin platformele de schimb de mesaje; 

  copierea identității unei persoane și transmiterea în numele acesteia de mesaje răuvoitoare cuiva.  

 Agresiunea de tip bullying față-în-față și cea în mediul online se pot petrece concomitent. Dar cyber-

bullying lasă amprente digitale-înregistrări care se pot dovedi utile și care pot oferi dovezile necesare pentru a 

putea pune capăt agresiunii. 

 Ești elev? Te simți vulnerabil sau amenințat? Dacă te temi pentru siguranța ta sau pentru ceva ce 

ți s-a întâmplat în mediul online, vorbește imediat cu un adult în care ai încredere. Sau accesează Child 

Helpline International pentru a identifica mijloace de ajutor în țara ta. https://www.unicef.org/romania/

ro/pove%C8%99ti/cyberbullying-ce-este-%C8%99i-cum-%C3%AEi-punem-cap%C4%83t. 

Ce putem face noi, profesorii? Cât mai multe activități extracurriculare pe această temă, la orele de 

dirigenție, în parteneriat cu profesorul consilier al școlii, cu specialiști din domeniu, încheierea de 

parteneriate educative, inclusiv cu Organizația „Salvați copiii” România, utilizarea Campaniei „Ora de net”, 

prezentarea „Poveștilor de la părinți” oferite de această organizație, 

activități care să aibă drept obiective: 

 definirea sintagmei „Siguranță pe internet” 

 conștientizarea pericolelor din mediul virtual 

 discutarea avantajelor/dezavantajelor/riscurilor navigării pe internet 

dar, mai ales, să-i facem pe elevi să înțeleagă că nu sunt singuri, că 

oricând pot cere ajutor dacă se simt vulnerabili sau amenințați. 
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Profesor consilier şcolar, Mihaela VasileProfesor consilier şcolar, Mihaela Vasile  

  

Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care 

presupune un stil de învăţare activ, în care elevul 

trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele 

pe care le face în ceea ce priveşte propria lui educaţie. 

Pentru o dezvoltare optimă a elevului, în şcoală trebuie 

să se ţină seama de o atitudine activă care constă în: 

 încurajarea elevilor să pună cât mai multe întrebări; 

 stimularea comunicării prin organizarea de discuţii 

şi dezbateri între elevi, între profesor şi elevi; 

 activizarea elevilor prin solicitarea lor de a opera cu 

idei, concepte, pentru reconsiderarea şi emiterea de noi 

variante; 

 cultivarea independenţei cognitive, a spontaneităţii şi a autonomiei în învăţare; 

 stimularea spiritului critic constructiv, a capacităţii de argumentare şi de căutare a alternativelor. 

 

Activ este elevul care : 

 intervine efectiv în activitatea didactică; 

 depune eforturi de reflecţie personală, de gândire; 

 efectuează acţiuni mintale și practice de căutare, cer-

cetare şi redescoperă noi adevăruri. 

Aceasta perspectivă se opune celei tradiţionale con-

form căreia elevul repetă în mod pasiv informaţiile oferite 

de către profesor, urmând ca ulterior să le reproducă. Ele-

vul activ este deci coparticipant alături de profesor la pro-

pria formare, îşi asumă rol de actor în actul educativ, alege 

strategii de învăţare, îşi gestionează timpul şi apelează la 

evaluări formatoare. 

Procesul de predare-învăţare trebuie să aibă deci un 

caracter activ şi centrat pe elev. În acest sens, elevii ar 

trebui să fie responsabili cu privire la propria dezvoltare, 

colaborând cu toată încrederea şi dăruirea la modalităţile 

de lucru propuse de profesori şi anume: 

 

Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat, prin: 

 gradarea sarcinilor de la uşor la dificil, utilizând în acest sens fişe de lucru; 

 fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite; 

 fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi, în funcţie de abilităţi; 

 prezentarea temelor în mai multe moduri (raport, discuţie sau grafic). 

 

131313    ISSN: 2247-2851/ ISSN-L: 2247-2851 Și!... Noi! - Nr. 10/ 2021  



Diferenţierea cunoştinţelor elevilor prin: 

 abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic sau  

     prin contact direct) 

 utilizarea verificării de un coleg, a verificării prin îndrumător. 

Diferenţierea răspunsului se va face prin autoevaluare şi solicitarea  

elevilor de a-şi impune obiective. 

 

Avantajele învăţării centrate pe elev: 

 creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de învăţare; 

 eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordări folosesc învăţarea activă; 

 învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege; 

 posibilitate mai mare de includere – poate fi adaptată în funcţie 

de potenţialul fiecărui elev, de capacităţile diferite de învăţare, de 

contextele de învăţare specifice. 

 Valenţele formativ-educative care recomandă aceste metode 

interactive ca practici de succes atât pentru învăţare cât şi pentru 

evaluare, sunt următoarele: 

 stimulează implicarea activă în sarcini a elevilor, aceştia fiind 

mai conştienti de responsabilitatea ce şi-o asumă; 

 exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor 

oportune la momentul potrivit, stimulând iniţiativa tuturor elevilor 

implicaţi într-o activitate; 

 asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea 

priceperilor şi capacităţilor în  situaţii variate; 

 portofoliul oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevului pe o perioadă mai lungă de timp, 

depăşind neajunsurile unor metode tradiţionale de evaluare cu caracter de sondaj; 

 asigură un demers interactiv al actului de predare–învăţare–evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a 

sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia; 

 descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă. 

 

Bibliografie:  

Cucoş, C. – Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2002;  

Cosmovici, A., Iacob, L. - Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi, 2005 

 

 

141414    ISSN: 2247-2851/ ISSN-L: 2247-2851 Și!... Noi! - Nr. 10/ 2021  



 

 Internetul este o sursă inepuizabilă de material didactic care contribuie la 

o mai bună învățare a unei limbi străine. Era digitală aduce schimbări profunde 

în procesul de predare – învățare a limbilor străine, dar și în relațiile dintre colegi 

și elevi. Treptat se modifică și rolul profesorului: munca interactivă, proiectul, 

lucrul în echipă schimbă relația profesorului cu elevii.  

Multimedia – mai multe avantaje decât limite 

 Utilizarea internetului în ora de limbă constituie un avantaj în măsura în 

care contribuie la dezvoltarea competenței de exprimare orală a elevilor. Să 

folosești internetul în clasă nu înseamnă să citești de pe un ecran, să socializezi 

pe Facebook sau să joci online. Pentru a profita la maximum de Internet și pentru a încuraja dorința elevilor de 

a învăța, profesorul ar trebuie să aibă niște pași : 

 Să lucreze cele 4 competențe – a citi, a scrie, a asculta și a vorbi; 

 Să integreze activitatea Internetului într-un set de activități de învățare 

care vizează dezvoltarea cunoștințelor și a abilităților lingvistice, socio-

lingvistice, discursive, referențiale și socio-culturale; 

 Să crească gradul de implicare a elevilor prin utilizarea sarcinilor de 

lucru și a activităților stimulative, ludice și creative; 

 Să crească gradul de comunicare între elevi, motivând interacțiunea și 

munca în echipă; 

 Să adapteze sarcina de lucru la nivelul elevilor; 

 Să exploateze dimensiunea vizuală a suporturilor: fotografii, imagini, 

ilustrații, video și animații, adică cele trei căi de acces: imagini, text scris și comentariu oral; 

 Să verifice calitatea informației și să privilegieze site-urile oficiale; 

 Să predea cu plăcere, folosind internetul; 

Să implice și elevii în aceste tipuri de acti-

vități. 

 

Multimedia este definită în Dicționarul lim-

bii franceze ca limbă străină prin atributele 

sale principale, care sunt hipertextualitatea, 

multicanalitatea, multi-referențialitatea și 

interactivitatea. Multimedia și predarea FLE 

sunt două fațete care trebuie să inter-

acționeze pentru a promova învățarea limbii 

franceze. Majoritatea școlilor sunt acum 

echipate cu o cameră multimedia. Multime-

dia în clasă nu are limite. 

Prof. Mirică Florentina Alina 
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Multimedia – demers pedagogic 

Internetul permite accesul rapid și 

direct la informații, deoarece multe resurse 

educaționale sunt deja disponibile pe web. 

Unele site-uri au înregistrări dedicate 

învățării limbii franceze – TV5 Monde și RFI 

– Radio France International. 

TV5 World oferă mai multe piste de 

descoperire. Prin simpla navigare pe 

„Apprendre le français” și pe „Saveurs sans 

frontieres”, intrăm într-o nouă dimensiune a 

învățării. Elevul poate, într-adevăr, în funcție 

de nivelul său (elementar, intermediar, avansat), să folosească activitățile propuse și acest lucru cu o secvență 

video, un rezumat și o transcriere. Astfel într-o oră de curs, este posibil să lucrezi în interacțiune cu profesorul, 

dar să exersezi și înțelegerea orală, lexicul acasă folosind site-ul.  La fel cu «7 jours sur la planète», elevii pot 

lucra folosind secvențe din jurnalul televizat săptămânal, având la dispoziție și exerciții de înțelegere, rezuma-

tul și transcrierea secvenței. 

Site-ul RFI (Radio France Internationale) oferă de asemenea multe căi de învățare. Fila «Langue fran-

çaise» și rubrica «Journal en français facile» permit elevului să asculte un jurnal de știri simplificat, oferindu-i 

astfel sentimentul de „înțelegere” încă de la începutul învățării. Documentul audio poate fi descărcat, elevul 

având astfel posibilitatea să-l reasculte la domiciliu. Din nou, posibilitatea continuării lucrului acasă favori-

zează îmbunătățirea înțelegerii orale. 

Site-ul Francparle.org, lansat în 2000 cu ocazia 

Congresului mondial de la FIPF, la Paris, cu susținerea mi-

nisterului afacerilor străine și a Agenției interguvernamentale 

a Francofoniei, oferă resurse pedagogice actualizate și per-

mite accesul la informații practice.  

Activitatea  în ora de limbă franceză se bazează adesea pe metode care, deși îmbunătățesc accesul la o 

„abordare interculturală”, se concentrează adesea pe Franța. Posibilitatea de a lucra pe internet și în special cu 

site-uri ca RFI și TV5 Monde permite atât profesorului cât și elevului să descopere lumea francofonă lărgindu-

și universul cunoașterii cu informații despre cultura țărilor francofone.  

Francofonia nu trebuie să se limiteze la un concept, ci să fie realizată prin intermediul instrumentului 

lingvistic pe care îl 

împărtășește și avem aici, cu 

multimedia, mijloacele de a 

face real acest univers 

comun. Acest nou loc capătă 

valoare atunci când folosim 

suporturile web în ora de 

limbă străină, pentru că blo-

gurile, rețelele sociale sunt 

mijloace care permit 

învățarea unei limbi acțio-

nând și comunicând în lu-

mea reală. 
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Profesor de Limba franceză, Spînescu Paraschiva 

 

 A ști cum să înveți eficient devine, mai mult ca oricând, 

un imperativ major al vieții fiecăruia dintre noi. Aceasta 

nu se învață din păcate la școală, deși în acest loc te 

confrunți pentru prima oară cu situațiile în care trebuie să 

înveți. Pentru a fi campion la învățare, ai nevoie, în 

primul rând de atitudine de câștigător. Să fii convins că 

trebuie să înveți pentru a ști, să vezi învățarea ca o 

provocare, nu ca o corvoadă sau ca o umilire. 

 Odată cu școlarizarea universală, competiția în societate 

s-a mutat de pe câmpurile de luptă militare în cele de 

luptă în cunoaștere, știință, tehnologie, care se prelungesc 

mai departe în societate. Soldații zilelor noastre, printre 

care ești și tu, deși poate că încă nu știi asta, lucrează cu 

mintea și nu cu brațele sau mușchii. Gândește-te câte lucruri trebuie să știi pentru a conduce o mașină model 

2020, câte echipamente de bord necesită diferite comenzi. Ți se pare simplu să vorbești la telefon prin 

internet cu un prieten din străinătate? Dar ia explică-i bunicului tău cum să procedeze și mai ales răspunde-i 

la întrebările de ce? Și cum? 

Șapte soluții de efect: 

 Fă o singură activitate, nu te disipa! 

  S-a dovedit că cea mai mare viteză de 

îndeplinire a unei sarcini a creierului se obține, 

atunci când se îndeplinește o singură activitate. 

 Fără întreruperi 

  Cea mai mare eficiență a învățării o obții 

atunci când nu sunt întreruperi. În plus, mai există 

costul de timp mort. 

 Creează-ți un mediu de învățare personalizat 

  Mediul de învățare personalizat te ajută să ai la dispoziție toate condițiile necesare învățării. Atunci 

când depinde doar de tine, fă în așa fel încât mediul tău să te ajute să nu fii întrerupt. 

 Adună-ți resurse pentru învățare 

 Resursele pentru învățare includ cărți, reviste, articole de presă, calculator și alte dispozitive IT, 

internet, întreaga colecție de papetărie cum ar fi: foile, caietele, creioanele, foile colorate, notițele 

autoadezive, dar și oamenii care te pot învăța, cum ar fi profesorii, experții dintr-un anumit domeniu sau 

abonamentele la reviste și publicații online de specialitate. 

 Folosește mai multe canale de achiziție și distribuție a învățării  

 Poți învăța atât ca beneficiar al învățării (elev, student sau cursant), dar mai ales ca furnizor al 

învățării (profesor sau instructor). Mai poți fi evaluat sau evaluator al învățării, atunci când urmărești și 

evaluezi progresele în învățare făcute de alții. Poți să citești pentru a învăța sau poți scrie, poți asculta sau 
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poți vorbi, poți fi un beneficiar pasiv sau un participant activ al 

învățării. 

 Oferă-ți stimulente pentru învățare 

 Stimulentele sunt ceea ce te energizează pentru a învăța. 

Mă refer mai ales la acele situații, contexte, persoane sau 

evenimente care te fac să fii mai îndârjit în a învăța, de la 

mustrarea părinților, la laudă sau dojană de la profesor, la 

satisfacția când ai luat o notă bună sau ai câștigat un concurs, la 

conversația pe care ai avut-o cu cineva, la oamenii care, prin 

acțiunea lor directă sau indirectă asupra ta, te fac să vezi lumea 

mai clar, să înveți mai mult, să știi mai multe, să înțelegi mai 

profund. 

 Perfecționează-te în metode, tehnici, proceduri, de facilitare a învățării 

  Citește cărți și practică metode de învățare singur sau în grup, de citire rapidă, de stimulare a memoriei 

și a creativității, de gândire laterală, de învățare eficientă și superînvățare, de luare a notițelor, de organizare a 

informației și a timpului, de cercetare, de rezolvare a problemelor etc. 

Prof. Iancu Zenaida Cristina 

        Teoria inteligențelor multiple este un subiect actual, atât din interes teoretic, cât și practic, având în 
vedere cerințele multiple din ce în ce mai ridicate pe care știința, tehnica, progresul social le pun în fața școlii. 

         Howard Gardner a formulat pentru prima oară teoria inteligențelor multiple (Frames of Mind, 
1983), pornind de la o critică a sistemului de învățământ, care promova școala uniformă. Acest tip de școală 
se baza pe o viziune unidimensională de evaluare a minții oamenilor, fiecare fiind tratat în același mod, în 
sensul că fiecare trebuia să știe un set de lucruri care necesitau aptitudini critice de citire, calculare și gândire, 
recrutând și adresându-se astfel unui anumit tip de minte, denumită de autorul acestei teorii mintea unui viitor 

profesor de drept. Acest tip de școală este organizată astfel încât cei mai inteligenți să avanseze spre  nivelul 

elitelor, iar cea mai mare parte a elevilor să dobândească cunoștințele de bază în cel mai eficient mod cu 
putință. Din acest motiv, trebuia să existe același curriculum pentru toți, aceleași metode de predare și aceleași 
metode standardizate de evaluare. În acest context, Howard Gardner propune o viziune alternativă, radical 
diferită, pluralistă asupra minții, care acceptă faptul  că oamenii au puteri cognitive diferite și stiluri cognitive 
deosebite.Astfel, a fost introdus conceptul de școală centrată pe individ, instituție care ține seamă de această 

multiperspectivă asupra inteligenței și care se bazează pe știința cogniției(studiul minții) și neuropsihologiei 
(studiul creierului). Această abordare a fost numită „Teoria inteligențelor multiple”. Zece ani mai târziu, 

Gardner își perfecționează teoria în lucrarea Multiple Intelligences. The Theory in Practice,1993, adăugând și 
elemente de cercetare experimentală.  
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Această  teorie vine în sprijinul învățământului modern care are la bază educația centrată pe elev, elevul 
fiind o individualitate într-un tot unitar, clasa de elevi reprezentând un mozaic de individualități care 
interacționează și se completează reciproc. 

Pornind de la definiția lui Gardner, și anume că inteligența este un set de abilități, talente, deprinderi 
mentale, se poate observa că, transpusă în practică, aceasta implică dezvoltarea spiritului de cooperare, 
angajează toți elevii în activitate, atât pe cei introvertiți, cât și pe cei mai puțin dotați, astfel se poate realiza ,,o 
unitate în diversitate”.  

De asemenea, TIM oferă o imagine mai productivă, mai cuprinzătoare în legătură cu abilitățile elevilor, 
cu performanțele lor, cu potențialul pentru succes, comparativ cu valorile nivelului I.Q. 

Aplicarea TIM în activitatea școlară oferă părinților, cât și elevilor, o orientare mai eficientă în legătură 
cu domeniile/sferele de activitate pentru care elevul are interes și unde profesorii pot face mult mai mult 
pentru a îmbunătăți progresele și performanțele elevilor. 

Ținând cont de sistemul interrelațional familie-copil-școală (profesor) putem afirma că familia ar trebui 
să fie prima care sesizează abilitățile, înclinațiile, aptitudinile copilului și poate încuraja și susține în mod 
concret valorificarea lor.  

În același sens, profesorul, la rândul său, este cel care poate valorifica și continua dezvoltarea copilului 
pe palierul aptitudinilor și intereselor sale. Cu toate acestea, profesorul, fiind un cadru specializat, poate fi 
primul care identifică înclinațiile și aptitudinile copilului pentru un anumit domeniu. 

În realitate există situații în care părintele își proiectează visele, dorințele neîmplinite asupra copilului, 
creând astfel false abilități copilului, acestea nefiind în concordanță cu potențialul său real și cu ceea ce 
profesorul încurajează și susține.  

Teoria inteligențelor multiple a lui Howard Gardner a găsit în spațiul didactic românesc un teritoriu 
fertil, deschis abordărilor moderne și colaborărilor tuturor agenților educaționali (învățător, profesor, elev, 
consilier școlar, părinte). Se poate afirma că aplicarea teoriei inteligențelor multiple în școala românească s-a 
desfășurat aproape simultan cu aplicarea teoriei lui Gardner în învățământul american, chiar dacă în ultimii 
ani ai secolului trecut, dascălul român aplica intuitiv metode de predare-învățare-evaluare care valorificau 
inteligențele multiple ale elevilor. 

Teoria inteligențelor multiple constituie un model alternativ de învățare la nivelul clasei de elevi. 
Aplicarea sa în procesul de predare-învățare permite îmbinarea metodelor  clasice cu cele activ-participative, 
accentul fiind pus pe problematizare, conversație și dezbatere, în scopul valorificării inteligențelor și a 
stimulării cognitive și socio-emoționale. Pentru a obține rezultate foarte bune la clasă, această teorie trebuie 
aplicată în mod constant, fapt realizabil numai atunci când programa calendaristică permite parcurgerea 
conținutului pe o durată de timp mai mare.  

Prin concepția sa strălucită asupra competenței individuale, Gardner a schimbat fața educației, 
considerând că teoria sa reflectă mult mai satisfăcător datele comportamentului inteligent și existența 
capacităților umane distincte, de la inteligența muzicală la cea implicată în înțelegerea de sine.  

Punerea în practică a Teoriei inteligențelor multiple este o modalitate de a ne cunoaște mai bine elevii, 

de a-i îndruma, de a face cele mai bune alegeri privind metodele și tehnicile de lucru, în vederea pregătirii lor 
pentru viață.  

Aplicarea acestei teorii poate fi ,,o ușă deschisă spre un mod cu totul nou de a privi ființele 
omenești”(Issac Asimov).         



Fără îndoială, pentru fiecare dintre noi, școala online a presupus 
depășirea barierelor formale, a formelor clasice de predare-învățare-evaluare și 
găsirea, în mod creativ, a acelor metode, mijloace și resurse care să atragă 
elevii, să le stârnească curiozitatea, să-i incite, pentru ca în final să conducă la 
atingerea scopului urmărit: însușirea temeinică de noi cunoștințe și transferarea 
acestora în contexte noi. 

Dezvoltarea noilor tehnologii au făcut posibile evaluări frecvente și var-
iate în mediul online, comparativ cu mediul tradițional de învățare. Cu toate 
acestea este important ca evaluarea online să urmărească în continuare, însuși-
rea de către elevi a obiectivelor propuse, să dezvolte formarea acele competențe 
și atitudini specifice atât nevoilor proprii fiecărui individ cât și a societății, raportată și ancorată permanent la 
realitatea în care trăim. 

În cadrul învățământului online putem folosi metodele clasice, adaptate la noile cerințe dar și metode 
noi, inovatoare, necunoscute până de curând.  

O listă sumativă ar putea conține: 
√ Evaluarea pe bază de proiecte - se pretează foarte bine la educația 
online pentru că, printre altele, oferă profesorilor oportunitatea de a-i 
învăța pe elevi să folosească surse și referințe credibile de pe internet. 
√ Evaluarea pe baza unui jurnal este o sursă inovativă de evaluare 
formativă care poate conține reflecții, observații, întrebări, grafice, 
scheme etc. care să îl ajute pe elev să-și conștientizeze și să-și asume pro-
priul proces de învățare. Elevii notează pașii parcuși pentru propria 
învățare, completând simple documente Word sau utilizând platforme de 
blogging (unele gratuite, exemplu SimpleSite), înregistrări audio/video 
etc.  

√ Evaluarea folosind referatele ar putea fi înlocuită cu realizarea un-
ui videoclip. Podcasturile pot fi un bun substitut pentru prezentările 
PowerPoint. Pe lângă cunoștințele pur teoretice, legate de tema studi-
ată, elevii vor dobândi noi cunoștințe și abilități tehnice (utilizarea 
unor software-uri de editare, folosirea unei camera video sau a unui 
microfon), pot crea prezentări folosind Paddlet, Whiteboard sau 
hărți mentale folosind Mindmup. 

√ Discuțiile online – aceleași ca cele din evaluarea clasică, orală, cu 
observația că se realizează prin intermediul platformelor online (Google Meet, Zoom etc). Elevii pot 
răspunde la întrebări după ce vizionează o lecție virtuală, un experiment virtual, o simulare a unui fenomen/ 

proces, un videoclip existent pe platforma YouTube folosind Edpuzzle. 
√ Evaluarea pe baza testelor grilă folosind Google forms, Classkick, Gimkit, Ka-
hoot, Mentimeter sau Wordwall, fiecare cu avantajele și dezavantajele proprii. 
Evident, lista este deschisă și oricând putem adăuga noi metode și tehnici de evaluare 
online. 
Orice metode de evaluare online am alege ea trebuie explicată, simulată și introdusă 
treptat. Este important să ne rezumăm, initial, la una – două, cu care elevii să fie fami-
liarizați.  

Lecțiile online nu pot oferi interacțiunea reală profesor-elev dar, utilizate eficient în favoarea elevului, 
pot aduce și beneficii. De exemplu: elevii pot lucra în ritm propriu (un elev poate 
rezolva și încărca tema într-un interval mai mare de timp față de alți colegi), ele-
vii timizi se pot concentra mai bine, iar lecțiile (suportul teoretic, experimentele, 
simulările, lecțiile virtuale, etc.) pot fi reluate dacă nu au fost suficient înțelese.    

O îmbinare corectă a resurselor online cu cele clasice va conduce, în mod 
sigur, către rezultatele așteptate. 

Prof. Ionescu Nicoleta-Nona 
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Copiii şi tinerii trebuie să ştie că sunt importanƫi pentru societate. Există instituții ale 
statului care veghează asupra modului cum sunt crescuți și educați încă de mici.Apoi, 
la împlinirea vârstei de 10 ani ei, pot sta de vorbă cu un magistrat cu privire la 
interesele lor.La 14 ani primesc cartea de identitate și din acel moment pot fi amendați 
de orice polițist sau sancționat de către un judecător dacă încalcă reguli elementare.La 
18 ani devin adulți cu drepturi și obligații depline.Puțini știu că necunoașterea legilor 
nu poate fi invocată drept scuză. 
Omul este liber.Are tendința sa facă ceea ce vrea.Așa se poate ajunge la 

conflicte.Legea spune fiecarei persoane ce are dreptul să facă și ce nu.,,Libertatea ta se întinde până acolo unde 
întâlnește libertatea celuilalt.” afirma filosoful John Stuart Mill. A fi liber înseamnă să acționezi conform 
regulilor.După dreptul la viață, libertatea este cel mai important drept al omului, pentru care oamenii s-au luptat 
secole întregi.Ca să fim liberi trebuie să ne comportăm responsabil și să ne însușim principii sănătoase de viață, 
să cunoaștem și să respectăm regulile. 

„Succesul nu este o destinație în sine, contează drumul tău până acolo.” 
Educația financiară poate viza, la vârste fragede, că fiecare lucru are valoare, că banii nu pică din cer, că  

trebuie să aibă grija de lucruri, să aprecieze munca și oamenii care câștigă în toate modurile posibile banii. Dacă 
vrei să iei decizii financiare inteligente, trebuie să-ți stabilești din 
timp obiectivele. Obiectivele pe care ți le stabilești te vor ajuta să 
cuantifici progresul făcut în a economisi, a monitoriza veniturile și 
cheltuielile și a decide unde să-ți investești banii. 

Tinerii care învață să își gestioneze impulsurile, vor avea 
capacitatea de a amâna excesele consumerismului și să înfrunte 
aceasta cultură care scoate bani din buzunarul oamenilor,  
impiedicându-i de la obiectivele financiare de termen lung, precum: 
siguranță financiară, casa proprie, vacanțe, susținerea financiară a 
familiei sau a pensiei,  aspecte importante pentru termenul lung și 
pentru relaxarea personală. 

Profesor:  Constantin Cristina Viorica        
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 Viața de azi ne determină să ne dorim cât mai mulți bani 
pentru a ne asigura cele necesare traiului de zi cu zi. De aceea e foarte 
important să avem o cât mai bună gestionare a banilor. Această ges-
tionare financiară necesită multă disciplină, aceasta fiind cheia succe-
sului într-un buget eficient.  
 Pentru niște pași mici, dar siguri, e necesar să ne stabilim pro-
priile reguli pentru cheltuirea sănătoasă a banilor, ca de exemplu: 

să nu ne lăsăm distrași, cumpărând diverse produse de care de cele mai multe ori ne-am putea lipsi, deoarece 
sunt bani aruncați la coșul cu gunoi! 
să încercăm să ne consolidăm forțele pentru a limita o risipă a cheltuielilor! 
 In felul acesta, putem avea un control real asupra planificării de venituri și cheltuieli. 

              „„Greșelile financiare pot fi corectate, Greșelile financiare pot fi corectate,   
          însă timpul trece pentru totdeauna!”însă timpul trece pentru totdeauna!”  

DISCIPLINA BANILORDISCIPLINA BANILOR  
Administrator financiar al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, 

Mirela Andreescu 



Dacă veți cauta pe internet sintagma super alimente veți găsi un 
număr semnificativ de opinii diferite, cum ar fi numărul real al acestor 
super alimente, numărul lor variind de la câteva și până la 50. Alimen-
tele de mai jos au fost alese întrucât ele conțin nutrienții necesari inclu-
derii acestor alimente în clasa super alimentelor. Printre criteriile de in-
cludere enumerăm: un nivel semnificativ de nutrienți precum antioxi-
danții, vitamina C, manganul și fibrele, un nivel scăzut al caloriilor și 
ușurința de a le procura. 

Alimentele ce conțin nutrienții enumerați mai sus sunt cunoscute ca 
fiind benefice în prevenirea, și în unele cazuri, vindecarea binecunoscu-
telor efecte de îmbătrânire, boli ale sistemului cardiovascular, diabet, 
hipertensiune, unele tipuri de cancer. 

Lista urmatoare este pusă la dispoziția dumneavoastră pentru a vă informa și documenta, ținând totodată 
cont de faptul că fiecare dintre noi este unic și are propriile necesități de nutriție. Recomandăm cu tărie să con-
sultați un specialist în nutriție înainte de a trece la schimbări semnificative în dieta dumneavoastră. De aseme-
nea, consultați medicul în situația în care observați schimbări negative ale stării de sănătate. Beneficiile enu-
merate mai sus nu sunt menite să înlocuiască tratamentul de specialitate, ci mai degrabă să îl suplimenteze.  

   MERELE 
Se știe că merele reprezintă o sursă semnificativă de antioxi-

danți, precum polifenoli, flavonoide și vitamina C, o bună sursă de 
fibre și potasiu. Din fericire pentru noi, sunt doar 47 de calorii într-
un măr de dimensiune medie.Secretul care stă în spatele capacității 
antioxidante a merelor stă în coajă. Doar coaja mărului asigura de la 
două până la șase ori sursa de antioxidanți furnizată de fruct. De 
aceea, subliniem importanța consumării cojii pentru a obține din plin 
toate beneficiile pentru sănătatea dumneavoastră.  

Avem parte de o varietate de mere, fiecare cu propria sa culoare a cojii. Aceste diferențe de culoare 
sunt însoțite de asemenea și de diferențele de compoziție: continutul de fitonutrienți diferă, precum și polife-
nolii prezenți în coajă. Este important consumul unei varietăți de mere pentru a ne asigura un echilibru nu-
trițional sănătos. 

Alături de gust, cantitatea scăzută de calorii, sursa 
de antioxidanți, merele sunt bogate și în fibre. Un măr de 
dimensiuni mari are 5,7 grame de fibre, ceea ce repre-
zintă 30% din cantitatea zilnică necesară. Dietele bogate 
în fibre au fost corelate cu o semnificativă reducere a 
riscului de a dezvolta afecțiuni ale inimii. Așadar, consu-
mul zilnic al unui măr, nu doar că ține medicul departe, 
dar va menține și inima sănătoasă. Pe lângă efectul bene-
fic asupra inimii, mărul ajută și la prevenirea cancerului 
pulmonar, îmbunătățirea funcției plămânilor și preve-
nirea diabetului de tip II. 

AVOCADO 
Cercetările recente au demonstrat faptul că fructul de avocado oferă niște avantaje surprinzătoare pentru 

sănătate. Unul dintre alimentele cele mai dense în nutrienți, avocado este bogat în fibre și se află în topul fruc-
telor ce asigura acidul folic, potasiu, vitamina E și magneziu.  Grăsimile monosaturate propulsează fructul de 
avocado în clasa super alimentelor. Singurul fruct ce are un conținut comparabil de grasimi monosaturate este 
măslina.Grasimile monosaturate din avocado sunt concentrate în acidul oleic, ce ajuta la scăderea colesterolu-
lui.  

SUPER ALIMENTE PENTRU O SaNATATE SUPER 
CELE MAI RĂSPÂNDITE ȘI ACCESIBILE SUPER ALIMENTE 

Profesor coordonator: Ing. Rozalia Burdușel 

Elevi: Mocanu Ramona și Lupșa Andreea                                          

222222    ISSN: 2247-2851/ ISSN-L: 2247-2851 Și!... Noi! - Nr. 10/ 2021  



                     

Un studiu a arătat ca după o dieta de 7 zile ce include fructul de avocado 
s-au constatat scăderi semnificative ale colesterolului.O jumatate de avocado 
deține o cantitate excelentă de nutrienți. La 145 calorii, el conține aproximativ 
2 grame de proteine, 6 grame de fibre și 13 grame de grăsimi, din care 8.5 
grame sunt grasimi monosaturate.  

Avocado este, de asemenea, bogat în magneziu. Magneziul este un nu-
trient esențial pentru sănătatea oaselor, sistemului cardiovascular (reglarea ten-
siunii și a ritmului cardiac), prevenirea migrenelor și a diabetului de tip II. Este 
asigurat mai mult magneziu decât de la 20 de alte fructe, cum ar fi banana, ki-
wi și capșune.  

Este bogat în potasiu, care este un nutrient deosebit de important și care 
până acum nu a beneficiat de atenția pe care o merita. Potasiul ajută la reglarea 
tensiunii arteriale, iar un consum regulat previne bolile sistemului circulator cum ar fi tensiunea mărita, atacul 
cerebral și afecțiuni ale miocardului. 

Avocado mai este și o sursă bogată de acizi folici. Un avocado conține 23% din necesarul zilnic de acizi 
folici. Diverse studii au aratat o legatura între dietele bogate în acizi foli-
ci  și un risc redus de boli cardiovasculare, precum și atac cerebral.  
În plus, avocado  este bogat în beta-sitosterol. Alaturi de untul de ara-
hide, caju, migdale, alune și fasole, avocado  e una dintre cele mai bune 
surse de betasitosterol. Fitosterolul este echivalentul colesterolului pen-
tru plante. Deoarece beta-sitosterolul este atât de asemanator cu coleste-
rolul, el concură pentru absorbție cu colesterolul și câstigă, având ca 
efect reducerea cantității de colesterol din fluxul sanguin. Beta-
sitosterolul se pare ca inhibă diviziunea excesivî a celulelor, ceea ce 
poate juca un rol important în prevenirea cancerului.  
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Prof.coordonator.ing. Ciubuciu Vasilica Elena            
Elev:Dicu Georgiana Denisa, clasa a X-a F 

Întrucât alimentele ecologice nu suferă modificări genetice și nu sunt tratate cu 

diverse substanțe chimice pentru a rezista mai mult la raft, gustul lor este supe-

rior alimentelor ne-ecologice. Legumele și fructele au gustul și aroma speci-

fice celor crescute la țară de bunicii noștri, în armonie cu natura. Fructele, le-

gumele, cerealele, mierea, laptele, carnea și nu numai, toate acestea pot fi 

obținute prin metode ecologice care ne garantează că nu conțin substanțe chi-

mice sintetice, dăunătoare sănătății. Prin urmare, produsele ecologice alimen-

tare obținute din materie primă ecologică sunt produse ecologice. De exemplu, 

pentru ca un pachet de biscuiți să fie declarat produs ecologic, este necesar ca 

toate elementele din compoziția biscuiților să fie ecologice: făină, unt, zahăr etc. De asemenea, la fabricarea 

produselor eco este interzisă adăugarea aditivilor sintetici deosebit de periculoși pentru sănătate - coloranți, 

conservanți, potențiatori de aromă etc. 

Aceste alimente conțin mai puține pesticide(ex. fungicide, erbicide, insecticide), sunt substanțe chimice ce 

rămân în produsele alimentare din comerț. Copiii mici și fetușii, precum și femeile gravide sunt afectate de 

aceste substanțe, iar problemele ce pot apărea sunt: dureri de cap, sistem imunitar slăbit, diferite malformații  

la nou-născuti, stres, tulburări de comportanent și disfuncții mo-

torii. Pesticidele fac dificilă reproducerea păsărilor și animalelor 

mai mici sau le pot ucide, și de aceea, agricultura ecologică este 

mult mai benefică și pentru mediul înconjurător, aceasta reduce 



 

            Produsele alimentare ecologice:                                          

 sunt crescute cu ajutorul îngrășămintelor 

naturale (gunoiul de grajd, compost); 

 furajele sunt controlate în mod natu-

ral(rotația culturilor, plivit manual, arat 

etc.); 

 insectele sunt înlăturate cu ajutorul me-

todelor naturale (păsări, insecte care 

apără culturile, capcane). 

 AVANTAJE: 

 Absența resturilor de substanțe nocive pentru 

sănătate, cum ar fi pesticide și îngrășăminte sin-

tetice; 

 Reducerea conținutului de hormoni în producția 

de alimente de origine animală precum laptele și 

ouăle; 

 Produse alimentare proaspete; 

 Conținut nutrițional mai mare decât analogii 

procesați în majoritatea cazurilor; 

 Aromă naturală. 

 PRODUSELE NON-ECOLOGICE: 

 sunt crescute cu fertilizatori chimici și sintetici; 

 furajele sunt contolate cu erbicide chimice; 

 utilizarea insecticidelor pentru distrugerea in-

sectelor și prevenirea/tratarea eventualelor 

boli. 

   BENEFICIILE ALIMENTELOR 

ECOLOGICE: 

 Calitatea nutrițională 

 Arome naturale 

 Absența de antibiotice 

 Sănătatea inimii                                                          

 Capacitatea antioxidantă                                                         

 Protecția mediului 

 Fără adăugarea de substanțe chimice 

 DEZAVANTAJE: 

 Plantații mai mici care au ca rezultat o producție 

mai mică de alimente și costuri mai mari pentru 

consumator; 

 Produsele foarte perisabile, deoarece nu sunt 

adăugate substanțe precum conservanți în com-

poziția lor, necesitând vânzarea numai comu-

nității locale; 

 Eliminarea dăunătorilor și a buruienilor prin 

procese manuale face, de asemenea, ca alimen-

tele ecologice disponibile consumatorilor să fie 

mai scumpe; 

 Posibilitatea de contaminare cu bacterii cum ar 

fi E Coli în timpul cultivării alimentelor; 

 Un pic greu de găsit din cauza constrângerilor 

regionale ale agriculturii ecologice. 
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poluarea la nivelul solului, apei și aerului, gradul de eroziune a solului, crește fertilitatea acestuia și utilizează 

mai puțină energie. 

Animalelor crescute organic, nu li se administrează antibiotic, acestea putând determina rezistența bacteriilor 

la unele dintre acestea, pe cand animalelor crescute ecologic, li se oferă mai mult spațiu și acces la aer liber 

pentru a le menține sănătoase. 

               Produse alimentare organice versus produse alimentare non-organice 



Prof.coordonator.ing. Ciubuciu Vasilica Elena 
Elev: Dicu Georgiana Denisa, clasa a X-a F 

Profesor inginer Tănase Elena 
 

Într-o lume în continuă schimbare, parcă plină de prea 
mult, dar totuși atât de puțin, suntem bombardați de atâtea 
informații și trăiri, încât este greu să vedem și să realizăm ce 
este real, ce este bine și ce este rău. 

Trăim în on-line ca să ne protejăm, dar ajungem să 
uităm ce înseamnă a trăi, iar ecranul atât de periculos mai ales 
în viața copiilor și a adolescenților, datorită puterii sale 
hipnotizatoare, a ajuns să fie chiar calea prin care ei își 
desăvarșesc existența. 

În aceste condiții care este pericolul din spate? De ce trebuie să ne ferim acum? Anturajul? 
Tentațiile? Lipsa interacțiunii umane? Atâtea întrebări, atâtea pericole evidente care ne fac să ratăm 
dușmanii existenți chiar în fața noastră. 

Am ales  o problemă reală, care a existat și va exista în viața noastră în special datorită capacității 
sale de camuflare...și anume - DEPENDENȚA DE ZAHĂR. Ciudat nu?! Atât de dulce pare tema, dar atât 
de periculoasă. 

Ce este de fapt? Dependența este o stare caracterizată prin necesitatea stringentă de folosire a unor 
substanțe sau medicamente, fiind în același timp o fixaţie emoţională obţinută prin învăţare, care se exprimă 

într-o manieră stereotipă cu caracterul şi forţa 
unui instinct, în scopul obţinerii de plăceri 
specifice.  
Ceea ce defineşte instalarea dependenţei este 
incapacitatea de a controla pornirea de a consuma 
o substanţă sau de a repeta un obicei. Acest lucru 
este determinat de modificări produse la nivelul 
creierului ce au drept consecinţă o serie de 
tulburări de comportament. Trebuie menţionat 
faptul că tot acest proces se accentuează 
progresiv. Evoluţia dependenţei depinde de 
cantitatea, de frecvenţa şi de contextul în care o 
persoană abuzează de o anumită substanţă. Şi, pe 
măsură ce dependenţa se „adânceşte", persoana 
respectivă are nevoie de o cantitate tot mai mare, 

de o administrare tot mai frecventă şi în contexte altădată inacceptabile.  
De ce este astfel, atât de importantă o eventuală dependență de zahăr? Pentru că substanța oferită la 

schimb este glucoza care reprezintă puterea creierului - sursa de energie pentru gândire, memorie, 
concentrare.  

Funcționarea normală a organismului depinde astfel 
de cantitatea de zahăr în sânge  (80 - 125 mg/dl); atunci 
când sângele este lipsit sau supraîncărcat cu zahăr, poate 
apărea  o gamă largă de simptome mentale precum: uitare, 
lipsa de concentrare, pierderi de memorie pe o scurtă 
perioadă de timp, oboseală a creierului, depresie, oscilații 
ale stării de spirit, epuizare fizică și mentală, neputința de a 
percepe sau reține informații noi. 

Astfel, trebuie să avem grijă ce cantitate de zahăr 
ingeră, însă trebuie să fim atenți și la tipul de zahăr pe care 
îl luăm din exterior, pentru că există o diferență importantă 
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între zahărul alb rafinat și complexele naturale întâlnite în alimente. 
Zahărul alb rafinat este un  CHIMICAL, un drog puternic care dă 

dependență și care înlăturat din dieta zilnică determină simptome 
specifice cum ar fi: tremur, dureri de cap, schimbări de temperament, 
iritabilitate. 

Dulciurile, asemenea sucurilor, prin cantitatea exagerată de zahăr 
acționează asupra sistemului de recompensă a creierului prin inundarea 
zonei cu dopamină - un neurotransmițător prezent în regiunile creierului 
responsabile pentru emoții, motivație și plăcere.  

De exemplu, când bem tipicele băuturi răcoritoare care conțin de 
zece ori cantitatea normală  necesară de zahăr, acesta  este de zece ori mai 
rapid absorbit și introdus în circulația sanguină, provocând pe moment o senzație de plăcere, de relaxare și în 
același timp energie. Problema este că efectul este temporar, în scurt timp, apărând efectul invers: iritabilitate, 
oboseala, nevoia iminentă de încă o doză energetică ceea ce creează un periculos de dulce cerc vicios 
ireversibil. 

Timp de secole, zahărul a fost folosit numai pentru aroma sa. El se prepara în casă în cantităţi mici. 
Când zahărul a început să fie folosit ca aliment spre sfârşitul secolului al XIX-lea, au început să apară și diverse 
probleme de sănătate printre care: depresia, hiperactivitatea, diabet zaharat tip 2, obezitate, creșterea nivelului 
de colesterol, insomnie, boli cardiace, acnee, deficit de atenție, oboseală cronică. 

Dupa cum vedeți, atât de dulce și atât de nociv. Știu că avem atât de 
multe griji, dar ar trebui să încercăm să nu le îngropăm într-o 
problemă mai mare. Într-adevăr, o prăjitură, un covrig și mai ales o 
doză de cola sunt salvatoarele noastre în aceste zile haotice și parcă 
fără sens și final, însă să fim atenți... la un moment dat grijile se 
termină, până și pandemia va dispărea..., dar odată introdus în 
sistemul nostru cu aceeași dulceață, zahărul ne va distuge. 
Să încercăm astfel, să ne ferim de pericolul care chiar există, folosind 
ce avem - un fruct, o gura de soare și de aer curat și o îmbrățișare 
dulce.  

Eleva Radu Andreea Ioana,clasa a XII-a F 
Profesor îndrumător,  Săvescu Valentina 

 
        Pandemia este o epidemie care se extinde pe un 
teritoriu foarte mare, în mai multe țări, iar numărul de 
cazuri crește foarte repede. Au fost în istorie pandemii 
cumplite de ciumă, variolă, tifos, holeră, febră galbenă, 
tuberculoză, gripă. S-a estimat că Moartea Neagră a 
ucis 200 de milioane de oameni în secolul al XIX-lea, 
iar gripa spaniolă din 1918, 100 de milioane. Azi, ne 
confruntăm cu COVID-19, dar nu este singura 
pandemie activă, și nici cea mai mortală, căci mai 

există și SIDA, cu peste 40 de milioane de victime, și gripa sezonieră. 
Holera a provocat cea mai veche pandemie, pe Valea Gangelui, prin anul 600 î.Hr. Este o boală care 

afectează intestinul subțire și se manifestă prin diaree, vomitat și deshidratare - toate grave. Mortalitatea 
ajunge la 85%. Boala este cauzată de Vibrio cholerae, care produce o toxină agresivă, și apare în special în 

țările sărace, unde nu se pot respecta strict regulile de igienă. Nu este eradicată. 
Epidemii de holeră au fost la Viena și Londra (sec. XIX), iar în Războiul Crimeii (1853-1856) au murit în 

ambele tabere mai mulți soldați din cauza holerei decât pe câmpul de luptă. În 1892, epidemia din Afganistan 
s-a extins și în Rusia, alta izbucnind în același an la Hamburg. Ultima epidemie mare de holeră a avut loc în 
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1991-1992 în 21 de ţări din America Latină, 
când s-au înregistrat 635.973 de cazuri și 5.576 
de morți. 
Ciuma (pesta), deosebit de contagioasă, este 
produsă de bacteria Yersinia pestis. În trecut, a 

luat forme de pandemie, întinzându-se pe mai 
multe continente. Nici ciuma nu este eradicată, 
anual apar 1.000 - 2.000 de cazuri în rândul 
oamenilor, pe lângă episoadele animaliere. Cu 
pesta porcină s-a confruntat și România în 
2019. 
„Ciuma lui Caragea” a fost o epidemie de 
ciumă bubonică în Țara Românească în anii 

1813-1814. Cel mai afectat a fost Bucureștiul. Au murit peste 90.000 de oameni. 
Moartea neagră  a fost cea mai violentă pandemie de ciumă din istoria lumii, izbucnind în Asia și 

răspândindu-se în Europa, după 1347, având printre simptome dureri insuportabile. În plus, bolnavii aveau pe 
gât și în zona inghinală umflături pline cu puroi, inițial roz, apoi roșu-închis și în final negre. Ajungeau la 
dimensiunea unor portocale și victimele mureau în chinuri îngrozitoare. A dispărut astfel cel puțin o treime, 
dacă nu chiar o jumătate din populația Europei. Anterior, Moartea Neagră făcuse ravagii în China de Est și 
India, apoi în Orientul Mijlociu și Africa de Nord.  

Tifosul exantematic este determinat de Rickettsia prowazekii și se transmite prin păduchi. Bolnavii 

trebuie izolați, deparazitați și vaccinați. Spre sfârșitul secolului XVI, tifosul a ucis peste 2 milioane de indieni 
din zonele muntoase ale Mexicului. În campania din Rusia, Napoleon a 
pierdut 100.000 de soldați prin tifos exantematic.  

În 1914 acesta a ucis 200.000 de soldați sârbi, un sfert din forțele lor 
armate. Marea epidemie de la sfârșitul Primului Război Mondial a provocat 
în răsăritul Europei, inclusiv România, 30.000.000 de bolnavi și 3.000.000 
de morți. În Moldova au fost 125.000 decese, iar în Regat au murit 300.000 
de oameni. 

Utilizarea DDT a dus la cvasidispariţia păduchilor de corp, după care 
tratamentul cu tetraciclină, doxiciclină și cloramfenicol au redus masiv 
morbiditatea, astfel încât, din anii 1990 încoace, n-au mai fost raportate 
decât cazuri sporadice. 

Gripa spaniolă a apărut în timpul Primului Război Mondial și s-a 
răspândit în multe țări odată cu întoarcerea soldaților de pe front. A făcut 
între 50 de milioane și 100 milioane de victime. Boala a fost observată 
prima dată în Fort Riley, Kansas, Statele Unite, la 11 martie 1918. Aliații din Primul Război Mondial au numit-
o gripă spaniolă deoarece a primit mai multă atenție în presa spaniolă decât în restul Europei, care avea presa 
cenzurată din motive de campanie militară. Se estimează că până la 50% din populația de pe Terra din acel 
moment a suferit de această boală. 

Gripa porcină a izbucnit în Mexic în aprilie 2009 și a evoluat ca o pandemie, răspândindu-se în lume și 
provocând, după unele surse, 575.000 de decese. Mass-media a declanșat o panică globală, făcând din această 

pandemie cea mai mediatizată epidemie de gripă din istorie 
– până la COVID-19. 
În prezent întreaga lume se confruntă cu resticții din cauza 
pandemiei de SARS-COV 2, însă specialiști caută remedii 
eficiente astfel încât pandemia actuală să fie stopată. 
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Elevele: Becheanu Valentina Andreea  

Gologan Alexandra Ioana 

Clasa a IX-a F 

Profesor îndrumător, Ștefănescu Violeta-Elena 

 

În termeni  generali, accidentele și bolile profesionale 

constau în lezarea componenței biologice a factorului 

uman, în cursul desfăşurării unui proces de muncă. 

Prin accident de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare, se 

înţelege vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicația acută profesională, care au loc în timpul 

procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de 

muncă de cel puţin trei zile calendaristice, invaliditate ori deces. 

Acestea se pot produce neaşteptat, brusc, violent - cazul accidentelor de muncă, sau într-un interval mai 

mare de timp, prin acumularea în organism a noxelor - situaţia bolilor profesionale. 

Începerea noului an școlar înseamnă, pe lângă rechizite și teme, mai mulți microbi pe care copiii îi aduc 

acasă. Școlile sunt locuri ideale pentru infecții. Mai mult decât atât, activitatea fizică în sala de sport și la locul 

de joacă poate duce la răniri accidentale. 

Unele dintre cele mai comune boli și leziuni care apar la școală sunt: 

RĂCEALA ȘI GRIPA 

Răcelile virale sunt cele mai frecvente și cele mai contagioase boli în școală. Copiii sunt mai expuși la 

răceli decât adulții, iar simptomele lor tind să fie mai severe. În cazul în care copilul nu are febră, și este de 

acord și medicul, poate să meargă la școală, dar trebuie să evite răspândirea microbilor.  

Virusul gripal este un alt virus respirator care poate face ravagii în timpul anului școlar. Gripa este mult 

mai intensă decât răceala. Gripa este cauza absenței școlare mai îndelungate decât răceala. Puteți opta pentru 

vaccinul antigripal anual, în funcție de recomandările medicului. Recomandările în domeniul sănătății susțin 

vaccinarea în scopul protejării copilului dumneavoastră și al prevenirii răspândirii la copiii cu risc crescut de 

complicații la gripă. 

GASTROENTERITA 

Gastroenterita este provocată de o varietate de viruși: rotavirus, norovirus, anumite forme 

de adenovirus etc. Acești viruși infectează mucoasa tractului digestiv, cauzând dureri de stomac, vărsături și 

diaree. Pentru a evita aceasta, copilul trebuie să se spele întotdeauna pe mâini după ce merge la baie și înainte 

de a mânca.  

CONJUNCTIVITA 

Conjunctivita este o infecție foarte contagioasă la ochi. Aceasta se extinde cu 

ușurință de la un copil la altul în mediul școlar. Copilul are simptomele 

conjunctivitei dacă are ochii „roșii”, cu vase de sânge, are o secreție galbenă sau 

verde la ochi, și s-a trezit cu pleoapa la un ochi sau ambii ochi „lipită” și cu exces 

de secreție. Copilul poate, de asemenea, să prezinte mâncărime la nivelul ochilor, 

senzație de arsură și sentimentul că ar avea ceva în ochi. Conjunctivita necesită 

de obicei, antibiotice oftalmologice sub formă de picături sau unguent pentru a 

accelera vindecarea și a preveni  răspândirea acesteia la alți copii.  
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LEZIUNI LEGATE DE GHIOZDAN 

 Leziunile sunt un alt aspect de considerat odată cu reînceperea 

scolii. Leziunile cauzate de ghiozdan afectează mulți copii în 

fiecare an. Ghiozdanul este util pentru transportul manualelor, al 

rechizitelor, al echipamentului de sport și pentru mâncarea de la 

școala, dar trebuie respectate câteva reguli. Purtarea ghiozdanului 

într-un mod necorespunzător poate provoca dureri de spate, dureri 

de gât și umăr supraîncărcat. Poate bloca irigarea corectă cu sânge, 

ceea ce, va provoca o senzație de amorțeală, furnicături și 

slăbiciune la nivelul brațelor și mâinilor. Un ghiozdan ar trebui sa 

cântarească maxim 10% din greutatea corporală a unui copil. De asemenea, copilul trebuie întotdeauna să 

poarte ambele bretele de umăr pentru a distribui uniform greutatea. Ideal ar fi un rucsac ușor, cu bretele late și 

spate căptușit. 

CORONAVIRUS  (Covid-19) 

Pandemia de COVID-19 este de actualitate pe tot globul 

pământesc. Acest virus a apărut la începutul anului pe 26 februarie. Prin 

luna martie au început interdicțiile manifestărilor publice sau private, iar 

mai apoi, spre sfârșitul lunii s-a instalat starea de urge nță. În aceeastă 

perioadă oamenii fost încurajați să reducă numărul de infecții practicând 

următoarele reguli de prevenire: 

 Curăță mâinile cu apă și săpun sau cu o soluție pe bază de alcool, 

 Acoperă-ți nasul și gura cu un șervețel sau cu pliul cotului când tușești și strănuți, 

 Evită contactul direct cu persoanele care au simptome de raceala sau gripa, 

 Purtarea măștii de protecție. 

Până în prezent, nu există nici un medicament specific recomandat 

pentru prevenirea sau tratarea noului coronavirus. Toate persoanele pot 

fi infectate de noul coronavirus, dar cele mai expuse sunt cele în vârstă 

și persoanele cu afecțiuni medicale preexistente, precum: astmul, 

diabetul, bolile de inima. Nici pănă acum nu există dovezi  că animalele 

de companie, cum ar fi câinii sau pisicile, por fi infectate cu noul 

coronavirus. 

 

Concluzii 

În activitățile desfășurate zilnic există întotdeauna riscul 

accidentării. Pentru evitarea îmbolnăvirii sau accidentării trebuie să 

respectăm întotdeauna regulile impuse de instituția în care ne 

aflăm, reguli generale de igienă și de asemenea reguli de bună 

purtare. Toate aceste reguli au scopul de a îmbunătăți desfășurarea 

activităților individuale sau de grup și de a asigura continuitatea 

activităților ce se desfasoară în instituție.  
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                                                  Despre secretariat, ca funcţie în organizaţiile moderne, se poate vorbi 

începând cu era industrială care a accelerat deviziunea muncii, fiind predominantă de principiul specializării. 

Fenomenul feminizării secretariatelor este motivat de conţinutul acestei munci, presupunând activităţi 

de dactilografiere şi documentaristice, mari consumatoare de timp, care solicită răbdare şi înclinare spre de-

taliu, caracteristici specific feminine 

Secretariatele au devenit adevărate noduri comunicaţionale, 

având rolul de a asigura condiţiile preliminare pentru realizarea de către 

manager a unor contacte operative şi eficiente. În acest fel, în munca 

secretariatelor s-a produs o mutaţie decisivă, de la îndemânarea în raport 

cu scrisul la îndemânarea în raport cu oamenii. Eficienţa lor depinde, tot 

mai mult, de abilităţile de comunicare şi de bun psiholog, capabil să lu-

creze în echipă, să se comporte diferenţiat, în funcţie de personalitatea 

cu care vine în contact. 

În acest context, femeile s-au dovedit mai dotate decât bărbaţii cu anumite aptitudini psihologice, pre-

cum: loialitatea, intuiţia, abilitatea relaţională şi inteligenţa emoţională.  

În epoca contemporană, automatizarea tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale a produs schimbări majore şi ireversibile în întreaga 

societate, modificând profund modul de comunicare, de lucru, de for-

mare. În secretariate, noile tehnici ale biroticii au determinat restruc-

turarea sistemelor de documentare, de comunicare, de prelucrare a 

informaţiilor prin utilizarea calculatoarelor, a serviciilor de poştă 

electronică şi comunicare prin fax. Utilizarea eficientă a acestora im-

plică continua perfecţionare a operatorului uman, reluarea, de fapt, pe 

o altă treaptă, a muncii administrative. 

 

În ceea ce priveşte profesiunea de secretară în România, aceasta este una 

dintre profesiunile expuse unor transformări rapide după anul 1989. 

Acest fapt este confirmat şi de noile posibilităţi de pregătire profesion-

ală, postliceală sau universitară.  

Secretar-șef al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Mun. Ploiești,  

 Claudia Petrache 



 

Elev Gorgoteanu Melania, clasa a-X-a B 
Profesor îndrumător Nuțu Mădălina 

 
 

Schimbarea climatică reprezintă o schimbare 
în distribuția statistică a 
modelelor    meteorologice, atunci când această 
schimbare durează o perioadă extinsă de timp, 
adică, zeci de ani până la milioane de ani.   
Schimbarea climatică se referă la o schimbare a 
condițiilor meteorologice medii sau la 
variația vremii în contextul condițiilor medii pe 
termen lung. Este produsă de factori precum: 

procesele biotice, variațiile radiației solare primite de Pământ, tectonica plăcilor și erupțiile vulcanice, dar și 
de anumite activități umane care au fost identificate drept principalele cauze ce contribuie semnificativ la 
creșterea concentrațiilor emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă, acestea producând schimbarea climei, 
adesea denumită încălzire globală.  

Un gaz cu efect de seră este un gaz care absoarbe și emite energie radiantă în gama cu infraroșu 
termic. Principalele gaze cu efect de seră în atmosfera pământului sunt: vaporii de apă, dioxidul de carbon, 
hidrofluorocarburile, perfluorocarburile, metanul, oxidul de azot și ozonul.  

După tipul de efect al gazelor, acestea sunt:  
֍ gaze cu efect direct de seră: CO2, CH4, N2O, hidrofluorocarburi (HFC-uri), perfluorocarburi(PFC-uri), 

SF6 şi NF3;  
֍ gaze cu efect indirect de seră: CO, NOx, Compuşi 

Organici Volatile Non-Metan (NMVOC) şi SO2. 
             Efectul de seră este un fenomen natural prin 
care o parte a radiației terestre în infraroșu este reținută 
de atmosfera terestră. Efectul se datorează gazelor cu 
efect de seră care reflectă înapoi această radiație. 
Efectul actual al existenței gazelor cu efect de seră este 
ca temperatura medie a Pământului, cu circa 33°C mai 
mare decât ar fi în lipsa lor, adică este de  cca.+15°C în 
loc să fie de-18°C. În acest sens, efectul de seră este 
benefic, el asigurând încălzirea suficientă a Pământului 
pentru a permite dezvoltarea plantelor așa cum le 
cunoaștem noi azi.  

Consecințele schimbărilor climatice: 
Topirea gheții și creșterea nivelului mărilor 

Atunci când apa se încălzește, își mărește volumul. 
Încălzirea globală se află, de asemenea, la originea 
topirii calotelor glaciare și a ghețarilor. Luate 
împreună, aceste schimbări duc la creșterea nivelului 
mărilor și oceanelor și, astfel, la inundarea și erodarea zonelor de coastă și a celor joase. 

Fenomene meteorologice extreme, schimbarea regimului precipitațiilor 
Ploile torențiale și alte fenomene meteorologice extreme devin din ce în ce mai frecvente. Ca urmare a 

acestei situații, se produc inundații și scade calitatea apei, iar resursele de apă devin tot mai precare în 
unele regiuni. 

Consecințele pentru Europa 
Europa Centrală și de Sud se confruntă mai frecvent cu valuri de căldură, incendii forestiere și secetă.  
Zona mediteraneeană devine tot mai aridă, ceea ce o face vulnerabilă în fața secetei și a incendiilor 

forestiere. Nordul Europei devine considerabil mai umed și este posibil ca inundațiile pe perioada iernii să 
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devină un fenomen obișnuit.  
Consecințe pentru țările în curs de dezvoltare 
Locuitorii multor țări în curs de dezvoltare sărace sunt 
printre cei mai afectați. Pe lângă faptul că viața lor 
depinde deseori într-o măsură foarte mare de mediul 
natural , ei au și cele mai puține resurse care le-ar 
putea permite să facă față schimbărilor climatice. 
 
 
Riscuri pentru sănătatea umană 
Schimbările climatice au deja un impact asupra 
sănătății: 
 A crescut numărul deceselor 
cauzate de căldură în unele 

regiuni și a scăzut numărul celor cauzate de frig în altele. 
 Asistăm deja la modificarea distribuției unor boli transmise prin apă sau vectori. 
 Costuri pentru societate și economie 
Daunele cauzate bunurilor imobile și infrastructurii, dar și sănătății umane antrenează costuri ridicate 

pentru societate și economie. În ultima 
perioadă, au fost afectate de inundații peste 
5,5 milioane de persoane, iar pierderile 
economice directe rezultate au fost de peste 90 
de miliarde de euro. Sectoarele care depind 
mult de temperatură și precipitații, cum ar fi 
agricultura, silvicultura, energia și turismul, 
sunt în mod special afectate. 

 
Riscuri pentru flora și fauna sălbatică 

Schimbările climatice se produc atât de 
rapid încât supraviețuirea multor specii de 
plante și animale este amenințată. Multe specii 
au migrat deja, iar altele riscă să dispară dacă 
temperaturile medii globale vor continua să 
crească necontrolat. 

Așadar, schimbările climatice afectează întreaga planetă, generând una dintre cele mai mari provocări cu 
care se confruntă omenirea în momentul de faţă, datorită efectelor dezastruoase, având repercusiuni asupra 

întregii populaţii, sub aspect economic, social şi ecologic. 
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                                                         Elev:Nedeloiu Andreea Simona clasa a XI-a F  

                                                                  Prof. coord. Ciubuciu Vasilica Elena  

 

     Încălzirea globală este fenomenul de creștere a temperaturilor medii înregistrate ale 

atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a oceanelor. Încălzirea globală a 

început să îngrijoreze oamenii după anii ’60, acest fenomen fiind rezultatul dezvoltării 

masive a industriei și a creșterii concentrației gazelor cu efect de seră care sunt considerate 

în cea mai mare măsură responsabile de acest fenomen.  

     Gazele cu efect de seră sunt acele gaze care absorb și emit energie radiantă în gama cu 

infraroșu termic. Exemple de gaze cu efect de seră: vapori de apă, dioxid de carbon CO2, metan CH4, oxid de 

azot NO2, ozonul O3 și freoni. Creșterea acestor emisii de gaze cauzează efectul de seră. Fără gazele cu efect 

de seră, temperatura medie pe suprafața Pământului ar fi de aproximativ -18 grade Celsius, în loc de 

temperatura normală de +18 grade Celsius.  

     Dacă emisiile de gaze vor crește mai mult, iar poluarea mediului 

înconjurător nu este stopată cât mai repede, viitorul existenței oamenilor 

pe Terra este pus sub semnul întrebării. Organizația Mondială a Sănătății 

a emis un raport că până în anul 2030 schimbările climatice vor duce la 

moartea a cel puțin 250.000 de oameni pe an.  

    Cauzele principale ale încălzirii globale sunt următoarele: dioxidul de 

carbon (CO2), degajat în atmosferă de termocentrale și vehicule  este 

principalul vinovat de acest fenomen. Pe plan mondial, 60% din necesarul de curent electric este obținut prin 

arderea cărbunilor în termocentrale, aceste arderi emanând în atmosferă dioxid de carbon. Aproximativ o 

treime din poluarea industrială provine din sectorul transporturilor. Circa un miliard de vehicule care circulă 

în lume au motor cu ardere internă. Acest motor intern funcționează cu combustibili produși din petrol, carbu-

rant fosil prin arderea căruia rezultă gaze nocive. Vehiculele vândute în Europa în anul 2014 au avut, în me-

die, emisii de CO2 de circa 130g/Km, iar vehiculele grele de transport atingând emisii de CO2 de circa 200g/

Km. Un vehicul cu motor de ardere internă se face responsabil de emiterea a circa o tonă de dioxid de carbon 

în atmosferă, ceea ce înseamnă că, anual, mijloacele de transport eliberează în aer cel puțin 1.000.000.000. 

tone de dioxid de carbon în atmosferă.  

    Gazul metan provine, de asemenea, și din ferme și agricultură, extracțiile petroliere, dar și de pe 

fundul mării și a oceanelor. Metanul( CH4) este un gaz mult mai periculos decât  dioxidul de carbon în 

influența încălzirii globale. Se presupune că efectele produse de dioxidul de carbon în 100 de ani pot fi 

realizate de metan în numai 10 ani, 60% dintre sursele ce produc gaz metan sunt atribuite activităților umane. 

Creșterea animalelor pentru hrană, în special a bovinelor, a crescut 

exponențial în ultimele decenii. Procesele care au loc în intestinele 

acestor ierbivore sunt responsabile pentru producerea de gaz 

metan.   

    Știai că? Circa 1,5 miliarde de vaci pot degaja în atmosferă 100 

milioane tone de metan, aproximativ 10-15% din emisiile totale de 

metan anuale.  

    Creșterea și cultivarea orezului produce anual între 50-100 

milioane tone de metan, din cauza proceselor de descompunere a 
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materiei organice din îngrășăminte și condiții anaerobe.  

   Pe plan global, industria petrolieră produce emisii 

importante de metan, circa 10 miliarde de tone CO2 

anual.  

    Pe fundul oceanelor și mărilor există acumulări 

mari de gaz metan, considerate de specialiști ,,bombe 

cu ceas”. Topirea ghețarilor în oceanul Artic, 

eliberează în apa mării milioane de tone de gaz 

metan. Topirea ghețarilor afectează foarte mult 

animalele din zona artică, în special urșii polari, 

aceștia devenind o specie pe cale de dispariție.  

   Defrișările masive, mai ales în zonele tropicale 

sunt o altă cauză a încălzirii globale. În America de 

Sud este înregistrată cea mai mare rată de defrișări din ultimul secol. Copacii au un rol esențial în natură, 

pentru că aceștia absorb o cantitate mare de CO2 din atmosferă. Raportul este simplu: mai putini copaci, mai 

mult dioxid de carbon în aer. Despăduririle din 

perioada 2000-2010 au dus la creșterea cu peste 10% a 

cantității din CO2 în atmosferă.  

    În urma incendiilor de vegetație din Australia în 

anul 2020 peste 766 de mii de hectare de padure au 

ars. 

    Știai că? Un copac ajuns la maturitate poate absorbi 

o rată de dioxid de carbon de 48 lbs/ an și eliberează 

suficient oxigen în atmosferă cât pentru doua ființe 

umane. Mai pe scurt copacii pot trăi fără oameni, dar 

oamenii nu pot supraviețui fără copaci. Fără sa bem 

apă putem supraviețui 3 zile, fără mâncare 3 

săptămâni, dar fără aer doar 3 minute.  

   Efectele devastatoare ale încălzirii globale sunt următoarele: creșterea nivelului mărilor și oceanelor. 

Oamenii de știință au calculat că nivelul apei din mări și oceane a crescut cu minimum 2 metri, porțiuni mari 

din zonele de coastă vor dispărea, temperatura pe suprafața Pământului a crescut cu 0,3 grade Celsius. Până în 

anul 2025 temperatura medie globală va 

crește cu un grad Celsius, creșterea 

temperaturilor va determina ca unele zone 

uscate să devină și mai uscate. 

    Măsuri de ameliorare a încălzirii globale: pentru oprirea 

cantității de dioxid de carbon în atmosferă ar trebui oprite 

despăduririle, încetinirea arderilor de combustibil fosil și folosirea 

unor surse nepoluante precum energia eoliană.  
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Elev: Vasile Diana clasa a X-a F 

prof.coordonator.ing.Ciubuciu Vasilica Elena 
 
Un incendiu de pădure este un foc necontrolat într-o zonă de vegetație combustibilă 
naturală. Poate fi determinat de multe cauze, naturale sau umane. Exemple de cauze umane sunt piromanii și 
cioburile de sticlă care acționează ca o lupă, concentrând lumina pe vegetația moartă. 

1.CLASIFICAREA INCENDIILOR DE PADURE. Incendiile de 
pădure se pot clasifica in următoarele categorii:  
  a) INCENDIUL DE CORONAMENT - se manifestă la partea 

superioară a copacilor, când ard coroanele. Incendiul de 
coronament în plină dezvoltare are forma unui zid de foc, care 
înaintează pe deasupra pădurii sub forma unui val uriaş.  
  După viteza cu care se manifesta incendiile de coronament pot 
fi : 
   - lente;  
   - rapide;  
   - violente. 
Viteza de înaintare în direcția vântului este de 8-25 km/oră. În 

cazul incendiului de coronament violent, viteza de înaintare a focului este pe fronturi foarte largi și ajunge la 
peste 25 km/oră. 
   b) INCENDIILE DE LITIERĂ - sunt incendii care 

cuprind vegetația de pe solul pădurii: arbuşti, muşchi, 
licheni, ierburi, boschete, tufișuri, pătura moartă, 
uscaturile, resturile rămase la exploatarea pădurii și partea 
inferioară a copaciilor. 
  Incendiile de litiera pot fi: 
   - lente; 
   - rapide.  
  În cazul incendiului de litiera rapide focul se poate 
propagă către direcția vântului cu viteze care pot atinge 
pana la 1 km/oră, înalțimea flăcării depăşește 2m.  
 c) INCENDIILE SUB PĂTURA DE FRUNZIŞ -izbucnesc în special în pădurile seculare pe solul cărora s-a 
depus de-a lungul anilor o pătura groasă de frunze uscate, crengi lemnoase, care au putrezit și au format un 
strat de putregai sau chiar de turbă. Incendiul are o formă de manifistare neregulată în funcție de crăpăturile în 
stratul mort și obstacolele pe care le întâlneşte în cale.  
 Viteza incendiului subteran este mică și rar ajunge 1km în 24 de ore.  
2. CAUZELE INCENDIILOR DE PĂDURE. Cauzele care dau naştere la incendiile de pădure sunt variate. 
Din studierea incendiilor de pădure rezultă ca cele mai frecvente cauze sunt următoarele: 
 folosirea neglijentă a focului de către oameni pentru prepararea hranei sau pentru încălzit; 
 țigări aruncate la întâmplare;  
 arderea rămăşițelor lemnoase rezultate din parchetele de exploatare;  
 crearea de suprafețe agricole prin arderea sau de îmbunătățirea păşunilor.  

 
3. CÂTEVA DINTRE CELE MAI MARI DEZASTRE DIN LUME:  

 În Grecia, incendiile de vegetație din nord-vestul Atenei au ajuns în 
luna august 2009 la suburbiile din capitala greacă. Mii de locuitori au 
părăsit în timpul nopții zonele afectate. Au fost evacuate două spitale 
de copii, locuri de campare şi mai multe locuințe. Focurile izbucnite s-
au intins pe o suprafață de 40 de kilometri. La nivelul întregii țări se 
înregistrează 75 de incendii. Grecia a solicitat ajutorul Franței şi al 
Italiei pentru a controla situația. Grecia a mai fost afectată de incendii 
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în 2007, când 77 de persoane şi-au pierdut viața şi peste 250.000 de 
hectare de teren au fost distruse, în principal în Peloponez şi în 
insula Eubeea.  

 În Spania, incendiile de pădure au distrus aproximativ 75.000 de 
hectare de teren, în acest an, suprafata aproape dublă față de cea 
afectată în 2008. Aproximativ 1.000 de persoane au fost evacuate în 
acest an din orasul Algeciras, din sudul Spaniei, din cauza unui 
incendiu de vegetație. Incendiul a distrus 300 de hectare de 
vegetație. Regiunile cele mai amenințate sunt Andaluzia (sud), 
Murcia (sud-est), Valencia (est), Castilia-La-Mancha (centru-sud), 
Exremadura (sud-vest) și partea de nord-est a tarii (Aragon, 
Catalunia și insulele Balerare).  

 În S.U.A., California, în 2007 incendiile au făcut ravagii, unde 500.000 de persoane și-au părăsit casele în fața 
flăcărilor pe care nici pompierii și nici armata nu le-au mai putut stăpâni.Trei persoane au murit, iar alte 76 au 
fost rănite. Incendiile, cele mai grave din ultimii patru ani, s-
au extins din cauza rafalelor puternice de vânt și au afectat 
zona de sud a orașului San Diego, amenințând, de asemenea, 
comunitățile situate la nord de metropolă. Cel putin 3.500 de 
case s-au făcut scrum în zona de coastă a Californiei, iar alte 
zeci de mii sunt amenințate. Mai mult de 8.000 de pompieri, 
sprijiniți de 16 elicoptere, se luptă să stăpânească 16 incendii 
de dimensiuni uriațe. Guvernatorul Arnold Schwarzenegger i
-a cerut președintelui Bush să ridice nivelul de alertă 
la ,,dezastru major", situație care impune ajutor federal. 
Pentagonul a trimis 6 avioane militare transformate în 
bombardiere cu apă. Persoanele evacuate au fost cazate pe 
stadionul Qualcomm din San Diego.  

Orașul Ploiești trece prin criza  poluării aerului, dar măsurile luate 

se limitează la controlul agenților economici. 

Instituțiile publice au la îndemână serviciile adecvate și posibilități 

de a lua hotărâri și  acționează la cererea cetățenilor. Acest proiect 

a plecat de la problemele sesizate de elevii care locuiesc în Ploiești 

și care sunt martori în viața de zi cu zi la diverse eve-

nimente.Având în vedere schimbările climatice, trebuie avută în 

vedere prevenirea unor incidente care pot duce la pierderi materiale 

sau, chiar mai grav, pierderi umane. 

Proiectul vizează transformarea unui serviciu contra cost pentru 

cetățenii orașului într-o afacere profitabilă cu mici investitii.  

Dezvoltarea durabilă reprezintă scopul politicilor și strategiilor de 

dezvoltare a fiecarei zone din România.Acest lucru presupune și gospodărirea deșeurilor urbane (colectare, 

transport, depozitare).Colectarea deșeurilor selective și valorificarea lor nu pare să fie o prioritate a insti-

tuțiilor publice locale.Doar educația cetățenilor și întreprinzătorii, care să nu urmărească doar  profitul pot să 

salveze mediul in viitor. 

Elev: Clejan Maria Alexandra clasa a X- a H 
Profesor îndrumător: Constantin Cristina Viorica 
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Trebuie creată  infrastructura de colectare a deșeurilor din lemn sepa-

rate de alte tipuri de deșeuri.Deșeurile  lemnoase au câteva surse: 

 Deșeuri lemnoase din culturi (generate din managementul  pădurilor) 

 Reziduuri rezultate în urma prelucrării lemnului 

 Deșeuri din lemn din construcții și demolări.  

   

Proiectul  presupune următoarele acțiuni: 

Colectarea materialului lemnos prin toaletarea copacilor din zonele 

verzi ale orașului. 

 Prelucrarea materialului în mașina de tocat lemn și transformarea în 

peleți în utilaje specializate. 

 Comercializarea peleților sau utilizarea acestora în locul materialului lemnos în instituții (școli, spitale) 

prin centrale care utilizează acest combustibil în zonele unde utilizarea gazelor este costisitoare sau chiar 

imposibil de realizat 

 Utilizarea resurselor financiare pentru obținerea de puieți 

 Plantarea puieților în activități cuprinse în proiecte ecologice cu instituțiile de învățământ pentru educarea 

noi generații.  

Resursele necesare se reduc la câteva utilaje ce pot fi achiziționate ușor cu o investiție redusă, raportată la  

efectele pozitive asupra imaginii orașului 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FIGURA 1. Mașina de tocat deșeuri lemnoase          F IGURA 2.   Mașina de făcut peleți  

 

Resursele umane necesare sunt minime, activitățile bazându-se și pe voluntariat. 

Ideea proiectului poate fi utilizată în orice zonă în care există păduri în care copacii îmbătrânesc sau sunt 

doborâți de vânt și care în momentul de față sunt lăsați să putrezească.Totodată, poate deveni o  activitate 

permanentă pentru că materie primă va exista în per-

manență. 

Impactul social va fi pe mai multe planuri pentru 

cetățeni prin evitarea stresului creat de riscul apa-

riției pagubelor în cazul prăbușirii unui copac bătrân  

peste o mașina, casa sau, și mai grav accidentarea 

unei persoane, reducerea cheltuielilor pentru cetățeni 

atunci când solicită curățarea unor arbori și plantarea 

unor copaci prin care se pot crea zone de relaxare 

care lipsesc în orașul Ploiești și îmbunătățirea ca-

lității vieții prin curățarea aerului respirat. 
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Elev: Drăghici Iuliana Mădălina  clasa a X-a F 

Prof.coordonator.ing. Ciubuciu Vasilica Elena 

 

           Termenul de plastic face referire la acele materiale, produse sintetice de natură organică, anorganică 

sau mixtă, care se pot prelucra ușor în diferite forme, la cald sau rece, cu sau fără presiune. Descompunerea 

naturală a plasticului în mediul înconjurător necesită peste 500 de ani din cauza materialelor care îl 

alcătuiesc. Cu fiecare tonă de plastic reciclat se economisesc între 700 și 800 de kilograme de petrol brut.  

          Plasticul ne face viața mai ușoară în multe feluri, dar unele substanțe de plastic conțin substanțe 

chimice care pot dăuna atât sănătății noastre, cât și a animalelor. Astăzi, mai mult ca oricând suntem cu toții 

conștienți de cât de dăunător este plasticul pentru natură. Oceane întregi sunt pline de plastic, țări întregi sunt 

poluate de acest material, devenit din ce în ce mai prezent în viața noastră. Ce nu se știe cu adevărat este 

efectul plasticului asupra organismului uman.  Și nu vorbim aici de cel aflat pe fundul oceanelor sau cel din 

gropile de gunoi, ci despre cel pe care îl ingerăm în fiecare zi. Într-un an, în medie, o persoană introduce din 

alimente și din apă aproximativ 250 grame de plastic. După o anumită perioadă de timp, plasticul se 

descompune în bucăți mici. Acestea sunt particule mai mici de 5mm dimensiune, cel mai frecvent fiind găsite 

în apa de băut, în bere, fructe de mare și sare.  

        Adesea, apa este îmbuteliată în ambalaje de plastic și sunt depozitate în condiții improprii, până când 

ajung la raft. Acestea sunt adesea expuse la soare, iar plasticul încălzit se descompune mai ușor, ajungând și 

mai multe particule în apă. Pentru fabricarea plasticului se folosește o substanță numită bisfenol A (BPA). 

Această substanță este confundată de corpul uman cu un hormon numit estrogen. Bisfenolul A dizolvat în apa 

îmbuteliată poate cauza în timp probleme se sănătate. Bisfenolul A este omniprezent în viața noastră. 

Eliminarea lui completă nu este posibilă, însă reducerea expunerii la această toxină se poate realiza prin 

câteva metode simple: înlocuirea recipientelor din plastic pentru apă sau mâncare cu recipiente din oțel 

inoxidabil sau din sticlă, acordarea atenției deosebite modalității de păstrare a sticlelor de plastic- evitarea 

consumului de apă din sticle care au fost expuse mai mult timp la soare sau care au fost congelate sau 

înghețate, evitarea refolosirii sticlelor din plastic pentru apă, alegerea consumului de apă filtrată de la robinet 

în detrimentul achiziționării apei îmbuteliate 

        Plasticul pe care îl aruncăm zilnic distruge tot mai des mediul înconjurător. Rezultatele folosirii 

plasticului de unică folosință pot fi observate pe malul mărilor dar și în oceane. Conform unei estimări, până 

în 2050 oceanele ar putea conține mai multe materiale din plastic decât pești. Peste 150 

de milioane de tone de plastic se află astăzi în oceane. Între 4,8 și 12,7 miliarde de tone 

de plastic ajung în ocean în fiecare zi.  
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        Problemele cauzate de deșeurile din plastic în oceane:  

1.Viața maritimă: animalele se pot încurca în deșeurile din plastic și 

le pot ingera, pot fi rănite inclusiv de echipamentul de pescuit 

pierdut; degradarea habitatului; expunerea la substanțele chimice 

aflate în plastic. 

 

2.Sănătatea umană: expunerea 

substanțelor chimice prin lanțul trofic. 

 

3.Economie: pierderile cauzate de deșeurile marine sunt estimate între 259 și 

695 de milioane de euro și se înregistreze în principal în sectorul turismului și în 

cel al pescuitului.  

 

4.Climă: reciclarea unui milion de tone de plastic echivalează cu retragerea din 

circulație a unui milion de mașini ( în ceea ce privește emisiile de CO2.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipuri de deșeuri marine:  

 49% obiecte din plastic de unică folosință,  

 27% deșeuri din plastic provenite din echipamentele de pescuit ,  

 18% deșeuri din alte materiale, 6% alte obiecte din plastic.  

    

Curiozități despre plastic care arată cât este de periculos pentru omenire:  

 o bună parte din totalul plasticului nu este reciclat,  

 80% din totalul plasticului produs până acum poluează mediul,  

 totalitatea gunoaielor din plastic cântărește de mii de ori mai mult decât un zgârie-

nori,  

 nici cele mai vechi obiecte din plastic nu s-au degradat încă și nici nu o vor face,  

 plasticul ucide anual mai multe animale decât orice alt prădător. 
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Prof. Mădălina Nuțu 
                    Elev:Bolintiru Nicușor Ștefan, clasa a X-a B  

 

Dintre numeroasele probleme de mediu care amenință planeta noastră, o 

problemă majoră o constituie, fără nici o îndoiaăa, deșeurile. 

Deșeurile sunt resturi materiale rezultate dintr-un proces 

tehnologic (sau casnic) de realizare a unui anumit produs, care nu 

mai pot fi valorificate direct în realizarea produsului respectiv. 

Ele pot fi substanțe, materiale, obiecte, resturi de materii prime 

provenite din activitățile economice, menajere și de consum. 

Majoritatea activităților umane reprezintă și surse de producere 

de deșeuri. 

Conform Legii 211 din 15 noiembrie 2011 privind 

regimul deșeurilor, deșeul este orice substanţă sau obiect pe care 

deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce. 

Clasificarea deşeurilor se poate face după mai multe criterii, în 

general se vorbeşte despre următoarele categorii de deşeuri: 

Deşeuri menajere, provenite din sectorul casnic sau din sectoare 

similare, mica şi marea industrie, sectorul public sau administrativ, 

comerţ etc.  

Deşeuri stradale, specifice căilor de circulaţie publică, provenite din 

activitatea cotidiană a populaţiei, din spaţiile verzi, din depunerea 

substanţelor solide din atmosferă.  

Deşeuri voluminoase, provenite din demolarea sau construirea de 

obiective industriale sau civile, sau de alte provenienţe care, datorită 

dimensiunilor lor nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de precolectare sau colectare, ci necesită o tratare 

diferențiată.  

Deşeuri industriale, provenite din desfăşurarea proceselor tehnologice şi care sunt de diferite naturi în funcţie 

de specificul unităţii industriale. Cele mai mari cantități de deşeuri industriale provin din activităţile miniere. 

Deşeuri agricole, provenite de la unitățile agricole şi zootehnice sub formă de gunoi de grajd, dejecții 

animaliere, deşeuri animaliere de la abatoare și din industria cărnii, deşeuri vegetale de la fabricile de zahăr, 

ulei etc. 

Deşeuri periculoase  precum cele: toxice, inflamabile, 

explozive, radioactive, infecțioase, spitaliceşti sau de altă 

natură, care prezintă direct sau indirect pericol pentru lumea 

vie.  

Deşeurile nepericuloase sunt cele care nu se descompun în 

elemente periculoase care să afecteze viața omului, dar se 

acumulează in cantităţi uriaşe afectând într-un fel sau altul 

mediul. 
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Valorificarea presupune reutilizarea, reciclarea materialelor utile, regenerarea, dar şi recuperarea valorii 

energetice prin utilizarea deşeurilor drept combustibil. 

Metode de valorificare: 

1. Incinerarea deşeurilor este o metodă de eliminare a 

deşeurilor prin arderea lor. Este una din metodele de tratare 

termică a deșeurilor. În urma incinerării se obțin căldură, 

gaze, abur și cenusă. 

2. Piroliza deşeurilor este un procedeu de transformare sau 

de descompunere chimică a substanțelor organice în 

condițiile unei temperaturi înalte şi de nepătrundere a aerului.  

Prin transformarea pirolitică a deşeurilor iau naştere diverse 

produse dependente de componența materialului inițial, de 

parametrii de funcționare ai instalaţiei, de condiţiile de 

încălzire ale temperaturii de degazare (piroliză) şi de durata reacției. 

3. Compostarea deşeurilor organice prin care se înţelege totalitatea transformărilor 
microbiene, biochimice, chimice şi fizice pe care le suferă deşeurile organice, vegetale 
şi animale, de la starea lor iniţială şi până ajung în diferite stadii de humificare, stare 
calitativ deosebită de cea iniţială, caracteristică produsului nou format, denumit 
compost.  
     Prin compost se înţelege un produs obţinut printr-un proces aerob, termofil, de 
descompunere şi sinteză microbiană a substanţelor organice din produsele reziduale, 
care conţine peste 25 % humus relativ stabil format predominant din biomasă 
microbiană. 
4. Transformarea biomasei în combustibili - Biomasa este materia organică folosită 
pentru a produce energie electrică regenerabilă, energie termică sau combustibili. 

Biomasa este definită ca organisme vii sau recent moarte și orice produs secundar al acestor organisme, de la 
plante și cherestea până la deșeuri agricole și alimentare, și chiar canalizare.  
     Energia stocată în biomasă 
poate fi eliberată pentru a produce 
energie electrică regenerabilă sau 

căldură prin arderea sau 

gazeificarea biomasei uscate sau a 
biogazului (metan) capturat prin 
digestia anaerobă controlată.  
Protejarea mediului este o acțiune 
de importanță majoră pentru 
viitorul omenirii, iar valorificarea 
deșeurilor se numără printre cei 
mai importanți pași către o planetă 
mai curată și mai sănătoasă, prin 
reciclare. 
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Profesor Mădălina Nuțu  

 

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor 

și rezidurilor din agricultură, inclusiv substanțele vegetale și 

animale, silvicultură și industriile conexe, precum și partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane. 

Biomasa reprezintă resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe planetă. Aceasta include absolut toată 

materia organică produsă prin procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa este prima formă de 

energie utilizată de om, odată cu descoperirea focului. 

În funcție de origine, biomasa poate fi clasificată astfel:  

Biomasa primară este produsă prin activitatea de fotosinteză de către plante, reprezentând ansamblul 

de materii prime vegetale, cu creștere mai mult sau mai puțin rapidă, folosite direct sau în urma unui proces 

de conversie, în alimentația umană, furajare, diferite industrii sau pentru producerea de energie.  

Biomasă secundară este produsă de către ființele heterotrofe, cele care utilizează biomasa primară, și 

anume animalele ierbivore și 

omnivore. De mare importanță sunt 

produsele reziduale din activitățile 

industriale sau de creștere a vitelor.  

Biomasa reziduală este 

produsă în activități umane: paie, 

rumeguș, resturi de la abatoare, 

reziduri urbane etc.  

Biomasa fosilă este 

reprezentată de petrol, gaze naturale 

și cărbune.  

Din punct de vedere al 

rezidurilor (deşeurilor), biomasa 

poate fi clasificată astfel:  

Reziduurile primare sunt 

produse din plante sau din produse forestiere. O astfel de biomasă este disponibilă „în câmp” şi trebuie 

colectată pentru utilizarea ei ulterioară. 

Reziduurile secundare sunt produse la prelucrarea 

biomasei pentru producerea produselor alimentare sau a 

altor produse din lemn, fiind disponibile în industria 

alimentară, la fabrici de producere a hârtiei etc. 

Reziduurile terţiare devin disponibile după ce un produs 

din biomasă a fost folosit. Acestea reprezintă diferite 

deşeuri, incluzând deşeuri menajere, deşeuri lemnoase, 

deşeuri de la tratarea apelor uzate etc.  

Biomasa este utilizată pentru obţinerea de: 
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 Hrană; 

 Furaje; 

 Materii prime şi auxiliare pentru diferite 

industrii; 

 Energie. 

      Formele de valorificare energetică a 

biomasei (bioenergie și biocarburanți) sunt: 

֍ Arderea directă cu generare de energie termică; 

֍ Arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO plus H2); 

֍ Fermentarea cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH); biogazul se poate arde direct, iar 

bioetanolul, în amestec cu benzina, poate fi utilizat în motoarele cu combustie internă; 

֍ Transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool și generare de esteri, de 

exemplu, metil esteri (biodiesel) și glicerol; în etapa următoare, biodieselul purificat se poate arde în 

motoarele diesel; de asemenea, uleiul vegetal se poate arde în motoarele diesel ca atare sau în amestec cu 

motorina în diferite proporţii, dar cu calităţi inferioare biodieselului; 

֍ Degradarea enzimatică a biomasei cu obținere de etanol sau biodiesel. 

 Combustibili obţinuţi din biomasă se pot clasifica în două categorii: 

 biocombustibili convenționali sau prima 

generație de biocombustibili: ulei vegetal pur, 

biodiesel,  bioetanol; 

 biocombustibili avansaţi sau a doua generație 

de biocombustibili: combustibil (Diesel) Fischer – 

Tropsch, bioetanol (din biomasa lignocelulozica), 

ulei de piroliză, hidrogen, biometanol, bio-DME, 

bio-SNG (prin gazeificarea biomasei), biohidrogen 

(prin gazeificarea biomasei), biometan, biobutanol. 

Cele mai importante avantaje ale utilizării 

biomasei ca sursă de energie alternativă se 

manifestă în protecția mediului, în politicile 

energetice sau în gestionarea deșeurilor, astfel: 

 Poate fi folosită  în calitate de combustibil și  

pentru  producerea  energiei electrice; 

 Poate fi folosită pentru a genera  electricitate cu 

aceleași instalații sau centrale de energie care 

folosesc cărbuni; 

 Reduce semnificativ emisia de gaze cu efect de 

seră; 

 Este în  general ieftină; 

 Este rațional să se utilizeze și deșeurile. 

 Biomasa nu este importantă numai ca sursă de 

energie, ci poate fi la fel de importantă sau chiar să 

joace un rol esențial în aspecte socio-economice, 

îndeosebi în zone rurale deoarece poate crea locuri de muncă noi, permanente, și ajută la salubrizare. 

Importanța ei se regăsește în posibilitațile ei de stocare a anumitor substanțe, și mai ales în îmbunătățirea 

nivelului de CO2. Plantele absorb CO2, reducând prin urmare concentrația acestuia în atmosferă.  
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 Profesor inginer SANDA MIA        

 

           În prezent, utilizarea biotehnologiilor medi-

ului a luat o amploare excepțională. Biotehnologiile 

mediului folosesc culturile microbiene pentru a 

acoperi anumite nevoi ale societății. Majoritatea 

serviciilor oferite poate fi împărțită în două catego-

rii importante:  

 culturile microbiene pot elimina elementele tox-

ice contaminante din apă, sol, depuneri și nămol, 

permițând astfel societății refolosirea resurselor;  

 culturile microbiene pot converti valoarea ener-

getică a deșeurilor(din deșeurile amestecate sau cu compoziție periculoasă, se obțin diferite tipuri de bio-

masă, care sunt folosite cu ușurință de către societatea umană, de exemplu: metan, hidrogen, electricitate, 

etanol si biogaz.     

În cadrul biotehnologiilor de depoluare a mediului sunt incluse toate metodele şi tehnicile  

de epurare biologică a apelor uzate sau poluate, a aerului sau ale solurilor degradate, extracţia de minereuri 

cu ajutorul microorganismelor sau metodele de bioremediere cu ajutorul plantelor sau microorganismelor. 

Biotehnologiile de mediu pot fi utilizate în multe situații nelimitate. 

Este deosebit de important, totuși, să fie găsite și aplicate întotdeauna soluțiile și metodele optime și 

care nu necesită costuri ridicate de aplicare. Activitatea metabolică a microorganismelor constituie baza sis-

temelor aplicării biotehnologiilor în tratarea poluării.  

 

Cele mai importante aplicații ale Biotehnologiilor Mediului  

în prezent sunt:       

1. Măsurătorile de mediu  

 Detectoare de lanțuri ADN (sonde ADN), care sunt special-

izate pentru detectarea prezenței acizilor nucleici și a or-

ganismelor patogene în sondele de mediu;           

 Biosenzorii folosiți la detectarea organismelor patogene și a factorilor de poluare.         

2. Controlul poluării sistemelor de mediu degradate; 

            Biotehnologiile mediului utilizează metode biologice pentru reabilitarea unor terenuri care pot fi pop-

ulate sau pot fi utilizate în alte moduri, precum și pentru controlul poluării sistemelor acvifere poluate sau 

eutrofizate(lacuri și bîlți îmbogăățite cu materii organice și cu substanțe nutritive - nitrați, fosfați).  

3. Tratamentul apelor poluate  

           Tratamentul deșeurilor umede și solide.  O mare parte din deșeurile orășenesti 

și industriale sunt materiale care ar trebui să fie tratate înainte de a fi returnate în 

natură; astfel, biotehnologiile mediului permit aplicarea unor noi metode de trata-

ment, mult mai ieftine și mai prietenoase pentru mediu.        

           Transformarea deșeurilor în substanțe cu o mare valoare nutritivă. Transfor-

marea gunoiului ecologic sau a deșeurilor industriale în alimente pentru animale cu 

valoare nutritivă mare.         
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4. Aplicarea unor procese și metode industriale care evită sau limitează poluarea mediului.  

 

Biotehnologiile pot ajuta la dezvoltarea unor 

metode nepoluante de producție a unor bunuri:  

֍ Folosirea unor produse naturale (fermenți sau bac-

terii) în industria producătoare de piele, textile sau 

tratarea hârtiei; 

֍  Producția plasticului reciclat din microorganisme 

care pot înlocui plasticul sintetic utilizat în prezent 

(care nu poate fi reciclat); 

֍ Producția de îngrășăminte și produse medicinale 

pentru agricultură. Producția de energie din surse 

neconvenționale – bioetanol, biogaz, hidrogen bio-

logic; 

֍ Producția de energie din surse neconvenționale – 

bioetanol, biogaz, hidrogen biologic.     

 

Diversele culturi de microbi pot transforma valoarea energetica a deșeurilor în energie folosibilă: 

֍ Gazul metan (CH4) poate fi convertit prin ardere în energie electrică cu degajări relativ mici de bioxid de 

carbon sau oxid de azot. Ecologia biochimică și microbiană a formării metanului din materia complexă or-

ganică sunt bine studiate;  

֍ Hidrogenul gazos (H2) este un produs alternativ de fermentație 

care, față de gazul metan, prezintă avantajul că poate fi utilizat în 

celulele de combustibil convențional, producând energie electrică 

nepoluantă;  

֍ Electricitatea poate fi produsă direct în celulele de combustibil 

microbian, evitându-se etapa emisiei intermediare de hidrogen, 

obținându-se energie electrică  fără ardere și nepoluantă, direct din 

bio-masă;  

֍ Fermentarea zahărului în vederea obținerii etanolului, o 

tehnologie microbiană practicată de mult timp, a revenit recent în 

centrul atenției, ca înlocuitor sau aditiv regenerabil al benzinei; 

֍ Biocombustibilul este o alternativă promițătoare a benzinei, putând fi produs direct din energia solară prin 

utilizarea cianobacteriilor și a algelor. Biocombustibilul este format din alcani, aceștia fiind componenți ai 

lipidelor conținute de microbii care sintetizează hrana cu ajutorul 

luminii .         

 

Biotehnologiile industriale și de mediu fac parte din sectoare 

industriale cheie, care fac tranziția dintre sectoarele producătoare 

către modele de mediu mai ecologice și mai durabile. Capabilitatea 

biotehnologiilor de convertire a energiei în cadrul proceselor in-

dustriale, având ca rezultate profitabilitate economică și ecologică, 

a determinat luarea de măsuri  în direcția transformării 

economiilor pe baze mai rezistente, durabile și ecologice.  
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Soluţia optimă pentru România care să 

corespundă condiţiilor de consum energetic mic şi 

să fie ecologică ar fi pompele de căldură care au ca 

surse de căldură  neconvenţională apa . Am ales 

această sursă deoarece : 

√ apa freatică este cea mai eficientă sursă de 

căldură ecologică având o temperatură 

constantă de +7C până la +12C face ca această 

apă subterană să fie purtătorul de energie  

termică  de-a lungul   întregului an, fără 

influențe din partea schimbărilor meteorologice. 

Randamentul acestei surse de energie termică 

este cel mai ridicat comparativ cu celelalte 

tipuri de surse de energie neconvențională 

(aerul și solul); 

√ colectarea acestor  surse de căldură se face cu 

ajutorul unor sonde, astfel, beneficiind de 

avantajul de a ocupa un spaţiu restâns; 

√ în cazul pompelor de caldura tip apa - apa, 

coeficientul de performanță este COP = 5,4 - 

5,5. Aceasta înseamnă că 1 kWh de energie 

electrică absorbită produce, prin intermediul 

pompei de căldură tip apa-apa, 5,4 - 5,5 kWh 

energie termică. Aceste valori mari ale COP 

sunt atinse atunci când încălzirea casei, se face 

cu sistemul "în pardoseală", și scad cu creșterea 

temperaturii agentului termic din circuitul de 

încălzire al casei. 

România are un climat temperat cu influenţe 

continentale ceea ce duce la folosirea celor două 

tipuri de surse. 

În cazul pompelor de căldură, având ca purtător 

de energie aerul, eficienţa termică este relativ 

redusă (în medie 1,9 la temperatura mediului 

exterior de –8oC şi 2,8 la temperatura de +8oC) şi 

reduce productivitatea termică la reducerea 

temperaturii mediului înconjurător (iar la valori mai 

mici de +4oC, apare pericolul căderii brumei pe 

suprafaţa evaporatorului).  

Dezavantajul major al sistemului PDC aer-apă 

este faptul că nu poate funcţiona monovalent la 

temperaturi foarte scăzute (începând de la cca.-15 

C). Aceste PDC pot funcţiona bivalent- paralel 

monoenergetic prin folosirea unei rezistențe 

electrice care intră în funcţiune la temperaturi foarte 

scăzute ( sub -15C). Datorită acestui fapt puterea de 

încălzire este limitată.  

Un alt dezavantaj al utilizării ca sursă de 

căldură a aerului exterior este brumarea (jivrarea) 

vaporizatorului. Condensul format pe suprafața 

vaporizatorului rămâne în stare lichidă atâta timp 

cât temperatura în zonă este pozitivă, dar pelicula 

respectivă mărește rezistența de trecere a aerului 

prin vaporizator, cu efecte negative asupra 

consumului energetic al instalației (a 

ventilatorului). La coborârea temperaturii la valori 

negative, se formează bruma, a cărei grosime crește 

continuu, înrăutațind schimbul de căldură și mărind 

inadmisibil rezistența la curgerea aerului prin 

vaporizator. Funcționarea îndelungată în aceste 

condiții poate conduce la acoperirea totală a 

vaporizatorului și respectiv la imposibilitatea 

funcționării pompei de caldură. 

Un alt dezavantaj al instalației având sursa de 

caldură aerul exterior este acela că, în contact cu 

componentele pompei de căldură  le corodează, în 

special suprafețele reci pe care se formează 

Profesor Ștefănescu Violeta-Elena   
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condensul. Din această cauză în zonele puternic 

industrializate sau în vecinătatea mării este necesar 

ca vaporizatoarele să fie confecționate din cupru, 

ceea ce crește prețul de cost al instalației. 

Instalațiile de pompă de căldură ce folosesc 

pentru funcționare aerul exterior sunt potrivite 

pentru zone climatice care nu depășesc 3000 grade/

zile , deci în zone cu ierni lungi și blânde, așa cum 

este cazul în țările din nord-vestul Europei, care au o 

climă continental-oceanică. Un dezavantaj al 

utilizării căldurii solului îl constituie faptul că există 

diferite tipuri de soluri, cu proprietăți diferite (mai 

ales din punct de vedere al conductivității termice, 

densitate și căldură specifică, umiditate), fiind dificil 

de evaluat cantitatea de căldură ce se poate extrage 

fără a se realiza o analiză a solului zonei respective. 

Cel mai bun tip de sol este cel argilos, cu umiditate 

ridicată, cel mai puțin bun fiind solul nisipos. Cu 

toate acestea, până la ora actuală, cel puțin în 

Europa, nu este cea mai răspândită pompă de 

căldură. Motivele sunt mai multe: calitatea apei 

trebuie să îndeplinească practic calitatea apei 

potabile; apa extrasă din straturile freatice trebuie 

reinjectată în sol (puțul de injecție trebuie să fie 

amplasat la min. 15m în aval față de direcția de 

curgere a apei în pânza freatică); pentru fiecare kW 

termic instalat este necesar un volum minim de apă 

de 160litri/oră, adică 0.16mc/ora (la min 8 º C), 

debitul trebuind asigurat în orice moment de puțul 

de extracție; în UE există reglementări foarte stricte 

privind acest gen de foraje.  

În concluzie, se poate afirma că sursele 

naturale de căldură prezintă suficiente argumente 

pentru a fi utilizate în instalațiile de pompe de 

căldură pentru încălzirea clădirilor, fie ca surse 

unice, fie ca surse suplimentare, ducând la efecte 

energetice benefice și asigurând o perioadă a 

recuperării investiției inițiale redusă, datorită 

economiei de combustibil realizată. 
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Profesor Petre Cristian Marian  

 

Cu toți cunoaștem sau cel puțin putem intui 

importanța unor invenții rămase în urma 

activității unor mari creatori din diverse domenii 

ale ingineriei. Așa am putea aminti, de exemplu, 

numele unor mari personalități ale secolelor 

trecute fără de care nimic din lumea actuală nu ar 

fi posibil: Thomas Alva Edison (11/02/1847 – 

18/10/1931), scoțianul Alexander Graham Bell 

(03/03/1847 – 02/08/1922, telefonul – brevetat în 1876, despre care 

unii cu ceva mai mult simț al umorului ar spune că dacă Bell ar fi 

știut ce a ajuns telefonul în zilele noastre nu l-ar fi inventat, el însuși 

refuzând să-l folosească), italianul Guglielmo Giovanni Maria 

Marconi (25/04/1874 – 20/07/1937, cu deosebite contribuții în 

crearea radioului – 1890)  sau din domenii mai apropiate de lumea 

mecanicii cum ar fi James Watt (30/01/1736 – 25/08/1819, care a 

dezvoltat motorul cu aburi – 1776), iar pe urmele acestuia americanul 

Robert Fulton (14/11/1765 – 25/02/1815, nava cu aburi – Nautilus 

în 1798), George Stephenson (16/10/1803 – 12/10/1859) și fiul său Robert Stephenson (16/10/1803 – 

12/10/1859), care au realizat prima locomotivă cu aburi în 1825, Nicolas Leonard Sádi Carnot (01/06/1796 

– 24/08/1832, ciclul ideal de combustie cunoscut sub numele de ciclul Carnot, a reușit să pună bazele unei 

noi discipline de inginerie – termodinamica, fără de care motoarele termice larg utilizate în zilele noastre nu 

ar fi fost posibile), Nicolaus August Otto (10/06/1832 – 26/01/1891, 

motorul termic în 1861 și împreună cu Eugen Langen (9/10/1833 – 

02/10/1895) în 1864 prima variantă fezabilă din punct de vedere 

comercial a motorului termic în patru timpi cu aprindere prin 

scânteie), Rudolf Christian Karl Diesel (18/03/1858 – 29/09/1913, 

creatorul motorului cu același nume, cu aprindere prin compresiune – 

1893, născut în Paris, fiul unor imigranți din Bavaria), Henry Ford 

(30/06/1863 – 05/05/1947, dezvoltatorul liniei de asamblare și al 

producției de masă), românul Aurel Persu (26/12/1890 – 05/05/1977, 

făptuitorul primului automobil aerodinamic din lume – 1922) etc. 

Toți cei amintiți au avut un rol major în dezvoltarea unor 

discipline de inginerie, dar și prin invențiile și utilitatea 

incontestabilă a acestora în modificarea fundamentală a vieții 

oamenilor, implicit a societății. 

Această enumerare ar putea continua, iar un nume trece 

ușor neobservat, deși fără activitatea lui nu am putea vorbi despre 

variatele aplicații ale gazelor lichefiate și ale tehnicii frigului în 

diverse industrii (diverse procedee de sudură în industria 
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constructoare de mașini sau în industria alimentară) sau despre aplicațiile 

medicale ale acestora (mai ales acum, în vreme de molimă) și totodată despre cel 

care a pus bazele uneia dintre cele mai mari companii de inginerie. Este vorba 

despre Carl Paul Gottfried Linde (11/06/1842 – 16/11/1934), om de știință și 

inventator în tehnica frigului și al ciclului Linde de lichefiere a gazelor. 

Carl von Linde s-a născut la 11 iunie 1842 în parohia luterană din 

Berndorf din districtul Franconia Superioară (Oberfranken), Bavaria, fiul unui 

preot și al unei mame cu origini suedeze. Nimeni nu se aștepta ca acesta să 

urmeze o carieră ca distins om de știință, înzestrat inventator și antreprenor de 

succes. Tatăl său Friedrich și-ar fi dorit să-l vadă  pe al treilea din cei nouă copii 

ai săi pe urmele sale profesionale. Mutarea familiei la Kempten, unde tatălui său 

i-a fost repartizată o parohie, participarea sa la liceul local l-a pus pe Carl von 

Linde în contact strâns cu familia directorului filaturii de bumbac din Kempten. 

Vizitele sale frecvente la fabrică, cu mașini de putere impresionante, a 

determinat pentru tânăr un interes față de tehnologie și dorința acestuia de a studia ingineria. În ciuda situației 

financiare dificile din familia numeroasă, Carl von Linde a putut să-și convingă tatăl să-i permită să studieze 

ingineria mecanică la cea mai importantă universitate tehnică a momentului, Politehnica din Zurich, Elveția. 

Ulterior, în 1868, Linde a fost acceptat pentru un post de lector – al Universității Tehnice din 

München; a devenit profesor titular de inginerie mecanică în 1872 și a înființat un laborator de inginerie; a 

inclus în programa sa didactică teoria refrigerării, acesta fiind începutul pentru evoluțiile sale inovatoare din 

tehnologia frigorifică. 

Primele instalații frigorifice ale lui Linde au avut succes comercial, iar dezvoltarea a început să-i ocupe 

din ce în ce mai mult timp. În 1879, a renunțat la funcția de profesor și a 

înființat „Compania de mașini de gheață Linde” (Gesellschaft für 

Linde’s Eismaschinen). Noua tehnologie frigorifică a oferit mari 

beneficii fabricilor de bere și, până în 1890, aceasta vânduse mai bine de 

700 de mașini. În plus, față de fabricile de bere, alte utilizări ale noii 

tehnologii au fost găsite. În 1894, a început lucrul la un proces de 

lichefiere a aerului și în 1895, Linde a solicitat brevetarea procesului său 

tehnologic. În 1901, a început să lucreze la o tehnică de obținere a 

oxigenului pur și a azotului pe baza distilării fracționate a aerului 

lichefiat. Până în 1910, colegii de muncă, inclusiv fiul lui Carl, Friedrich, 

au dezvoltat procesul cu două coloane Linde, ale cărui variante sunt încă 

utilizate în zilele noastre. 

 

Bibliografie: 

https://en.wikipedia.org 

125 Years of Linde 
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Prof. coord. Mocanu Bogdan 

Prof. Croitoru Andrei 

În timpul vacanțelor petrecute pe litoral, mulți dintre noi am fost martorii prezenței în cantități excesive 

pe țărm a algelor moarte, în putrefacție, dar și a peștilor morți ce plutesc în apele de mică adâncime. Aceste 

fenomene nedorite pot fi efectele unui proces de origine naturală – în special în cazul lacurilor cu apă dulce, 

dar, în majoritatea cazurilor semnalate în zona costieră a Mării Negre, ele sunt cauzate de intervenția 

umană asupra naturii.  

Ambele situații descrise anterior aparțin fenomenului de EUTROFIZARE. Deși nu este complet ne-

cunoscut publicului larg, datorită numeroaselor articole pe acest subiect care apar an de an în mass-media, 

puțini știu ce înseamnă eutrofizarea, care sunt cauzele și care sunt consecințele acesteia. Însăși etimologia 

acestui termen oferă informații primare despre ceea ce reprezintă– eutrophos în limba greacă, înseamnă bine 

hrănit, dezvoltat. Astfel, fenomenul poate fi definit ca îmbogățirea excesivă a unui corp de apă cu materie 

organică și nutrienți (azot si fosfor), elemente care sunt necesare dezvoltării organismelor. Deși în aparență 

lucrurile sună bine, în realitate, îmbogățirea excesivă a corpurilor de apă cu nutrienți determină schimbări 

nedorite în structura, funcționalitatea și stabilitatea ecosistemelor acvatice. 

Primul indicator al modificărilor survenite sub influ-

enţa eutrofizării este fitoplanctonul, adică totalitatea 

speciilor de alge unicelulare care trăiesc în masa apei. Deşi 

de dimensiuni microscopice, numărul uriaş de celule pe 

care le dezvoltă produce un lanţ de efecte negative, printre 

care amintim: 

- scăderea calității apei (culoare, gust, miros, turbidi-

tate, creșterea concentrației de fier, mangan, bioxid de car-

bon, amoniu, metan sau hidrogen sulfurat);   

- scăderea concentraţiei, până aproape de zero a cantităţilor de oxigen din apă (stare numită hipoxie şi 

anoxie), din cauza descompunerii cantităţilor importante de alge şi a depunerii materiei moarte pe fundul 

apei şi reducerea biodiversităţii.  

În vara lui 1974, la țărmul românesc al apelor de suprafaţă ale mării, analizele de laborator au evi-

denţiat un fenomen de înroşire al apei produs de o specie de algă unicelulară de talie mică, de câţiva microni, 

de forma unei inimi, numită Prorocentrum cordatum, iar fenomenul cunoscut sub numele de „înflorire 

algală” s-a repetat şi în vara lui 1975 (fig. 1). În urma cercetărilor, biologii au ajuns la concluzia că 

„înflorirea algală” era  produsă de acumularea de cantităţi uriaşe de săruri minerale în apele de suprafaţă ale 

mării, în special fosfaţi şi azotaţi, provenite mai ales din agricultură, prin intermediul apelor pluviale şi de 

şiroire care ajungeau în Dunăre. În anii următori, fenomene de înflorire algală au fost date şi de alte specii de 

alge unicelulare. Eutrofizarea a avut efecte negative asupra diversităţii sale biologice, în special în apele lito-

rale din partea de nord a litoralului românesc, aflate sub influenţa apelor dulci dunărene.  

Până la sfârșitul anilor 1950, înfloririle algale din zona litoralului românesc erau evenimente sporadice, 

ce aveau loc de regulă în zona gurilor Dunării. Spre sfârșitul anilor 1960, s-a produs o schimbare majoră în 

producţia agricolă, deseori numită „Noua Revoluţie Agrară”. Aceasta a implicat utilizarea de mari cantităţi 

de fertilizatoare şi pesticide pentru a creşte producţia la hectar. Au fost create ferme zootehnice cu producţie 

intensivă pentru a deveni o sursă de carne ieftină (o fermă din România putea ajunge chiar şi la un milion de 
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porci). Deversarea de deşeuri cu nutrienţi provenite din aceste activităţi agricole au ajuns în râurile tributare 

Dunării şi astfel în final în apele Mării Negre. De la an la an, apele costiere românești au fost supuse unei pre-

siuni antropice ridicate. Pe lângă aportul de nutrienți și materie organică adus de Dunăre şi din activitățile 

agricole, echilibrul ecosistemului a fost perturbat și de activitățile industriale și urbane din zonă. Îmbogățirea 

în exces a acestor ape cu nutrienți a dus la dezvoltarea necontrolată a unor specii de alge unicelulare 

(fitoplancton). În consecință, au apărut înfloririle algale foarte frecvente, ce au redus transparența apei, având 

efecte negative asupra populațiilor bentale (pești care trăiau pe fundul apelor). 

Începând cu anii 1974, 1975, Marea Neagră s-a transformat 

dintr-un ecosistem bogat din punct de vedere al biodiversi-

tăţii într-unul neprietenos pentru cele mai multe dintre or-

ganismele superioare. Rând pe rând, au dispărut din capturi 

de specii de peşti foarte valoroase din punct de vedere eco-

nomic (pălămida, chefalii, sturionii, macroul, zărganul sau 

calcanul). În anii ’80, au rămas pentru pescuit doar câteva 

specii de talie mică şi fără prea mare valoare economică, 

precum hamsia, şprotul şi bacaliarul.  

Dezvoltarea rapidă din perioada 1970 – 1989 a industriei și 

a agriculturii în bazinul hidrografic al Dunării a făcut ca 

aceste înfloriri algale să apară frecvent și intens. Evident, consecințele asupra ecosistemului costier au fost 

dezastruoase. Faptul că aceste înfloriri algale sunt produse, în general, de o singură specie de fitoplancton de-

termină modificarea culorii apei la suprafață, în funcție de specia dominantă.  

O consecință mult mai gravă decât modificarea aspec-

tului apei, determinate de aceste înfloriri algale, o reprezintă 

însă reducerea dramatică a concentrației de oxigen dizolvat 

în apă (așa numita hipoxie), uneori până la zero (anoxie), de-

oarece după perioada de maximă dezvoltare a algelor 

unicelulare, acestea mor și se descompun. 

Începând cu 1990, din cauza dificultăților economice a 

țărilor riverane precum și alinierii la legislația europeană, 

cantitatea de nutrienți din Dunăre a scăzut și ecosistemul 

Mării Negre și-a revenit treptat. Studiile efectuate în cadrul 

Programului de Mediu al Dunării au evidenţiat că 50 % din 

cantităţile de nutrienţi deversaţi în fluviul Dunărea (şi afluenţii acestuia) provin din agricultură, 25% din indus-

trie şi 25 % din ape uzate menajere.  

Concluzii : Marea Neagră se afla în mare pericol. Echilibrul ei natural milenar a fost perturbat în-

cepând din secolul trecut prin acţiuni antropice nefaste. Chiar dacă după 1990, ecosistemul Mării Negre şi-a 

revenit treptat, s-ar putea ca revenirea să fie doar temporară, având în vedere faptul că nivelul nutrienţilor este 

din nou în creştere cu efecte negative asupra litoralului românesc, în special în zona situată la sud de gurile 

vărsare ale fluviului (deci la sud de Delta Dunării) dacă NU se vor lua măsuri de control ca parte a unei 

strategii de reducere a poluării de către statele riverane.  

Bibliografie: 

http://old.lefo.ro 

https://www.g4media.ro 
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https://adevarul.ro 

https://graduo.ro/referate/biologie/eutrofizarea-in-

marea-neagra-454275#&gid=null&pid=8 
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Eleva Stănică Alexandra Daniela, clasa a XII-a E  

Prof. îndrumӑtor: Manea (Tudor) Eugenia 

 Cazane este un sector al defileului Dunării la trecerea 

prin Carpaţi (lung de 9 km), cuprins între localităţile Dubova şi 

Ogradena (azi strămutată în vatra com. Eşelniţa, din cauza lac-

ului de acumulare al hidrocentralei Porţile de Fier I). 

  Zona Cazanelor este formată din două sectoare: Ca-

zanele Mari (4km)- între masivele Ciucarul Mare (318m) şi 

Veliki Strbac (768m) şi Cazanele Mici (5km)- între Ciucarul 

Mic (313m) şi Mali Strbac (626m). Aici valea Dunării şi lacul 

de acumulare se îngustează până la 180-250m (în trecut fluviul 

se îngusta la 152m), având de străbătut calcare dure, jurasice şi 

cretacice, ceea ce explică valea în chei, cu pereţi verticali, 

stâncoşi. Viteza de scurgere a apei în acest 

sector depăşeşte 5m/s. Între Cazanele Mari 

şi Cazanele Mici se află bazinetul tectonic 

Dubova de formă aproape circulară, care corespunde unor roci mai slabe (neogene). În porţiunile de chei sunt 

caracteristice marmitele laterale şi de fund, cu vârtejuri de ape. 

  În zona Cazanele Mari se 

află peşterile Gura Ponicovei şi Vet-

erani- rezervaţie naturală, complexă 

(150 ha), care cuprinde stâncile cal-

caroase ale masivelor Ciucarul Mare 

şi Cicarul Mic, pe care se dezvoltă o 

vegetaţie submediteraneană cu nu-

meroase endemisme şi plante rare. 

Aici se întâlnesc stânjenelul balcanic 

(Iris reichenbachii), laleaua Ca-

zanelor (Tulipa hungarica), liliacul 

sălbatic (Syringa vulgaris) etc- zonă 

turistică de mare pitoresc. 

Dunărea la Cazane Dunărea la Cazane Dunărea la Cazane    
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Prof. Manea (Tudor) Eugenia  

 

 Masivul Bucegi are 

frecvente înălţimi ce depăşesc 

2000 m, acestea scăzând în alti-

tudine de la N la S: vf. Omu, 

2505 m (altitudinea maximă a 

masivului), Coştila, 2498 m, 

Caraiman, 2284 m, Jepii Mici, 

2184 m, Jepii Mari, 2071 m, 

Furnica, 2103 m, Vârfu cu Dor, 

2030 m. Prezintă evidente urme ale glaciaţiunii cuaternare (Valea Gaura, Valea Cerbului etc.) şi numeroase 

fenomene periglaciare (grohotişuri, custuri, morene, nişe nivale, râuri de pietre etc.).  În bazinul superior 

al Ialomiţei predomină relieful carstic (abrupturi, hornuri, doline, chei, peşteri etc.). Alternanţa stratelor de 

gresii, marne şi conglomerate, precum şi neuniformitatea litologică a conglomeratelor au condiţionat for-

marea, prin dezagregare şi eroziune diferenţială exercitată de vânt, ploi, gelivaţie etc. a unui relief rezidual 

interesant (Sfinxul, Babele, Ciupercile etc.).  

 Versanţii Munţilor Bucegi sunt, în cea mai mare parte, 

acoperiţi cu păduri de fag sau cu păduri de fag în amestec cu brad 

şi molid. Spre limita superioară a pădurilor se dezvoltă zada sau 

laricele (Larix decidua). În porţiunile abrupte, unde pădurea nu s-

a putut dezvolta, se întâlnesc pajiştile de stâncărie. Jnepenişurile, 

care altădată erau bine reprezentate, se mai întâlnesc doar local, 

pe versanţi şi la obârşiile văilor.  

 În Munţii Bucegi, o mare răspândire are şi smirdarul 

(Rhododendron kotschyi). Vegetaţia de pajişte de pe Platoul Bu-

cegi a fost în mare parte afectată atât de trecerea prin această zonă 

a unui număr mare de turişti, cât şi din cauza unor activităţi an-

tropice, fapt ce a determinat degradarea puternică a covorului 

vegetal şi, în consecinţă, dezvoltarea lui discontinuă- Staţie mete-

orologică de altitudine pe Vf. Omu, de ordinul I.  

 În 1990, masivul Bucegi a fost declarat Parc naţional 

(extins pe 35 700 ha). 

Munţii Bucegi 
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Prof. Săvescu Valentina 

 Crucea Caraiman a fost ridicată la iniţiativa Societăţii 

Cultul Eroilor, patronată de regina Maria. Realizată dintr-o 

structură metalică, confecționată din oțelul fabricat la Reșița, 

crucea a fost inaugurată și sfințită pe 14 septembrie 1928, de 

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Crucea de pe Caraiman nu 

este aşezată pe cel mai înalt vârf al masivului, care se află la 

2384 de metri, ci pe vârful secundar, de 2291 de metri,  fiind 

vizibilă în întreaga zonă Sinaia-Azuga. 

 Are înălțimea totală de 39,3 metri și o deschidere a 

brațelor orizontale de circa 15 metri, fiind amplasată la o 

altitudine de 2.291 de metri, ceea ce a făcut că monumentul, 

devenit simbol național, să atragă mii de vizitatori din țară sau 

din străinătate. „Crucea comemorativă a eroilor români din 

primul război mondial a fost desemnată în Cartea Recordurilor 

Guiness (2013) că fiind cea mai înaltă cruce din lume, amplasată pe un vârf montan”. 

Pentru a ridica acest monument având în vedere amplasamentul materialele au fost cărate cu funicular, 

căruțe, măgari sau cai. În baza proiectului întocmit de arhitecţii Georges Cristinel şi Constatin Procopiu, 

construcţia a început în 1926. Studiile de rezistenţă- esenţiale la altitudinea de aproape 2300 de metri, cu 

furtuni şi viscole puternice- au fost făcute de inginerii Alfred Pilder şi Teofil Revici, iar şefi de şantier au fost 

Nicolae Stănescu şi Vasile Bumbulescu. Segmentele Crucii au fost asamblate fără sudură, ci cu nituri. 

Ultima etapă a fost instalarea unui generator pentru că monumentul să fie vizibil şi noaptea. 

În anii '50, Crucea Caraiman nu a mai fost iluminată şi a fost la un pas să fie distrusă. Localnicii 

povestesc că potentaţii comunişti locali au trimis câţiva muncitori să taie braţele Crucii aşa încât să rămână 

doar o coloană înaltă în vârful căreia să fie amplasată steaua roşie. Dar pe drum, unul dintre ei ar fi căzut într

-o prăpastie, iar altul şi-a rupt piciorul. Înspăimântaţi, nici ceilalţi nu şi-au mai îndeplinit sarcina de partid. 

Legendă sau nu, Crucea Caraiman a supravieţuit. A urmat apoi scurta perioadă de deschidere din anii '60, 

când Crucea Caraiman a fost din nou luminată. Ba chiar a primit un generator nou pentru cele 120 de becuri. 

Crucea de pe Caraiman a 

fost reabilitată printr-un program 

al Ministerului Apărării 

Naționale fiind resfințită în 30 

noiembrie 2020 de ziua Sfântului 

Apostol Andrei, ocrotitorul 

românilor, iar în prezent se 

amenajează un spațiu muzeal în 

secolul acestui monument care 

va fi deschis în vara acestui an. 

Monumentul Eroilor  
 de pe Muntele Caraiman 
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֍ Cele mai cunoscute romane, inspirate de locuri din România, sunt 

“Castelul din Carpaţi” de Jules Verne şi “Dracula” de Bram Stoker; 

֍ Bancnota românescã de 10 bani, pusã în circulaţie în anul 1917, este cea 

mai mica bancnotã printatã din lume ( 2.75 x 3.80 cm); 

֍ Reţeaua de transport în comun din Bucureşti este a patra cea mai mare din 

Europa; 

֍ Biserica Neagrã din Braşov este cea mai mare bisericã goticã; 

֍ Biserica Neagră din Brașov are cea mai mare orgă din Europa, cu 4000 de tuburi. 

Deține de asemenea, și cel mai mare clopot din România, cântărind 6,3 tone; 

֍ Castelul Peleş a fost primul castel din Europa 

unde a fost instalat curentul electric; 

֍ Cea mai înaltã bisericã de lemn din lume şi a 

doua structurã din lemn din Europa este 

Mãnãstirea Peri din Sãpânţa. Are o cruce înaltã 

de 7 metri care cântãreşte 455 de kilograme, iar înãlţimea totalã a biser-

icii este de 78 metri; 

֍ Ȋn anul 1869, Timişoara a fost primul primul oraş european care a 

introdus tramvaiele trase de cai; 

֍ Ȋn anul 1889, Timişoara a devenit primul oraş european care a avut iluminat electric;  

֍ Al doilea glaciar subteran ca mărime din Europa, Ghețarul din Peștera Scărișoara, se găsește sub Munții 

Bihor din România. Are un volum de 75.000 de metri cubi și are o vechime de peste 3.500 de ani; 

֍ Canalul Dunăre-Marea Neagră din Dobrogea este pe locul trei în 

ceea ce privește lungimea unei căi de navigație create de mâna omului, 

după Canalul Suez și Canalul Panama; 

֍ Cele mai vechi fosile de homo sapiens de până acum au fost de-

scoperite în sud-vestul României, în Peștera cu Oase. Fosilele sunt 

vechi de aproximativ 37 800-42 000 de ani; 

֍ Numele „România” nu are origini foarte 

clare, unii istorici fiind de părere că provine 

de la cuvântul latin „romanus” care înseamnă „cetățean al Imperiului Roman”, 

iar alții spun că provine de la cuvântul „Arman”, sau „Armis”, adică de la zeul 

Hermes, pomenit în mitologia greacă de atâtea ori. Grecii au preluat mai toate 

zeitățile de la traci și daco-geți; 

֍ Mănăstirea Voroneț din Moldova este cunoscută 

ca fiind partea românească a Capelei Sixtine; 

֍ Ȋn România, existã un sat unde localnicii ajung 

doar cu scara. Ineleţ este situat în Munţii Cernei 

din judeţul Caraş-Severin, iar accesul se face pe 

patru scãri din lemn, cu o lungime de aproxima-

tiv 100 m. 

Bibliotecar, Radu Alina 



 

Prof. Iojea Roxana Mădălina 

 Vulcanii, cu tot pericolul lor, reprezintă una dintre cele mai frumoase și spectaculoase minuni ale naturii. 

Ei datează de acum 4 miliarde de ani când planeta noastră era la ȋnceputul dezvoltării sale. 

VULCANUL ETNA, situat pe insula Sicilia din Italia, este considerat a fi 

cel mai vechi vulcan. Are o înălțime de 3340 m, ceea ce îl face cel mai 

înalt vulcan din Europa şi conţine peste 400 de cratere. Totodată este și al 

doilea cel mai activ vulcan din lume, estimân-

du-se că erupe în medie, o dată la trei luni și 

că la fiecare aproximativ 150 de ani sunt dis-

truse și localități. Având o activitate de peste 

6000 de ani vulcanul Etna este vulcanul activ 

cu cea mai lungă perioadă de activitate.  

 

VULCANUL VEZUVIU este un vulcan situat la 10 km est de orașul Napoli. Este unul dintre cei mai activi 

vulcani de pe glob, motiv pentru care este supravegheat de numeroase aparate de 

măsură amplasate pe laturile vulcanului la observatorul Vezuviului situat în 

Napoli. Vulcanul are circa 13 000 de ani vechime şi nenumăratele erupţii au 

modelat vârful în actuala formă „cocoşată” care îi e caracteristică – un con 

vulcanic în interiorul unui alt con vulcanic.  

 

 

VULCANUL STROMBOLI este un vulcan activ și în același timp o insulă 

de origine vulcanică ce aparține Italiei, situată în nordul Siciliei si este faimos 

prin spectacolul impresionant de lumini ce sunt rezultatul erupţiilor explozi-

ve. Vulcanul a erupt aproape continuu de peste 2.000 de ani, ceea ce a făcut 

să fie supranumit „Farul Mediteranei” 
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VULCANUL FUJI (FUJI-SAN) -insula Honshu, Japonia. 

Cu cei 3776 metri ai săi, acest vulcan reprezintă cota maximă a 

Japoniei, o țară a cutremurelor aflată 

pe „Cercul de Foc” al Pacificului. 

Muntele Fuji este cel mai ȋnalt munte 

din Japonia şi unul dintre vulcanii cei 

mai frumosi din lume datorită sime-

triei perfecte a conului. Muntele de 

formă conică, specifică vulcanilor, are o 

simetrie aproape perfectă, încât de oriunde 

ar fi privit, arată la fel. Ultima erupţie vulcanică a Muntelui Fuji a avut 

loc in anul 1707, ȋnsă activitatea sa a fost intens monitorizată de către 

cercetătorii in ştiintele pământului. Muntele Fuji este o minune naturală 

în Japonia. 

 

VULCANUL CHAITEN este un vulcan din Chile, iar cenuşa si fumul 

aruncate de el se aseamănă, privite de sus, cu un gheizer.  

 

 

VULCANUL KRAKATAU situat in Indonezia 

este unul din cei mai renumiți vulcani ai lu-

mii și este considerat cel mai distructiv din 

istoria omenirii. Cea mai distrugătoare 

erupţie din timpurile moderne a avut loc în 

1883, fiind vorba de vulcanul Krakatau. Erupţia a fost de 13 000 de ori 

mai puternică decât bomba atomică de la Hiroshima şi a zguduit 

întreg Pacificul, provocând scufundarea insulei pe care se află. Sunetul 

exploziei este considerat cel mai puternic auzit vreodată în istoria 

modernă. Explozia a provocat un puternic val tsunami ce a lovit 150 

de orașe și a produs peste 30 000 

de victime.  
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                       Bibliotecar, Radu Alina 

 
ꩩ Cea mai mare caracatiţă descoperită vreodată cântărea 4 tone. A fost 

vânată în anul 1878, în nordul Oceanului Atlantic; 

ꩩ Un cal adult consumã într-un an cantitatea de hranã de șapte ori pro-

pria sa greutate; 

ꩩ Rechinii sunt singurele animale care nu se pot îmbolnãvi de cancer; 

ꩩ Bufniţele sunt singurele păsari care pot distinge culoarea albastră; 

ꩩ Un om consumă, în medie, de-a lungul vieţii, o cantitate de hrană egală cu greutatea a şase elefanţi maturi; 

ꩩ Cimpanzeii și coțofanele sunt singurele animale capabile să își recunoască imaginea în oglindă; 

ꩩ Irlanda este singură ţară europeană în care nu există şerpi; 

ꩩ Cel mai mic cactus face parte din specia Blossfeldia Liliputana și măsoară 

în diametru circa 1 cm; 

ꩩ Cel mai înalt cactus descoperit până acum măsoară peste 19 metri și se nu-

mește Pachycereus pringlei. 

ꩩ Mirosul florii de cactus american se poate simți și de la o distanță de 1 km 

și este cea mai puternic parfumată floare cunoscută; 

ꩩ O singură floare de orhidee poate cuprinde în capsulă sa peste 2.000.000 de semințe. În același timp, 1000 

de semințe au o greutate totală mai mică de 1 mg; astfel, orhideele sunt cele mai ușoare plante din lume; 

ꩩ Trandafirii conțin mai multă vitamina C decât majoritatea legumelor și 

fructelor; 

ꩩ Cel mai scump trandafir din lume se numește Juliet și obținerea lui a 

durat 15 ani și a costat peste 3 milioane de dolari; 

ꩩ Șerpii sunt surzi; 

ꩩ Furnicile nu dorm niciodată; 

ꩩ Ochiul unui struț este mai mare decât 

creierul său; 

ꩩ Cangurul este singurul mamifer care nu poate să meargă cu spatele; 

ꩩ O vacă poate să urce scările, dar nu poate să le coboare; 

ꩩ Vidrele de mare se țin de mână în somn pentru a nu fi separate de 

curenți; 

ꩩ Laptele hipopotamilor este roz; 

ꩩ Colibriul este singura pasăre care poate zbura înapoi; 

ꩩ V-aţi întrebat ce-a fost mai întai, oul sau găina? Biblia a răspuns 

deja la această întrebare. Conform Genezei 1:20-22, găina a 
apărut înaintea oului. 
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Prof. Badea Gunsch Miruna 

Eleva: Mihai Laura-clasa a XI-a C 

 

Este masculul din ogradă şi inevitabil te face să întorci capul după 

el.Calcă ţanţoş, sigur pe el, cu o undă dominatoare şi un pic de 

agresivitate în privire. 

Cocoșul aparţine subspeciei Gallus domesticus din genul Gallus, 

familia Phasianidae. De regulă,  este mai mare decât găina, are un 

cioc ascuțit și puternic, penaj multicolor, îndeosebi coada, cu creastă 

și bărbie roșie cărnoasă și dezvoltată și cu pinteni puternici la 

picioare. Există şi o rudă a acestuia ocrotită de lege, fiind pe cale de 

dispariţie din habitatele montane , 

cocoşul de munte sau Tetrao 

urogallus cu puţin  roşu pe penajul 

negru cu reflexe albăstrii. 

Aflat între hotarul dintre noapte și zi, 

el vestește sosirea luminii atât pe plan 

fizic, cât și spiritual. Are înzestrarea 

de a ne ,,ilumina". Nu întâmplător, după Cina cea de Taină, Hristos îl 

atenționează pe Petru: „Adevărat îţi spun”, i-a zis Iisus, „că tu, 

chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei 

lepăda de Mine de trei ori”.                                                        

 Adâncind simbolistica, înţelepciunea populară 

românească atribuie cocoşului un rol de biruitor asupra 

întunericului în favoarea vieţii.Astfel s-a născut ceramica de 

Horezu vestită în întreaga lume şi inclusă de UNESCO după 

anul 2000 în Patrimoniul mondial imaterial al umanităţii. Un 

simbol dominant în pictura vaselor de Horezu este cocoșul 

alături de care, însă, admirăm și alte figuri precum stele, șerpi, 

copaci, oameni, flori, pești, spirala dublă, linia dreaptă, linia 

ondulată, frunza, brâul, soarele, spicul, pomul vieții și coada de păun. Există și două culori specifice zonei: 

roșul și galbenul până la ,,ivoriu de Horezu”.Oltenii 

afirmă mândri că doar au vrut să concureze 

,,albastrul de Voroneţ”...  

Şi dacă călătorim pe pămăntul cel mai vechi al ţării, 

în Dobrogea dintre Dunăre şi Mare, la Niculiţel în 

judeţul Tulcea se înalţă falnic pe dealul cu parfum 

de tei, unde a cântat conform legendei cocoşul, 

Sfânta Mănăstire Cocoşu un așezământ monahal 

unde au poposit şi mari părinţi ortodocşi ce au 

supravieţuit închisorii comuniste de la Sighet, 

actualmente şi un reper spiritual, turistic şi istoric de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gallus_gallus_domesticus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gallus_gallus_domesticus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gallus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Phasianidae
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interes naţional. 

Cocoşul a fost ales datorită calităţilor sale şi ca simbol în heraldică.Franţa are 

are ca emblemă naţională un cocoş cu moţ roşu după 

portul vechilor săi locuitori,galii, de unde vine şi 

denumirea latină de gallus. 

Oricine vizitează Portugalia va cumpăra sigur un 

souvenir cu cocoşul de Barcelos, un simbol al luptei 

pentru adevăr şi dreptate.Nu întâmplător luptele între 

cocoşi se bucurau de un real interes în America, ca 

altădată coridele spaniole şi astăzi sunt aspru criticate şi interzise prin lege de 

organizaţiile ce apară 

drepturile animalelor.Tot 

cocoşul este considerat a 

zecea zodie a zodiacului 

chinezesc, persoanele căreia îi 

aparţin fiind sincere, îndrăzneţe,elegante până la 

extravaganţă pentru a polariza atenţia tuturor.În feng-

shui, cocoşul aduce noroc în afaceri pentru că 

acţionează cu îndrăzneală şi curaj.  

Iar ritualurile şamanice consacră cocoşului 

puteri fertilizatoare.,,Pe cucoș îl purta în toate părțile după 

dânsul, cu salbă de aur la gât și încălțat cu cioboțele galbene și cu 

pinteni la călcâie, de ți se părea că-i un 

irod de cei frumoși, iar nu un cucoș de 

făcut cu borș”,îl amintea în 

nemuritorul basm ,,Punguţa cu doi 

bani”, Ion Creangă.Iar genialul nostru 

sculptor Constantin Brâncuşi afirma 

lângă scriitoarea Cella Delavrancea în 

1922 la expoziţia pariziană din centrul 

Pompidou, că simte în alama operei 

sale numită simplu ,,Un cocoş”sunetul 

ancestral al păsării. 

Şi pentru ca este o adevarată vedetă, 

dacă vine din Indonezia şi are carnea, 

penajul şi ouăle negre tuci se numeşte 

cocoşul Lamborghini şi costă cât 

celebrele maşini pentru că este servit 

în restaurantele exclusiviste ale lumii. 

 Să tot fii....COCOȘ! 
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Prof. Bărbuceanu Alexandru-Mihai 

 

Paștele este una dintre cele mai importante sărbători 
din lumea creștină. Observăm că în fiecare an la 
această sărbătoare ni se prezintă ca personaj principal 
un iepuraș darnic în locul Blândului Hristos care 
moare și învie pentru ca să salveze întreaga omenire 
din păcat, să învingă puterea morții ce ținea omenirea 
închisă în ea, oferind astfel posibilitatea omului ca să 
trăiască veșnic alături de Creatorul său. 
Cum a ajuns micuţul blănos să fie asociat cu această 
sărbătoare?  Vă vom arăta în rândurile care urmează. 
Iepurașul care aduce ouă roșii provine din tradiția  
germană și simbolizează fertilitatea. Prima atestare 
documentară are loc în Germania prin anul 1500, 
deși probabil acest obicei este prezent de mai multă 

vreme în  tradiția populară. Nemții sunt, de altfel, primii care au inventat dulciurile în formă de iepurasi, la 
1800, din aluat și zahar. În aceeași perioadă, în Franța și Germania au aparut și primele ouă din ciocolată. 

Simbolul iepurelui provine încă din vremea festivalurilor 
păgâne dedicate zeiței Eastre. Legenda spune că Eastre a găsit într
-o iarnă o pasăre rănită pe câmp; pentru a o salva de la moarte, 
zeița a transformat-o într-o iepuroaică, aceasta păstrând însa capa-
citatea de a depune ouă. Pentru a-i mulțumi binefăcatoarei sale, 
iepuroaica decora ouăle făcute și i le dăruia zeiței. Din această le-
gendă s-a născut și tradiția ca iepurașul să aducă daruri copiilor. 

Din păcate această tradiție păgână s-a extins azi și în lumea 
creștină, încercând parcă să înlocuiască cea mai importantă 
sărbătoare a creștinilor. E ușor să spui că de Paște vine iepurașul și 
aduce ouă, cozonaci. E simplu să spui că de Paşte ne facem cadou-
ri de iepuraş, mâncăm, bem şi ne distrăm. Produsele comerciale 
sunt promovate prin reclame colorate cu iepuraşi pe un câmp în-

verzit, prin ouă de toate culorile asezate frumos în coşuleţul din iarbă. V-ați 
întrebat de ce nu vedem icoana Învierii Domnului în reclamele produselor 
comerciale de Paște? Răspunsul este simplu: ne-ar trezi conştiinţa, ne-ar 
aduce aminte de înfrânare, și de cei săraci care n-au nimic, şi de cei bolnavi, 
şi de sufletul nostru. Chipul lui Dumnezeu ne-ar aminti de viaţa veşnică, ne-
ar impulsiona să facem ceva şi pentru sufletul nostru şi să nu ne mai afun-
dăm aşa de mult în lumea materială. Dar Chipul Mântuitorului imprimat 
oriunde ar scădea vânzările în loc să le crească, de aceea Persoana Sa este 
înlocuita cu un personaj aparent simpatic, dar 
care  nu aduce aminte de ceea ce ne cere sufletul 
nostru, ci doar de ceea ce vrea trupul. 

Iepuraşul propune o sărbătoarea a Paştelui impersonală, fadă, fără consis-
tenţă, care nu implică prea mult efort din partea noastră pentru participare, dar care 
nici satisfactii adevărate nu ofera, ci limitate la lumea aceasta. 

Învierea Domnului Hristos implică din partea noastră post, milostenie, ier-
tare, fapte bune, schimbare sufletească, depăşirea egoismului, iubirea celor din 
viaţa noastră şi multe altele. Învierea Domnului ne aduce aminte de moarte, moar-
tea de viaţa veşnică, viaţa veşnică de păcatele noastre, păcatele noastre de frica lui 
Dumnezeu, iar frica lui Dumnezeu este începutul faptelor bune. 

Iepurașul de Paște aduce cadouri, însă acestea sunt materiale, se limitează 
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doar la trup. Motivul pentru care dăruim de Paște este că Hristos se 
oferă pe Sine ca jertfă ca să-l împace pe om cu Dumnezeu și des-
chide omului posibilitatea de a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. 
El transformă toate efectele negative ale neascultării omului față de 
Dumnezeu în căi de mântuire (suferința în virtuți precum curajul și 
răbdarea, moartea în cale de trecere spre Rai). Cu alte cuvinte, ne 
oferă posibilitatea vieții veșnice alături de Dumnezeu. Așadar, 
darul lui Dumnezeu pentru noi e mult superior.  

Dacă de Învierea Domnului noi sărbătorim iepuraşul, atunci 
uităm de cine ne-a creat, de cine ne ajută să fim cu adevărat fericiţi, 
cine ne fereşte secundă de secundă de tot răul, uităm cu totul de 
Dumnezeu. 

Vă îndemn pe fiecare dintre voi să nu dați la o parte adevăratele valori și să îl așezați pe Hristos, Biruitorul 
morții în centrul sărbătorii Paștelui, așa cum se cuvine, deoarece această sărbătoare Lui îi este închinată. 

Eleva: Palade Andreea, clasa a X-a D 

Prof. Păun Loredana 

 Introducerea cărților de dezvoltare personală în viața 

adolescenților este foarte importantă, deoarece ne poate ghida de 

la început pe drumul cel bun, ajutându-ne să înțelegem din prima 

cum funcționează lucrurile. Tinerii ar trebui să fie conștienți că, 

pe lângă lecturile obligatorii, este benefic să începi să citești o 

astfel de carte. Poate că nu vor fi plăcute din prima, dar, odată ce 

începi să citesti, vei realiza că nu te mai poți opri. ,,Conștiința de 

sine este ca o ceapă. Are multe straturi; cu cât o decojești mai 

adânc, cu atât te va face să plângi în momente nepotrivite.” (Arta 

subtilă a nepăsării de Mark Manson).  

 Arta subtilă a nepăsării este prima mea carte de 

dezvoltare personală citită. În această carte autorul ne învață că, pentru a fi fericiți, trebuie să renunțăm la a 

fi ,,pozitivi” mereu și trebuie să ne perfecționăm în învingerea obstacolelor, lovindu-ne ca o palmă peste față 

dată de cel mai bun prieten. Este acel gen de carte pe care nu o mai poti lăsa din mână. Amuzantă, directă și 

extrem de provocatoare, este o carte diferită de toate celelalte.  

 Fiecare argument este profund adevarat, util și mai puternic decât 

pozitivitatea obișnuită. ,,Aceasta este adevărata sursă a puterii. După ce ne-am 

acceptat temerile, greșelile și incertitudinile, după ce încetăm să evităm 

adevărurile dureroase și începem să le înfruntăm, putem găsi curajul și încrederea 

pe care le căutăm cu disperare”.  

 Dragi elevi, tineri adolescenți și de ce nu chiar și dragi adulți, vă îndemn 

cu cea   mai mare încredere să citiți cărți de dezvoltare personală și nu numai! 

Fiecare pagină citită este un capitol din viața noastră care începe odată cu acea 

pagină.  
 

    Schimbarea începe cu noi! Mult succes în a descoperi frumusețile cititului!  

---Importanța cărților de dezvoltare personală--- 
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Bibliotecar, Radu Alina 

☻ “Teeny Ted from Turnip Town” este cea  mai micã carte din lume, certificatã de Car-

tea Recordurilor. Are 100 de micrometri pe 70 de micrometri, 1 micrometru  are 0.001 

milimetri; 

☻ Cea mai scumpă carte din lume este “Codex Leicester”, de Leonardo Da Vinci. 

Aceasta a fost achiziţionatã de Bill Gates, în anul 1994 pentru preţul de 30,8 milioane 

de dolari; 

☻ Ȋn S.U.A.,  în fiecare secundã sunt cumpãrate 57 de cãrţi; 

☻ Primul dicţionar în limba englezã a fost scris de Noah Web-

ster. I-au trebuit 36 de ani pentru a-l termina; 

☻ William Shakespeare a inventat peste 1700 de cuvinte; 

☻ Prima Biblie în limba eschimoşilor a apãrut la Copenhaga în anul 1744; 

☻ Agatha Christie spunea cã cele mai bune idei îi veneau spãlând vase; 

☻ Ian Fleming, pasionat de ornitologie, şi-a numit personajul James Bond dupã or-

nitologul american cu acelaşi nume; 

☻ Una dintre cele mai interesante curiozitãţi despre cãrţi se referã la 

bibliopegie. Termenul se referã la legarea cãrţilor în piele umanã. La 

Harvard, existã patru cãrţi legate în piele de om; 

☻ Teama de a rãmâne fãrã cãrţi poartã numele de: abibiofobie; 

☻ Existã un cuvânt pentru cei cãrora le place mirosul de cãrţi:  

       bibliosomie; 

☻ Celebrul creator de modă Karl Lagerfeld a colaborat cu parfumierul Geza Schoen și astfel a luat ființă Pa-

per Passion,  primul parfum cu miros de carte nouă. În prezent, acesta nu este singurul parfum cu miros de 

carte din lume, există  parfumuri cu mai multe arome, inclusiv mirosul de carte veche, o combinație unică 

de lemn dulce, piele și ceară naturală. Mirosul de bibliotecă și de pagini îngălbenite poate fi considerat a fi 

unul extravagant, însă există tot mai multe persoane îndrăgostite de acest miros; 

☻ Alexandru Dumas a deschis, în Paris, primul local în care se găteau frigãrui. I-a venit 

această idee după ce a cãlãtorit în Caucaz; 

☻ Cartea “Cãlãtoriile lui Gulliver” a descris dimensiunea şi viteza de rotaţie a Lunii şi 

sateliţilor cu 100 de ani înainte ca aceasta sã o fi fãcut astronomii; 

☻ Haskell este o bibliotecã construitã la graniţa 

dintre SUA şi Canada. Ieşirea din bibliotecã pe 

partea opusã cere înregistrarea la vamã; 

☻ Beinecke – biblioteca de cãrţi şi manuscrise 

rare a Universitãţii din Yale nu are ferestre, deoarece pereţii sunt 

construiţi din marmurã transparentã; 

☻ Biblioteca Universitãţii din Indiana, SUA, se scufundã în fiecare 

an cu circa 2.5 centimetri. Acest lucru se întâmplã datoritã unei erori 

a constructorilor care au omis sã calculeze greutatea cãrţilor ce sunt 

depozitate aici. 



646464    ISSN: 2247-2851/ ISSN-L: 2247-2851 Și!... Noi! - Nr. 10/ 2021  

„  O, sărmane! ţii tu minte câte-n lume-ai auzit, 

Ce-ţi trecu pe dinainte, câte singur ai vorbit? 

Prea puţin. De ici, de colo de imagine-o făşie,  

Vre o umbră de gândire, ori un petec de hârtie; 

Şi când propria ta viaţă singur n-o ştii pe de rost, 

O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost?(…)” 

                                                  (Scrisoarea I) 

 

Deși nu vrem să recunoaștem, deseori, aplecăm urechea la zvonuri și lucruri mai puțin plăcute depre 

semenii noștri. Însă, atunci când este vorba despre poveștile de viață ale unor mari nume din cultura univer-

sală, atenția noastră se activează și flămândă de inedit, de suspans, caută să-și potolească curiozitatea, lec-

turând dramele mai puțin cunoscute ale geniilor, artiștilor, de multe ori însiropate intenționat ca să atragă citi-

torul. 

Vrem sau nu vrem să mărturisim, aceste fleacuri de culise, ne fac plăcere; așa, descoperim că marile 

minți și talente ale omenirii au fost și ele asemenea nouă. Sorbim ceea ce s-a prelins peste marginea ceștii și 

adulmecăm victima, vorba lui Eminescu: „Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să te admire?/Ei vor aplauda 

desigur biografia subţire/Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vrun lucru mare,/C-ai fost om cum sunt şi 

dânşii...(…)” 

În rândurile ce urmează, am ales câteva brașoave și povestioare despre viața unor maeștri din lumea 

literaturii franceze,poeți simboliști, care, gândesc, v-ar apropia mai mult de viziunea scriitorilor asupra lumii și 

societății în care au fost nevoiți să-și ducă existența. A pătrunde mai adânc în lumea unui artist o faci citindu-i 

o mare parte din creație, dar și cunoscându-i experiențele de viață, dramele omului, plăcerile, pasiunile, obsesi-

ile și dulcegăriile intmității sale. 

 

Charles-Pierre Baudelaire ( 9 aprilie 1821 – d. 31 august 1867) a fost 

un poet francez, a cărui originalitate continuă să-i provoace atât pe 

cititorii săi, cât și pe comentatorii operei sale. Este considerat poetul 

care a revoluționat întreaga lirică franceză și europeană prin origi-

nalitatea volumului său controversat Les Fleurs du Mal („Florile 

răului").  

  Charles Baudelaire a fost singurul copil din a doua căsătorie a unui 

înstărit, iubitor de artă și literatură. Tatăl său, pictor şi poet modest, i-a 

deschis apetitul fiului său pentru arte sau pentru ceea ce tânărul Baude-

laire avea să numească mai târziu pasiunea sa cea mai mare, cea mai consumatoare şi cea mai timpurie, „cultul 

imaginilor”. Baudelaire s-a arătat un elev cu perspective şi a început să îşi scrie primele poeme, dar profesori-

lor săi li s-au părut un exemplu de depravare precoce, care adopta ceea ce ei numeau „o afectare nepotrivită 

vârstei lui”. A început să manifeste o tendinţă spre melancolie şi a devenit conştient că era o fire solitară. După 

ce şi-a luat bacalaureatul la Collège Saint-Louis, Baudelaire a devenit student la drept la École de Droit, însă în 

realitate a dus o „viaţă libertină” în Cartierul Latin. Aici a avut primele contacte cu lumea literară şi, de ase-

menea, s-a îmbolnăvit de boala venerică ce avea să îi aducă în final moartea. 

CHARLES BAUDELAIRE 

Profesor de Limba și literatura română, 

Anisoiu Beatrice Daniela 
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Paul Verlaine (n. 30 martie 1844 — d. 8 ianuarie 1896) a fost un poet 

francez. El aparține curentului simbolist și este unul dintre cei mai citiți dintre 

poeții francezi. Este privit de simboliștii francezi ca șef al curentului. 

 Supranumit Prințul Poeților, a dus o viață de boem, de “poet 

blestemat”, ce contrastează în planul creației cu aspirația spre puritate și can-

doare.  

Stilul de viață a lui Verlaine a oscilat între criminalitate și inocență; s-a 

casătorit cu o tinerică în 1870, dar după un an s-a îndrăgostit de tânărul poet, 

Arthur Rimbaud, care avea 17 ani. Relația lor s-a sfîrșit în 12 iulie 1873 când 

Verlaine, băut și dezolat, a încercat să-l împuște pe Rimbaud în încheietura mâ-

inii dupa o ceartă. A fost închis pentru 18 luni. În timpul închisorii, Verlaine a 

studiat pe Shakespeare și Don Quiote de Cervantes si a scris "ROMANCES SANS PAROLES"(1874). 

Colecția este considerată capodopera sa în care și-a găsit în sfârșit vocația poetică autentică. 

 

      Jean Nicolas Arthur Rimbaud (n. 20 octombrie 1854 - d. 10 noiem-

brie 1891) a fost un poet francez, figură centrală a literaturii moderne, 

precursor al simbolismului.           

      Copilul de aur al simbolismului francez, a scris unele dintre cele 

mai remarcabile poezii și proze ale secolului al XIX-lea. Opera sa este 

extrem de expresivă, subtilă, ingenioasă, fiind parcă extrasă din adâncul 

subconștientului său frământat. Rimbaud a fost catalogat drept unul din-

tre creatorii versului alb datorită ritmurilor neobișnuite pe care le-a ex-

perimentat în poemele sale scrise în proză. Viața lui Rimbaud a fost la 

fel de strălucitoare și de impresionantă ca și opera sa. Copilăria și-a 

petrecut-o sub aripa protectoare a mamei sale, o catolică practicantă, care l-a crescut într-un sever spirit religi-

os. Tot mama este cea care a făcut tot posibilul pentru ca odraslele sale să beneficieze de o educație înaltă. Nu 

a fost dezamagită deoarece, Rimbaud s-a dovedit a fi un elev de succes, fiind primul din clasă la toate disci-

plinele, mai puțin la cele realiste. 

 Gustul pentru poezie i s-a revelat începând cu vârsta de 10 ani. Cele mai cunoscute lucrări ale sale au 

fost scrise în adolescență. Înainte de a împlini vârsta de 21 de ani, a renunțat la scris. La 17 ani, în 1871, a 

scris câteva poeme uluitoare printre care se evidențiază poemul esoteric Le bateau ivre. Tot atunci a început 

corespondența cu Verlaine, pe care a reușit să-l impresioneze puternic. Cei doi au devenit protagoniștii unei 

relații tumultoase, din care consumul de hașis și absint nu a lipsit, relație ce s-a terminat definitiv în 1873. Din 

aceasta perioadă datează poemul în proză Une saison en enfer și ciclul de poeme în proză Les Illuminations, 

creații pline de secvențe poetice ce depășesc tiparele convenționale. 

ARTHUR RIMBAUD 

PAUL VERLAINE 

Charles Baudelaire, Corespunderi  

Natura e un templu ai cărui stâlpi trăiesc 
Și scot adesea tulburi cuvinte, ca-ntr-o ceață; 
Prin codri de simboluri petrece omu-n viață 
Și toate-l cercetează c-un ochi prietenesc. 
 
Ca lungi ecouri unite-n depărtare 
Într-un acord în care mari taine se ascund, 
Ca noaptea sau lumina, adânc, fără hotare, 
Parfum, culoare, sunet se-ngână și-și răspund. 

 
Sunt proaspete parfumuri ca trupuri de copii, 
Dulci ca un ton de flaut, verzi ca niște câmpii, 
- Iar altele bogate, trufașe, prihănite, 
 
Purtând în ele-avânturi de lucruri infinite, 
Ca moscul, ambra, smirna, tămâia care cântă 
Tot ce vrăjește mintea și simțurile-ncântă.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/20_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1854
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1891
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbolism
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Prof. Păun Loredana 

 

 Prozatorul ardelean este un scriitor obiectiv, a cărui notă de originalitate 

constă nu numai  în realizarea unor vaste construcții epice cu structură 

arhitectonică, ci și în deschiderea sa către romanul psihologic. Opera lui Liviu 

Rebreanu reprezintă un moment valoros în evoluția romanului. Viziunea 

realistă a autorului se constituie într-o adevaarată declarație de credință: 

„Pentru mine, arta(…) înseamnă creație de oameni și de viață”. 

 Născut la 27 noiembrie 1885 la Târlișiua, județul Bistrița- Năsăud, Liviu Rebreanu este primul dintre 

cei treisprezece copii ai învățătorului Vasile Rebreanu și ai Ludovicăi, copil născut într-o noapte cu ploaie și 

căruia i se urase la naștere să ajungă cel puțin la fel de mare ca și Coșbuc. În ceea ce privește descoperirea 

înclinațiilor scriitoricești, Liviu Rebreanu mărturisea: „Scriu de când mă 

știu, dar prima operă literară am comis-o când urmam clasa a III-a a 

liceului nemțesc din Bistrița. Eram înamorat de fata unui coșar, și ea elevă 

de liceu, și urmarea amorului meu înfocat a fost că într-o vacanță i-am 

făcut o elegie”.  

 În ciclul liceal, elevii studiază ca opere rebreniene: textul 

memorialistic Mărturisire, romanul Ion și romanul Pădurea spânzuraților. 

De asemenea profesorii fac recomandări elevilor, canalizându-le lectura și 

spre ale cărți ale scriitorului Liviu Rebreanu, cum ar fi:  

 Adam și Eva 

 Metropole 

 Ciuleandra  

 Jar 

 Gorila 
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Eleva: Stoica Elena Carmen, clasa a X-a D 
Prof. Păun Loredana 

 
 „Era o frumuseţe! O  figură clasică încadrată de niște plete mari 

negre; o frunte înaltă și senină; niște ochi  mari -la aceste ferestre ale 

sufletului se vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet blând  și adânc 

melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o veche icoană, un 

copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri 

viitoare”. (Nirvana de  I.L.Caragiale). 

 Mihai Eminescu s-a născut la Ipotești, județul Botoșani, la 15 

ianuarie 1850, ca  al șaptelea copil din cei 11 ai căminarului Gh. 

Eminovici și ai Ralucăi Jurașcu. 

 Eminescu a fost activ în societatea politico-literară Junimea și a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul 

oficial al Partidului Conservator. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani „De-aș avea”, iar la 19 ani a 

plecat să studieze la Viena. 1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Eminescu. În data de 12/24  

ianuarie moare profesorul de română Aron Pumnul. Elevii scot o broșură Lăcrămioarele învățăceilor  

gimnaziști, în care  apare și poezia  „La mormântul lui Anton 

Pumnul” semnată M.Eminovici. Mihai Eminescu a scris  271 de poezii. 

 Teiul lui Eminescu este un tei argintiu  cu o vârstă de 

aproximativ 540 de ani, aflat în Parcul Copou din Iași. Arborele, asociat 

istoric cu poetul Mihai Eminescu, reprezintă unul dintre cei mai 

importanți arbori monument din România și constituie un simbol pentru 

orașul Iași. Teiul a suferit o serie de tratamente majore, primul în 1953, 

când a fost segmentat în urma unei furtuni, curățat și sprijinit pe console 

metalice. Au urmat alte două tratamente, în 1990, respectiv în 2014. 

Teiul supraviețuiește astăzi grație unui fenomen biologic rar, care a 

permis unor rădăcini adventive să crească prin interiorul trunchiului 

putrezit, pătrunzând în pământ. Arborele fructifică anual și continuă să atragă vizitatori. 

 Moartea lui Eminescu s-a produs pe data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineața, după ce la 

începutul anului boala sa devenise tot mai violentă în casa de sănătate a doctorului Șuțu din strada Plantelor nr. 

9, București. Ziarul Românul anunța ziua următoare la știri: Eminescu nu mai este. Corpul poetului a fost 

expus publicului în biserica Sf. Gheorghe, pe un catafalc simplu, împodobit cu cetină de brad. Un cor dirijat de 

muzicianul C. Bărcănescu a interpretat litania „Mai am un singur dor". După slujba ortodoxă și discursul lui 

Grigore Ventura, carul funebru, la care fuseseră înhămați doar doi cai, s-a îndreptat spre Universitate, unde 

Dimitrie Laurian rostește al doilea discurs funebru. Apoi cortegiul, la care se adaugă diverși trecători, o 

pornește pe Calea Victoriei, Calea Rahovei și se îndreaptă spre cimitirul Șerban Vodă, denumit azi Bellu. Patru 

elevi ai Școalii Normale de Institutori din București au purtat pe umeri sicriul până la mormânt, unde a fost 

îngropat sub „teiul sfînt” din cimitirul Bellu, după cum scria chiar Caragiale în necrologul În Nirvana. 

 George Călinescu a scris despre moartea poetului: 

 „Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet, pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, 

poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și 

câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în 

țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale.”  

Teiul  lui  Mihai  Eminescu Teiul  lui  Mihai  Eminescu Teiul  lui  Mihai  Eminescu    
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Ca să fii scriitor, trebuie să fii talentat, să te naști cu 
harul scrisului, dar asta nu e de ajuns. E nevoie de ceva 
mai mult decât talent și pasiune, ca să devii scriitor. E 
nevoie de încăpățânare, timp și multă muncă, dacă chiar 
vrei să îți iasă lucrurile așa cum ți le dorești. Să fii scriitor 
nu înseamnă doar să spui o poveste, ci să o spui în 
cuvintele potrivite. Ca să nu mai spun că una e să scrii și 
una e să fii scriitor. Important, de asemenea este și primul 
pas pe care îl faci.  

Pe de o parte, este binecunoscut efortul pe care îl fac 
aproape toți scriitorii pentru a reuși să modeleze cuvinte, 
frazele, astfel încât să exprime cât mai bine gândul și 
intenția artistică. Un exemplu celebru este cel al lui Liviu Rebreanu. Romanul Ion a fost scris în 7 ani, perioadă 
în care Rebreanu s-a documentat și a strâns materiale astfel încât să poată reprezenta cât mai bine portretul 
tipic al țăranului, lupta pentru pământ, dar și viața satului. Referindu-se la scrierea unui alt roman, Adam și 

Eva, Rebreanu însuși mprturisea: „Adevărat că e și nespus de greu ceea ce fac eu acuma. Inspirația se izbește 

în fiecare clipă de piedici, de necunoașterea cutărui amanunt al epocei.”  
Descoperirea talentului, este, de asemenea, esențială. Să-l luăm drept exemplu pe Marin Preda. Așa 

cum povestește în Moromeții și în Viața ca o pradă, primii ani de școală au fost  foarte dificili din cauza 

treburilor din gospodărie de car era responsabil și nu s-a remarcat prin rezultate deosebite. Ca liceean, însă, a 
fost mereu între primii, cu note foarte bune, dar mai ales s-a remarcat, prin compunerile sale. Pentru prima dată 
a fost îndrumat spre scris de către profesorul său de limba română, Iustin Salanțiu. Profesorul Iustin Salanțiu le
-a dat ca temă elevilor din clasa a III-a de liceu, adică a XI-a de astăzi, să scrie o compunere. Nimeni în afară 
de Marin Preda nu a luat în serios tema. Profesorul a citit și a exclamat: ”Excepțional, bravo! Ascultați aici…” 
Și s-a apucat să citească cu voce tare întreaga compunere. S-a dus la catedră, a deschis catalogul și i-a dat un 
10 elevului Marin Preda. După aceea i-a spus: ”Bravo! Ai să ajungi un mare scriitor!” 

Concursurile literare, oferă elevilor din zilele noastre oportunitatea descoperirii talentului de scriitor, 
afirmării pe scena literară sau pur și simplu reprezintă o bună modalitate de exersare a limbajului, exprimării, 
gândirii și imaginației. Oricare ar fi însă motivele care îi determină să participe la competiții, esențiale rămân, 
în cele din urmă, rezultatele. Astfel, la FESTIVALUL NAŢIONAL „I. L. CARAGIALE”, Ediţia a XVIII-a, 
ediție online de Casa de Cultură I.L.Caragiale a Municipiului Ploiești, desfășurat în perioada 26 aprilie – 26 
mai 2021, au participat la Concursul Național de Proză Scurtă pentru Liceeni „I. L. Caragiale” doi elevi de 
la clasele a XI-a care s-au afirmat între cei peste 40 de liceeni ploieșteni cu propriile creații literare fiind 
recompensați cu: 

Premiul I: Iancu Antonia Bianca (cls aXI-a F) - „Eu însămi”  

Mențiune: Vasile Cristian (Clasa aXI-a A) - „Împlinire”. 

Vă oferim mai jos proza scurtă câtigătoare din această ediție: 

Prof. Tănase Elena Violeta 



696969    ISSN: 2247-2851/ ISSN-L: 2247-2851 Și!... Noi! - Nr. 10/ 2021  

Iancu Antonia Bianca,  clasa aXI-a F 

 

Zoey aproape alerga pe coridor deoarece a primit note bune la aproape 

toate materiile. Era atât de fericită pentru rezultatele ei. În curand va 

termina și liceul, se va înscrie la facultate și va pleca într-un loc nou! 

 Brusc, se opri din alergat și se ascunse după perete când auzi voci 

șoptite.  

- Trebuia să fac un proiect cu o fata pe nume Zoey, dar nu a fost aici 

ieri. Băiatul cel nou îi spuse prietenei lui Zoey.   

Zoey își aminti acea zi îngrozitoare. I se făcuse rău pentru că nu mâncase ceva de mult timp, deoarece 

voia să slăbească. În mintea ei știa că urma să devina anorexică, dar era pentru „binele” ei după cum spuseseră 

părinții ei. Pe aceștia nu îi interesau dacă ea se înfometa, voiau să fie slabă ca celelalte fete. 

- A da... Zoey, se bâlbâi prietena ei și Zoey își îngustă privirea. 

- Cine este ea? întrebă băiatul, iar inima lui Zoey începu să i se zbată in piept în timp ce se juca cu 

propriul tricou.  

Prietena lui Zoey știa că aceasta voia să afle cat mai multe despre acest băiat. Ea știa că îl simpatiza și 

începea să dezvolte o pasiune pentru el. „Sper să îi spună ceva frumos” se rugă Zoey în mintea ei.  

- Zoey...ei bine, ea este o fata foarte grasă, spuse prietena sa în timp ce inima lui Zoey i se frânse în 

mii de bucăți.  

Lacrimi începură să curgă din ochii fetei în timp ce pleacă înecându-se în rușine și milă de sine. A 

încercat nenumărate moduri de a deveni „slabă băț” , dar toate eforturile erau în zadar. Doctorul i-a explicat că 

așa este ea și pentru a slăbi este nevoie de efort și multă muncă și chiar astfel, șansele de a slăbi nu erau mari 

din cauza problemelor ei de sănătate. Dar părinții ei ignoranți erau în stare de orice doar ca fiica lor să nu fie 

grasă.  

Era ora prânzului și stomacul lui Zoey cerea mâncare. În ciuda faptului că liceul nu era tipic și clișeele 

nu erau placute de nimeni, ea era în grupul popularilor deoarece era bogată și purta haine pe care nu toți își 

permiteau să le achiziționeze.  

Prietena ei povestea despre vara trecută, mâncând 

cartofi prăjiți, fără să observe tristețea lui Zoey. Toți 

ceilalți râdeau în timp ce Zoey zâmbea jalnic la cutia 

ei cu mâncare. Prânzul ei consta în patru pastile care 

acționau ca supliment  pentru masa ei originală.  

Zoey înghiți pilulele și bău apă. Ochii ei alunecară 

asupra oamenilor care stăteau lângă ea făcând glume. 

Ea nu aparținea acelui loc, aceasta se ridică, se scuză și 

pleacă la altă masă lângă o fată ca ea care mânca la 

colțul cantinei.  

- Ce cauți aici? întrebă fata care în același timp 

înfuleca dintr-un burger.  

Brusc, Zoey începu să se compare cu fata de lângă. 

Era drăguță, cu părul castaniu și ochii de un gri cețos, 

dar era la fel de grasă ca ea. Zoey încercă să se Desen : Vasilescu Alex (clasa aIX-a P1) 
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convingă că nu era singură. Mai erau mulți oameni ca ea, așteptând cu disperare să slăbească, dar burger-ul  

din mana fetei arăta contrariul.  

- Vrei să petreci timpul cu persoane de mărimea ta? întrebă din nou colega ei și privi către prietenii lui 

Zoey.  

Zoey suspină și mormăi :  

- Eu nu aparțin acelui grup, tocmai am aflat ce cred toți despre mine. Când ne îmbrăcam înainte de o 

petrecere toți de acolo mi-au spus că eu doar am forme, că nu sunt grasă, că eram...  

Nu își mai găsi vocea și înghiți nodul ce se afla in gâtul ei, cu lacrimi în ochi, suspinând. Colega ei îi 

oferi burger-ul pe jumătate mâncat, dar îl refuză, dând negativ din cap. 

- Cum poți mânca toate porcăriile astea? Părinții tăi îți dau voie să mănânci? Zoey întreabă iar fata 

dădu din cap în semn că nu. 

- Burger am voie sa mănânc doar o dată pe lună. În celelalte zile mănânc doar fructe și legume.  

- Oh, dar ai voie să mănânci legume și alte lucruri de astea? În fiecare zi?  

- Normal, ce altceva crezi că mănânc? Trebuie sa mâncăm și noi ceva, nu? Oricum, doar mă uit la 

mâncare și parcă mă îngraș un kilogram. Așa că nu pot face nimic. spuse fata  nonșalantă către Zoey  care se 

holba la ea.  

Zoey își amintea vag că ultima data când a mâncat o masă sănătoasă a fost acum câteva săptămâni în 

casa unei prietene. Zoey nu avea voie să mănânce altceva în afară de pastile supliment și un măr.  

Clopoțelul sună și Zoey intră în liniște în sala mare. Astăzi era „Consiliere pentru carieră”, la care 

părinții erau invitați. Zoey se așeză lângă părinții ei care nu s-au deranjat nici să o privească, aceștia erau prea 

ocupați să vorbească despre afaceri cu alți părinți ai celorlalți elevi ai școlii.  

Sesiunea a început iar, fata se scufundă în  scaunul ei deoarece profesorii puneau întrebări referitoare 

la ambițiile elevilor, visele lor, speranțele de viitor. În cele din urmă, privirea unui dascăl ateriză asupra lui 

Zoey care trebui să se ridice în timp ce un microfon îi fu pus în mână.  

- Zoey, ești unul dintre cei mai buni elevi ai școlii noastre. Spune-mi, ce ai dori să devii? întrebă 

profesorul, iar fata își mușcă buza de emoție 

Spune „Doctor”! șopti mama ei pe un ton impunător  

- Vrea să devină slabă.  Zoey auzi o voce și se uită în jur.  

Toți aveau o expresie normală în timp ce ea încerca să îl găsească pe cel ce a vorbit. Câțiva oameni 

chicotiră, în timp ce alții se abțineau să nu râdă. Lacrimile au început să apară pe fața ei blândă, în timp ce 

suspină tăcut.  

- Liniște! țipă profesorul, frustrat de răutatea elevilor și toată sala tăcu.  

Zoey se uită la prinții ei care își plecaseră capetele de rușine. Respiră adânc și  spuse cu un glas 

tremurând :  

- Nu vreau sa fiu slabă. Am obosit sa fiu ceva ce nu sunt. În fiecare zi mă trezesc cu aroma unui mic 

dejun delicios, dar speranța de a manca o masă adevărată pare un vis îndepărtat. Trăiesc cu niște pastile și m-

am săturat de asta. Câteodată vreau să iau un foarfece și să îmi dau grăsimea jos. Oamenii te judecă oricum ai 

fi, lansează comentarii răutăcioase care dor, și eu nu vreau să mă doară, vreau să pot fi eu așa cum sunt!  

Era o liniște absolută în sală iar, Zoey observă că toată lumea era șocată. Toate sentimentele ei și-au 

găsit vocea. O voce atât de puternică, încât a făcut că toată lumea să  se simtă vinovată.  

- Foarte bine, Zoey! exclamă fata cu care a petrecut ora prânzului la cantină și buzele lui Zoey se 

ridicară într-un zâmbet  

- Deci, Zoey, ce vrei sa devii? întrebă profesorul din nou căreia îi zâmbi cald  

- Vreau doar sa fiu...eu însămi! 
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Dirig. Nichita Mariana 

 Iată-ne aproape cu valiza făcută, încărcată, fiecare cu cât a reușit a pune din tainele limbii române, 

misterele matematicii, frământările limbilor străine, drumurile necunoscute ale geografiei, repetarea istoriei, 

chimia iubirii sau fizica din viața cotidiană, sportul minții, religia sufletului, logica economic aplicată, 

biologia emoțiilor, informatica nevirustă sau chiar modulele nenumărate. Ați crescut, ați experimentat, v-ați 

dezvoltat, ați evoluat. Am împărtașit împreună și bune și rele, exact cum se întâmplă într-o familie. Și, totuși, 

ce n’est qu’un au revoir, nu este decât un la revedere, la bună revedere… 

Ne bucurăm că rămânem cu amintiri, dar și cu gândurile voastre și mai ales simțirile voastre. 

(Dirig. clasa a XII-a C Nichita Mariana) 

 

 Eu, la sfârșitul clasei a XII-a, pot spune că sunt un paradox. De ce? Pentru că mă bucur că am ajuns 

până aici, dar sunt tristă pentru că în nu foarte mult timp urmează să vă spun „la revedere” dvs, colegilor și 

profesorilor cu care aproximativ 4 ani am împărțit aceeași sală de clasă. Sunt aproximativ 4 ani, deoarece 

aproape un an ne-a fost „furat” de virus. Anul luat de acest virus a fost anul în care am învățat poate cel 

mai mult să apreciez cu adevărat ce înseamnă să „fii liber”, mi-au lipsit socializarea, mersul la școală, 

îmbrățișările, mi-a lipsit și-mi lipsește „normalul”. Amintiri din acești 4 ani sunt nenumărate, cea mai 

frumoasă amintire după acești 4 ani de liceu pot spune ca veți fi dumneavoastră, diriga care ne-a fost alături 

întotdeauna, pe tot parcursul evoluției noastre în acest liceu! Vă mulțumesc!    (Tudorache Andreea, XII C) 

 

 Consider că și acești 4 ani au fost o călătorie. Această 

călătorie a adus în viața mea și bune, dar și rele. Am învățat 

să îmi controlez frica de a vorbi în fața unei clase pline, dar 

nu am reușit să îmi înfrunt această teamă de mulțime. Cel 

mai greu moment este atunci când trebuie să fii calm în 

momente tensionante. Această „mulțime” fiind împărțită în 

două categorii, ei bine, de aici reiesc momentele mai bune și 

mai puțin bune, ești înțeles mai mult sau mai puțin. La 

jumătatea anilor de liceu am avut parte de o cumpănă a vieții 

mele, momente cumplite din viața mea, iar colegii nu m-au 

lăsat și au fost alături de mine cum au știut ei. Foarte greu 

am trecut peste din punct de vedere moral, apoi a venit 

perioada pandemiei, iar greul persistă pentru noi toți acum... 

dar colegii au fost uniți, mereu ne-am ajutat între noi fără a 

ne pierde pe drum. Acum totul e mai sensibil, realizăm că 

totul a trecut prea repede. Parcă am clipit... cu lacrimi 
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ascunse în suflet fiecare spunem PARCĂ IERI... Ne-am obișnuit împreună, cu bune, cu rele... Sper că după ce 

coborâm din trenul călătoriei liceale să nu ne pierdem urma...           (Tănase Andreea, XII C) 

  

          Pentru mine anii aceștia de liceu au fost cei mai frumoși ani de până 

acum și aș da orice să mai am parte de încă 4 ani ca aceștia. Îmi aduc 

aminte cu drag când am fost la parc la Bucov cu doamna dirgintă, dar și 

de celelalte eventimente petrecute cu dânsa. De Crăciun, schimbul de 

cadouri dintre colegi era preferatul meu. Nu o să las cine știe ce în spate, 

dar o să iau cu mine multe amintiri frumoase ♥. Dacă mai aveam parte de 

încă câțiva ani ca aceștia, era perfect.           (Manea Adrin, XII C) 

 

 Vreau să încep întâi cu mii de mulțumiri. Vă mulțumesc pentru 

răbdarea, grija și atenția oferită de-a lungul celor 4 ani. Am rămas și vom rămâne cu ceva constructiv din 

acești ani, am învățat să iertăm, să fim atenți, să fim responsabili și cel mai important să oferim iubire și să 

ne acceptăm așa cum suntem. Sunt întâmplări bune și mai puțin bune, însă dvs ați știut să ne ajutați și să ne 

fiți alături indiferent de consecințe. Vă mulțumim și sperăm că vom rămâne în sufletul dumneavoastră! Vă 

iubim! ♥                                                                                                                  (Nae Alexandra, XII C) 

 

 „Cei mai frumoși ani sunt cei din liceu”, am tot auzit asta și se pare că s-a și confirmat☺, am trăit 

acești ani din plin, am cunoscut multe persoane și în același timp m-am maturizat încât să pot vedea cu 

adevărat „omul”. În acești ani, noi toți am început o „aventură” - adolescența, am avut atât de multe trăiri 

frumoase între pereții liceului încât nu cred că voi putea uita vreodată aceste momente. Liceul a fost locul 

unde mi-am cunoscut prima iubire, dar și prieteni adevărați care sper că îmi vor rămâne mereu alături! Îmi 

este foarte greu când mă gândesc că o să se termine totul brusc, cum a și început, neștiind ce se va întâmpla 

de aici înainte, toți apuncând diferite drumuri... ma întristează gândul că nu o să mai văd persoane de care m

-am atașat în acești 4 ani și îmi e cu atât mai greu când îmi imaginez momentul DESPĂRȚIRII..... 

(Iambu Dana, XII C) 

 „Bagajul meu” cu care plec după 4 ani de zile este plin de amintiri și de lucruri învățate. Cele mai 

multe le am pe cele alături de colegii mei în sala 204 și  pe care, din păcate, nu o să mai am ocazia când și cu 

cine să le repet. Doar să le rememorăm. Năzdrăvaniile mele din liceu care m-au condus la ușa doamnei 

consilier (pe care la început nu o acceptam, dar acum îmi este foarte dragă pentru că mereu mi-a vrut binele 

și mi-a arătat cum ar trebui să văd lucrurile corect) nu 

le mai amintesc. Doamna dirigintă  îmi este ca a doua 

mamă, chiar dacă la început nu am crezut că o să 

descurce cu așa „sălbatici”. Dânsa ne-a demonstrat 

tuturor că poate și chiar a putut. Am crescut unii lângă 

alții, ne-am văzut evoluând cu trecerea anilor, iar 

pandemia ne-a făcut un bine pentru ca ne-a unit pe noi 

ca și clasa, ne-am ajutat mai mult ca oricând și suntem 

mult mai apropiați. Nebuniile făcute la liceu o să fie 

mereu niște nebunii prețioase.     (Stoica Irina, XII C) 
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Niculae Maria Mihaela, clasa a XI-a F 
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