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VIZIUNE 
 

Școala noastră dorește să păstreze tradiția locală, 

să consolideze noi tradiții, să răspundă nevoilor 

comunității și cerințelor individuale și de grup,  

să aibă relații de parteneriat cu Uniunea Euro-

peană pentru dezvoltarea dimensiunii europene a 

învățământului profesional și tehnic. 

 

MISIUNE 
 

Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” este preocupat să  

asigure servicii de educație și formare profesională  

ce au la bază calitatea și asigurarea de șanse egale tuturor 

participanțiilor la proces, astfel încât să dezvolte elevilor  

interesul pentru crearea și consolidarea carierei, pentru 

învățare pe tot parcursul vieții și promovarea valorilor euro-
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Municipiul Ploiești 
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Am privilegiul de a fi managerul Liceului Tehnologic 

„Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești, o instituție de 

învățământ cu o îndelungată tradiție, cu performanțe notabile, 

dar aceast privilegiu aduce cu sine și responsablitatea de a crea 

condiţiile necesare care să-i încurajeze pe elevi să înveţe, să 

crească spiritual și să își împlinească propriile țeluri. Deși „Nu 

zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa”, așa cum 

afirma Ferdinand I, este datoria noastră, a oamenilor școlii de 

a crea un cadru prietenos, familiar în care elevii să se simtă în 

siguranţă, bineveniţi, să simtă că şcoala există pentru ei, că scopul ei este să-i ajute să 

înveţe, să devină cea mai bună variantă a lor și aceasta ar trebui să fie preocuparea lor 

constantă. 

Profesorul trebuie să facă un pas înainte în mijlocul clasei, în mijlocul elevilor, să-i 

înţeleagă așa cum sunt ei astăzi, cu nevoi noi, cu pasiuni, dorințe și idealuri influențate 

covârșitor de noile realități, cum este firesc, iar școala, al cărui lider este, trebuie să se 

transforme pentru a putea răspunde acestora și implicit realității.  

Strategiile eduaționale de astăzi nu se limitează însă la a-i ajuta pe tineri să 

dobândească doar competenţele de bază: citit, scris şi socotit, ci mai ales de a-i ajuta să 

descopere lumea în care trăiesc în relație cu sine. Nu predăm chimie doar pentru că există în 

planul cadru, ci pentru că le va fi utilă în treburile gospodărești, în menținerea sănătății și 

echilibrului, în viața cotidiană, la fel cum, nu predăm română doar pentru că este limba 

maternă, ci pentru a putea comunica eficient cu ceilalți.  

De asemenea, ei trebuie să învețe treptat cine sunt, ce pot face cu abilitățile și 

aptitudinile pe care le au. Trebuie să învețe că societatea nu le oferă totul gratuit, că trebuie 

să depună efort, că trebuie sacrificiu și dăruire pentru a reuși, că abandonul nu este 

niciodată o soluție și că pot învăța chiar din lucrurile rele care li se întâmplă uneori. Învață 

că suntem egali, că diferențele de orice natură nu trebuie să ne dezbine, ci, din contră, să ne 

unească prin plusul pe care îl aduc în orice formă de cooperare și nu în ultimul rând, că vor 

primi ajutor atunci când nu reușesc singuri, pentru că școala face toate eforturile să îi 

susțină. 

Sper ca revista noastră să reflecte principiile pe care le urmăm și prin intermediul 

cărora încercăm și îmi permit să afirm că reușim să ne îndeplinim misiunea de a șlefui 

profesioniști și oameni valoroși ! 
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Premii și distincții 
 

1904 

Diploma acordată de 

Regele Carol I  al 

României  

 

1906  

Ordinul Regele Leopold 

al Belgiei, cu gradul de 

ofițer 

 

1910 

Membru al „Societății de 

Științe Naturale” din 

Moscova 

 

1925  

Membru de onoare al 

„Institute of Petroleum 

Technologists” din 

Londra 

 

1932 

Este numit consilier 

economic onorific al 

României în Germania 

 

1932 

Medalia Theophilus 

Redwood pentru întreaga 

activitate științifică 

desfășurată în domeniul 

chimiei analitice 

 

LAZĂR EDELEANU 
(1862 -1941) 

Povestea românului care a arătat lumii întregi cum se rafinează 

Lazăr Edeleanu este chimistul care a marcat lumea prin realizările sale. 

Cercetările sale științifice au condus la descoperirea amfetaminei, a 212 brevete de 

invenții, în România, dar și în SUA, Germania, Franța, Austria, Suedia, Olanda etc. și 

a procedeului de rafinare al petrolului, cunoscut ca ”procedeul Edeleanu”.  

Fiu al unui strungar, Lazăr Edeleanu s-a născut la București, la 1 septembrie 1862. 

După obținerea diplomei de bacalaureat în 1882, muncește,  mai mult de 8 ore pe zi cu 

dorinţa de a strânge bani pentru a putea continua studiile la nivel universitar. Reuşeste 

astfel să plece în Germania, la Berlin, unde va studia chimia cu profesori renumiți la 

Universitatea Friedrich-Wilhelms, azi Humboldt. Îşi dă doctoratul în anul 1887 cu 

lucrarea „Asupra unor derivați ai acizilor fenilmetacrilici și fenilizobutirici”, când 

descoperă fenilizopropilamina, cunoscută în medicină sub numele de benzedrină, cu o 

importantă acțiune stimulatoare asupra sistemului nervos. Efectul farmacologic 

psihostimulant al amfetaminei a fost descoperit mai târziu în anii 1920.  

Studiază la Londra, ca șef de lucrări al Royal Artilery College, coloranții pe bază 

de oxazină și va face cercetări în vederea obținerii unui tip de mătase artificială 

neinflamabilă.  

Apreciat de academicianul Constantin I. Istrati, va fi numit șef de lucrări la catedra 

de chimie organică a Facultății de Științe București. Ulterior va fi și director al 

Laboratorului de Chimie din Serviciul Minelor și al Institutului Geologic. Întâlnirea cu 

firma germană Diskont, ce pusese bazele Rafinăriei Vega, va fi momentul propice 

pentru dezvoltarea carierei sale în domeniul petrolului, devenind Director al Rafinăriei 

Vega (1906-1910).  

În 1907 face parte din comitetul de organizare al Congresului Petrolului de la 

București, publicând alături de Ion Tănăsescu monografia „Studiul petrolului român. 

Proprietăți fizice și tehnice”. În perioada 1900-1913 a reprezentat România la 

congresele și reuniunile internaționale legate de petrol de la Paris (1900), Liège 

(1905), București (1907), Londra (1909) și Viena (1913).  

În 1908 concepe „Procedeul Edeleanu”, constând în rafinarea produselor 

petroliere cu dioxid de sulf lichid ca dizolvant selectiv, care asigura extragerea 

selectivă a hidrocarburilor aromatice (benzen, toluen, xilen etc.). Procedeul a fost 

aplicat mai întâi experimental în România la Rafinăria Vega, apoi industrial în Franța 

(la Rouen, de către German Borsig Company) și ulterior în lumea întreagă.  

În anul 1910 va pleca în Germania pentru studiul procesului de rafinare al 

petrolului. Urmează anii cei mai rodnici ai activității sale științifice. Preia postul de 

director al ”Allgemeine Gesellschaft fur Chemiche Industrie”, care ulterior va deveni 

Edeleanu Gesellschaft. Această instituție de cercetare a înregistrat în anul 1932 

”marca” Edeleanu. Procedeul său de rafinare va fi preluat de marile companii de 

petrol din America, Iran, Germania, Franța și Japonia. În timpul regimului naţional-

socialist din Germania, compania Edeleanu a fost cumpărată de firma Deutsche Erdöl-

AG, iar ulterior a avut mai mulţi proprietari până în anul 2002 când a fost 

cumpărată de firma Uhde, aparţinând concernului ThyssenKrupp. În anul 

1960, existau 80 de „instalații Edeleanu” în diferite țări ale lumii. 

„Procedeul Edeleanu, sublinia Costin D. Nenițescu, a devenit și este astăzi 

încă, sub forma multiplelor sale variante, procedeul de bază al fabricării 

uleiurilor de calitate superioară”.  

Elev: Pantazi Gabriel, clasa a XII – a A 

Profesor coordonator: Ionescu Nicoleta Nona 
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De-a lungul timpului, şcoala s-a aflat într-o continuă transformare şi modernizare încercând să 

contracareze scăderea populaţiei şcolare din zonă printr-o ofertă educaţională flexibilă şi diversificată.  

Liceul nostru cuprinde liceu zi, filiera teoretică, profil: real (specializările: matematică-informatică şi 

ştiinţe ale naturii) şi liceu zi, filiera tehnologică, profil: resurse naturale şi protecţia mediului şi profil 

tehnic.  

vei avea ocazia să te perfecţionezi în ce domeniu doreşti 

poţi face parte din echipe de proiect, sau de voluntari 

te vei distra la petreceri, sau în excursii 

Amplasată într-un imens parc cu o suprafaţă de 4 hectare, şcoala noastră dispune de următoarele 

resurse fizice: 27 săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, un laborator de chimie, bibliotecă, un cabinet 

de protecţia muncii şi un cabinet de consiliere. 

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

de electrotehnică.  

Staţia micropilot dispune de: instalaţii micropilot specifice industriei de prelucrare a ţiţeiului, atelier 

cu specific de construcţii şi lucrări publice 

În clădirea laboratoarelor sunt: două laboratoare de chimie analitică, un laborator de analize fizico-

chimice, un laborator de analize optice, două laboratoare tehnologice, un laborator de electrotehnică , un 

laborator de maşini electrice, un laborator de automatizări şi unul de fizică. 
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În data de 13.12.2019 la Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Municipiul Ploiești a avut loc 

Simpozionul Național „Ștefan Ilie”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, Casa 

Corpului Didactic Prahova și Asociația „pH Chim”, asociația cadrelor didactice și didactice auxiliare din 

judeţul Prahova care activează în domeniul chimiei. 

Simpozionul, devenit o tradiție a școlii, este dedicat unei personalităţi al cărei nume va rămâne 

indisolubil legat de instituţia noastră - Domnul Profesor ŞTEFAN ILIE 

Astfel, simpozionul se constituie ca o alternativă de reflecţie şi analiză obiectivă a realităţilor 

educaţionale, un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice şi elevilor, 

cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniul chimiei, tehnologiei chimice și a celorlalte discipline studiate 

în toate formele de învățământ românesc, dar și stimularea creativităţii elevilor. 

Activitățile simpozionului au fost coordonate de: 

Dna Prof. Dr. Gabriela Sava 

Dna Inspector specialitate chimie Prof. Mihaela Morcovescu 

Dna Director Prof. Ruxandra Ionescu 

Dna Director Adjunct Prof. Daniela Stănescu 

Dna Prof. Ruxandra Lixandru 

Dna Prof. Nicoleta Nona Ionescu 

Activitățile au fost structurate pe două secțiuni: 

Secţiunea A, dedicată cadrelor didactice – „Dialogurile educației” 

Secţiunea B, dedicată elevilor: „De la alchimiști la lumea modernă. Rolul științelor în progresul 

societății”. 

Lucrările cadrelor didactice și lucrările elevilor au fost publicate în broșura electronică a 

simpozionului, având: ISBN: 978-606-8752-78-5, ISSN: 2601-3347, ISSN-L: 2601-3347. 

Comisia de evaluare a acordat următoarele premii: 

1 premiu I elevelor Denciu Gabriela și Sîrbu Irina, de la de la Liceul Tehnologic Energetic „Elie 

Radu” Ploiești, pentru lucrarea: „Efectul lotus” 

1 premiu II, elevilor Lungu Angela și Popescu Mihail Gabriel, de la Colegiul Comercial „Carol I” 

Constanța, pentru lucrarea: „Pigmenți organici cu aplicații în sensibilizarea celulelor solare” 

1 premiu III elevilor Natu Dorian Florin și Tudor Bogdan Gabriel de la Liceul Tehnologic „Lazăr 

Edeleanu” Municipiul Ploiești, pentru lucrarea: „Atomul” 

25 mențiuni pentru elevii, ce prin lucrările realizate, au demonstrat creativitate, inovare precum și 

aplicabilitate transdisciplinară a chimiei în viața cotidiană. 

Elevii liceului nostru, participanți la această ediție a simpozionului, au obținut următoarele premii și 

mențiuni: 

Director Profesor, Ruxandra Ionescu  

Profesor, Nicoleta Nona Ionescu  
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Nr. 

crt 

Numele şi prenumele 

elevului / elevilor 
Titlul lucrării Profesori coordonatori Rezultat 

1.  Natu Dorian Florin, 

Tudor Bogdan Gabriel 

„Atomul” Ionescu Nicoleta Nona, 

Pascu Raluca 

Premiul 

 al III - lea 

2.  Andreescu Ștefan, 

Ciobanu Gabriela 

„Alchimia în Evul Mediu” Săvescu Valentina 
Mențiune 

3.  Badea Ioana, 

State Adrian 

„Fascinația vitaminelor  ... în 

imagini” 

Lixandru Ruxandra, 

Livia Manole 
Mențiune 

4.  Drăgan Alexandru Iulian, 

Popescu Andreea Liliana 

„Activitatea biochimică și 

efectele nocive induse de 

mercur” 

Badea Gunsch Miruna,  

Matei Laura Elena Mențiune 

5.  Golișeschi Cristina, 

Vlad Alexandru Carlos 

„Alchimia: magie, chimie și piatra 

filosofală” 

Anisoiu Beatrice Daniela 
Mențiune 

6.  Irimia IoanaAmalia „Conservanții alimentari 

naturali” 

Nedelea Ioana 
Mențiune 

7.  Ivan I. Andreea Laura 

Preda G. Andreea Sofia 

„Metode alternative de procesare 

a alimentelor. Noutăți, 

oportunități și perspective” 

Tănase Elena, 

Niculescu Georgiana Mențiune 

8.  Lazăr Maria Teodora,  

Soare Elena – Andreea 

„Coloranții alimentari” Nuțu Mădălina, 

Jarnea Maria 
Mențiune 

9.  Pantazi Gabriel,  

Voicu Beatrice 

„Descoperiri care au revoluționat 

lumea. Procedeul Edeleanu” 

Ionescu Ruxandra, 

Ionescu Nicoleta Nona 
Mențiune 

 

Dezvoltăm competențe!  

Ne implicăm în comunitate! 

Este titlul proiectului conceput de Alianța Franceză Ploiești și finanțat de Consiliul Județean Prahova. 

Alături de partenerii Alianței Franceze, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Muzeul Județean de Științele 

Naturii Prahova, Biblioteca Județeană Nicolae Iorga, școli licee, colegii din întreg județul, a participat și liceul 

nostru reprezentat de elevii de la diferite clase și specilizări, îndrumați de profesorii de la catedra de limbi 

străine. 

 Elevii au fost receptivi și s-au implicat în realiza-

rea unor produse publicitare, în limbile română, engleză 

și franceză, în vederea promovării obiectivelor culturale 

și turistice din județul Prahova. Astfel, elevii noștri au 

realizat pe parcursul lunii octombrie pliante, planșe, de-

sene despre locuri cunoscute sau mai puțin cunoscute, 

inspirați fiind uneori chiar și de obiectivele din zonele 

unde ei locuiesc : Conacul Callimachi Văcărești din co-

Profesor, Mariana Nichita  
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Pentru o eficientă protecţie a mediului este necesară o multitudine de activităţi şi acţiuni corelate în 

vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi de sănătate a populaţiei, dar mai ales schimbarea atitudinii şi a 

comportamentului faţă de mediul înconjurător şi responsabilizarea civică, pentru transmiterea către 

generaţiile viitoare a unui mediu curat şi sănătos, cu respectarea celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile- 

economică, ecologică şi socială. Dar, cel mai important este formarea şi dezvoltarea la elevi, în cadrul 

activităţilor instructiv- educative, dar şi al unor activităţi extracurriculare (campanii, proiecte, concursuri, 

acțiuni de ecologizare, voluntariat etc.), a deprinderilor şi atitudinilor necesare păstrării şi preţuirii unui 

mediu curat! 

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 Asociația Environ 

constituie o minunată oportunitate pentru elevii Clubului ECO pentru dezvoltarea spiritului ECO.   

Implicarea activă a elevilor în activitățile proiectului, paleta largă a activităților 

propuse și realizate (colectarea unei cantități mari de deșeuri DEEE, harta 

punctelor de colectare DEEE din Ploiești, mascotele proiectului Firicel și 

Firicica realizate din DEEE), creativitatea și talentul practic dovedit de  elevii 

clubului ECO, credința că tot ce fac va fi în beneficiul formării și dezvoltării lor 

pe palierul educației ecologice, dar și susținerea și îndrumarea de care au 

beneficiat din partea îndrumătorilor de proiect, au fost încununate de succes. 

 În vederea derulării Campaniei de conștientizare realizată în școală sub 

deviza ”Să facem din deșeuri o RESURSĂ!”, elevii Clubului ECO au avut 

inițiativa realizării unei broșuri intitulată ”Decalogul colectării și reciclării. 

Pentru un mediu SĂNĂTOS”. Broșura a fost realizată de elevi în cadrul 

întâlnirilor de lucru ale clubului, sub îndrumarea profesorilor coordonatori și a fost utilizată ca material de 

promovare, fiind distribuită în cadrul Campaniei de conștientizare realizată în școală, axându-se anul acesta 

pe deșeurile DEEE, iar pentru anul viitor se vor elabora asemănător pentru alte tipuri de deșeuri.  

Cele 10 mesaje ale decalogului dezvoltate și ilustrate sugestiv în cadrul broșurii au fost: 

Respectă legislația în domeniul DEEE! 

Locul deşeurilor DEEE nu este în casă! Trimite-le la plimbare! 
Reciclarea corectã a DEEE -  O nouă șansă pentru valorificarea lor! 

Un mediu fără DEEE și pentru sănătatea copiilor! 

Reciclarea DEEE pentru un mediu cât mai curat! 

Recuperarea DEEE- reducerea cheltuielilor pentru viitoarele materii prime 

Colectarea selectivă a DEEE pentru prezent și viitor! 

Atenție la etichete! 

Consumă rațional energia! 

Acum trebuie să ştim că ... 

 

... iar concluzia decalogului: 

Reciclând, fiecare dintre noi contribuie la păstrarea resurselor naturale și la asigurarea unui mediu de 

viață sănătos și armonios. De reciclare depinde hotărâtor evoluția calității vieții, viitorul lumii și al celor de 

lângă noi.     

Profesor, LIXANDRU Ruxandra - Liana  

Profesor, MANOLE Livia - Aurora 
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Pentru al doilea an consecutiv, elevii din Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Ploieşti au participat, 

pe 21 noiembrie 2019, la concursul de eseu şi acrostih în limba engleză în cadrul Proiectului Educaţional Na-

ţional „Cuvinte, Suflet şi Culori”, ediţia a VII-a, organizat de Colegiul Naţional „Costache Negri” din Ga-

laţi. Proiectul are scopul de a stimula şi dezvolta creativi-

tatea elevilor, potenţialul lor artistic şi competenţele de 

exprimare într-o limbă străină a propriilor sentimente, 

trăiri şi gânduri, într-o formă ludică. 

Tema eseului din acest an şcolar, “Teenagers and the 

environment” („Adolescenţii şi mediul înconjurător”), 

este generoasă şi de actualitate, oferind elevilor ocazia de 

a-şi prezenta, într-o manieră artistică, îngrijorarea cu 

privire la modul în care mediul înconjurător este 

afectat de acţiunile oamenilor, de a trage un semnal 

de alarmă şi de a oferi, totodată, idei şi soluţii.  

Pentru secţiunea de acrostih, elevii şi-au 

manifestat spiritul artistic, pornind de la citatul 

“Colors are the smile of nature” (Leigh Hunt). 

     

     

REZULTATE OBŢINUTE: 

 Buduianu Elida Maria, clasa a IX-a A, profesor îndrumător Dana Iuliana Cranta;  

secţiunea I – Eseu, PREMIUL III 

 Anton Jennifer Maria Cristina, clasa a IX-a A, profesor îndrumător Dana Iuliana Cranta;  

 secţiunea II – Poezie: acrostih, PREMIUL III 

Profesor, Dana Cranta 



“Colors are the Smile of Nature” 

 

“Can we just stop for a moment, 

  Observe what’s going on?! 

  Let’s not ignore the Nature’s sounds, let’s not ignore its call! 

 Once it was colourful and lively and generous and green 

 Reigning around, this beautiful Queen! 

 Abstract art, that’s what Nature used to be! 

 Remarkable colours, incredible sounds 

 Everything was not just green.  

 Sand castles with leaves, such a marvellous scene! 

 

Theatres of the trees’ leaves 

Heroes were the crystal snowflakes… 

Enjoy the beauty of snowdrops and the purity of lakes! 

 

 

Sadly everything has changed now… 

Millions and millions of trees are being cut down… 

It is our job and duty to care! 

Let’s help Nature, stay around! 

Everybody, give a hand! 

 

Observe and listen! Watch and see! 

Forests are no more what they used to be… 

 

Negligence has been the cause 

And it affects us all! 

The storms and droughts and  floods, disaster 

Unfortunately are bursting faster. 

Recycle, reduce pollution, clean, reutilize! 

Enough with that indifference, please, help us!” 

 

Anton Jennifer Maria Cristina, clasa a IX-a A 

Profesor îndrumător: Dana Iuliana Cranta 
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Proiectul Județean, inițiat în cadrul Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din municipiul Ploiești, 

găzduiește un grup de aproximativ 50 de elevi implicați direct în activitățile cercului de lectură în vederea 

familiarizării cu actul creației critice și exprimării talentului creativ prin eseuri, poezii, scenarii dramatice 

și dramatizări. În cadrul întâlnirilor s-au aplicat metode și strategii originale, încât să permită 

funcţionalitatea principiilor în dezvoltarea atitudinii faţă de opera literară, să le ofere elevilor 

libertatea imaginaţiei şi opiniei, prioritatea lor ca receptori de text artistic, să le stimuleze 

interesul de cunoaştere, să le actualizeze experienţa de lectură şi de viaţă: 

jurnalul de lectură, corespondența literară, dramatizarea, ecranizarea, 

„biblioteca vie”, expoziția pe teme literare, concursul literar. 

Nu ne-am propus demersuri critice, ci pur și simplu să vorbim despre 

cărți, orice fel de cărți. Demersul s-a dovedit a fi unul de succes, așa că ne-

am văzut nevoite să planificăm un „cerc de lectură”. Elevii din grupul țintă 

au descoperit că există alternative utile de petrecere a timpului liber, care să 

contribuie la definirea spirituală pozitivă a propriei persoane, astfel încât să 

poată face față cerințelor societății actuale. De asemenea, au învățat să 

aprecieze cărțile, să selecteze lecturile în acord cu valoarea lor, dorințele 

personale, dar și momentul citirii.  

În acest an școlar, desfășurarea lunară a întrunirilor de lucru ale cercului de lectură s-a axat pe 

următoarele teme: IANUARIE – Cultură, istorie și geografie națională 

FEBRUARIE – Fizică, biologie și chimie în dragoste  

MARTIE – Primăvara din sufletul nostru 

APRILIE – Minte sănătoasă în corp sănătos 

MAI -  Matematică și literatură. Puncte de intersecție 

IUNIE – Lecturi de vacanță 

Proiectul se va finaliza cu un concurs care se va desfășura pe trei secțiuni: 

 Creație literară cu tema „Universul ficțional prin ochii adolescenților”: 

presupune redactarea unor creații personale (o poezie/ o compunere/ un eseu etc.) pornind de la 

opere literare citite de elevi și care au avut un puternic impact emoțional asupra acestora. 

 Eseu argumentativ, de 150 – 300 de cuvinte, în care elevul să îți exprime opinia despre rolul lec-

turii în formarea morală a tinerilor folosind informații din experiența personală/ culturală. 

 Critică literară - „Jurnal de lectură” constă în realizarea, în format electronic, a unui jurnal de 

lectură utilizând aplicația Power-Point. 

 

Profesor, Loredana Păun 

Profesor, Elena Violeta Tănase 

Regina Roșie de Victoria Aveyard 

 

Această carte impresionează 

cititorul prin iubirea și revoluția care 

se ciocnesc, prin puterea și dreptatea 

ce sunt într-o luptă pe viață și pe 

moarte, prin lumea volatilă în care își 

duce traiul o eroină fără egal 

    

 Elev: Popescu Alin, clasa a IX-a A 

 Prof. coord. Loredana Păun 

  

 ZÂMBET  

 

Când zâmbești, soarele își acoperă ochii 

Și printre pleoape, se uită furiș 

de teamă să nu piardă vreo secundă, 

ca și cum ar fi ultima 

în care te-ar putea privi. 

Iar tu, cu aroganța iubirii pe buze,  

continui să-i zâmbești,  

punându-l la colțul inimii. 

Eleva: Sandu Beatrice, clasa a X-a F 

 Prof. coord. Tănase Violeta 
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Pentru fiecare dintre noi, cititul înseamnă altceva, de aceea, am 

putea enumera și analiza numeroase motive pentru care să citim 

cărți. Pentru mine, a citi înseamnă a descoperi, a intra în contact cu 

alte lumi, alte culturi, alți oameni.   

  Toată lumea știe că cititul este important, dar v-ați întrebat vreodată de ce? În lista de mai jos, veți găsi 

motivele pentru care cititul este atât de vital și sper că veți afla motivul pentru care să ajungeți să afirmați că 

lumea cărților vă place atât de mult. 

 Ne oferă cunoștințe noi; 

 Reduce stresul și depresia; 

 Dezvoltă creierul; 

 Îmbunătățește memoria; 

 Extinde nivelul de creativitate; 

 Perfecționează comunicarea, 

     vocabularul și scrisul; 

 Te motivează; 

 Dezvoltă capacitatea de a socializa; 

  Poate fi un hobby avantajos; 

 Ne învață despre istorie, oameni, culturi. 

 În completarea celor menționate mai sus, argumentăm că cititul, exersat de la o vârstă fragedă, ajută în 

procesul de dezvoltare personală prin prisma gândirii analitice, a unei exprimări ferme a opiniei personale și 

rezolvarea ușoară a problemelor prin găsirea soluțiilor mai rapid. 

 Cunoștințele vaste în diverse domenii prin însușirea informațiilor 

cu ajutorul cititului, te plasează pe o poziție superioară față de ceilalți. 

Cu toții știm că o persoană care știe mai multe este o persoană greu de 

păcălit. 

 Odată cu înaintarea în timp, cititul te ajută să te dezvolți în 

domeniul în care activezi. Fie că este vorba de un domeniu ce presupune 

creativitatea, sau un domeniu ce are la bază comunicarea. Cititul va face 

minuni, dat fiind că o carte este un izvor de informații. Este util să 

încurajăm cititul și să recomandăm cărți altor persoane. Nu întotdeauna 

cărțile care fac deliciul unei persoane sunt pe placul celorlalți, dar trebuie reținut că această acțiune duce la o 

bună relaționare între oameni. 

,,Citește. Numai citind mereu creierul tău va deveni un laborator 

nesfârșit de idei și imagini." (Mihai Eminescu) 

Prof. Alina Elena Stoian 
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Terapia prin lecturã încura-

jeazã lectura şi scrisul ca mi-

jloace de autocunoaştere. Rezul-

tatele terapiei prin lecturã cu-

prind dezvoltarea creativitãţii, 

exprimarea trãirilor şi ale emo-

ţiilor, dezvoltarea sinelui şi a în-

crederii în sine, dezvoltarea unor 

puternice relaţii de comunicare, 

uşurinţa de a rezolva problemele 

ce apar în viaţa noastrã, te ajutã 

sã scapi de stres şi sã înţelegi mai 

bine lumea înconjurãtoare. 

În Antichitate, grecii îi averti-

zau pe cei care intrau în bibliote-

cii, cã acestea sunt locuri în care 

îşi pot trata mintea şi sufletul. 

În secolul al XIX-lea, în 

Marea Britanie, biblioterapia era 

utilizatã ca metodã de tratare a 

pacienţilor care aveau probleme 

de sãnãtate mintalã. Biblioterapia 

avea rolul de a-i introduce pe pa-

cienţi într-o altã lume şi le dãdea 

posibilitatea acestora de a se 

identifica cu personajele. 

În vremea celor douã rãzboaie 

mondiale, soldaţii erau trataţi cu 

ajutorul biblioterapiei, pentru a 

trece peste traumele psihice şi 

fizice cãpãtate în timpul rãzboiu-

lui. 

În prezent, biblioterapia este 

întâlnitã sub diferite forme. Ea 

este folositã în sprijinul copiilor 

timizi, hiperactivi, cu deviaţii de 

comportament, al adolescenţilor 

şi al tinerilor care se strãduiesc sã 

facã faţã unor probleme în ceea 

ce priveşte cariera, a unor prob-

leme în dragoste, gãsirea unui 

drum în viaţã, precum şi în 

tratarea celor de vârsta a treia. Se 

ştie cã cititul ajutã la prevenirea 

bolii Alzeimer. 

Biblioterapia te învaţã sã 

utilizezi cãrţile ca pe nişte instru-

mente în ceea ce priveşte planu-

rile şi scopurile tale în viaţã. 

Terapia prin lecturã îţi oferã 

posibilitatea de a fi fericit, reali-

zat material şi profesional şi sã ai 

prieteni. Te ajutã sã cunoşti şi sã 

descoperi lumi neîntâlnite şi ne-

cunoscute ţie, oferindu-ţi o anu-

mitã cunoaştere ce te adânceşte 

într-o imaginaţie bogatã. Terapia 

prin lecturã ne poate face sã ne 

schimbãm concepţia despre 

oameni şi viaţã, dar într-un fel 

altruist.  

Lectura are multe beneficii 

asupra stãrii noastre de sãnãtate. 

Specialiştii vorbesc despre trei 

forme de biblioterapie: 

Biblioterapia prescriptivă - în 

acest caz sunt folosite cãrţi de 

lucru şi material specific pentru a 

trata diverse probleme de 

sãnãtate mintalã; 

Biblioterapia creativă - este 

cea care foloseşte literatura ca un 

spațiu destinat cãlãtoriei spre 

autocunoaştere; 

Biblioterapia de dezvoltare – 

este cea folositã pentru educare, 

fiind utilizatã de educatori, pro-

fesorori etc. 

Deşi biblioterapia are foarte 

multe beneficii, ea nu este reco-

mandatã celor care nu pot face 

diferenţa dintre ficţiune şi reali-

tate. 

Şi totuşi, îndemnul nostru 

este: CITIŢI! Poate ar fi bine să 

credeți cã literatura are puteri 

vindecãtoare! 

 

 

 

 

Bibliotecar, Alina Cristina Radu 
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" - Ada! Pleacă de la fereastră! s-a răstit mama. 

  M-a apucat de braț, m-a tras, iar eu m-am rostogolit 

de pe scaun și am căzut pe podea. 

  - Îl salutam pe Stephen White, atâta tot. 

  Știam bine că nu trebuia să-i răspund, dar uneori mă 

lua gura pe dinainte. În vara aceea aveam să învăț să 

lupt. 

  Mama m-a plesnit. Tare. M-am izbit cu capul de 

piciorul scaunului și câteva clipe am văzut stele verzi. 

  - Nu vorbești cu nimeni! a zis mama. Te-am lăsat la geam de bună la suflet ce sunt, dar îl bat în scânduri 

dacă mai scoți nasul; darămite să vorbești cu cineva! 

  - Dar Jamie e-afară, am mormăit eu. 

  - Și de ce n-ar fi? a zis mama. El nu-i olog ca tine.” 

Așa începe romanul "Războiul care mi-a salvat viața", scris de Kimberly Brubaker Bradley. 

Romanul prezintă povestea Adei, o fetiță de nouă ani, care trăiește împreună cu fratele ei, Jamie, și mama 

lor în condiții precare. Într-o lume nesigură, pe fundalul luptei pentru supraviețuire din anii întunecați ai 

celui de-al Doilea Război Mondial, Ada are de purtat propria bătălie pentru a demonstra că nu e cu nimic 

diferită de ceilalți. Din cauza unui defect congenital, Ada are un picior pe care nu se poate baza. Mama ei 

nu poate concepe să-i cumpere cârje, care să o ajute să meargă. Din păcate, cât a stat cu ea în spital după ce 

s-a născut, ar fi putut să o ajute pe Ada, să-i trateze piciorul ca să nu mai fie oloagă....însă ar fi însemnat să 

cheltuiască bani pentru acest lucru, ceea ce mama nu a fost dispusă să facă, pentru că nu a vrut copii, ci 

doar soțul ei, care a murit. "Nu v-am vrut niciodată, pe niciunul dintre voi", spune ea copiilor într-o 

discuție. 

Umilită de propria mamă din cauza acestui defect fizic, 

ținută captivă în apartamentul lor cu o singură cameră, Ada profită 

de faptul că toți copiii sunt evacuați din Londra și, împreună cu 

fratele ei, Jamie, fuge departe de răutatea și egoismul mamei. 

Astfel ajung să o cunoască pe Susan Smith, o femeie posacă, dar 

care îi iubește ca și cum ar fi copiii ei. Și, în timp ce lumea întreagă 

se schimbă și toți cei din jurul lor cunosc suferința și despărțirea, 

Ada descoperă ce înseamnă iubirea și respectul, datorită afecțiunii 

pe care Susan o manifestă față de ei. Datorită relației bazată pe 

respect și afecțiune pe care o are cu Susan, descoperă câteva  

personaje cheie în dezvoltarea ei ca om - Untișor, Lady Thorton, 

Maggie, Sam, Fred și Bovril. Fiecare dintre aceste personaje o 

învață pe Ada că este o ființă umană, cu demnitate , care poate și 

merită să fie iubită, respectată, dar mai ales care poate fi tratată într

-o manieră pașnică, fără violență. 

Dragă cititorule, îți recomand această carte cu căldură, 

pentru că este o lecție de viață. Deși ne confruntăm cu greutăți tot 

timpul, avem resursele necesare să le facem față și să transformăm 

aceste dezavantaje în avantaje, în experiențe din care să învățăm, 

deoarece  învățăm din reflectarea asupra experiențelor, nu din 

experiențele propriu – zise. 

 

Popescu Andreea clasa a XI-a B 

Prof. coord. Alina Stoian 

Războiul care mi-a salvat viața 
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Omul este creat de Dumnezeu liber. 

Libertatea omului este cel mai preţios dar oferit 

omului din partea lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă 

oare această libertate!? Înţelegem noi corect 

libertatea!? Un tânăr nonconformist ar putea 

răspunde la această întrebare, spunând: „Să fac tot 

ce vreau!” 

Este adevărat până la un punct, deoarece 

nu pot să fac chiar tot ce vreau. Libertatea noastră 

implică responsabilitate. Deci, voi suferi direct 

consecinţele libertăţii mele. Dacă îmi folosesc 

libertatea spre scopuri bune, bineînţeles că şi 

finalul va fi unul bun. Iar dacă o folosesc spre rău, 

mă distrug pe mine, dar şi pe cei din jurul meu şi 

rezultatul nu va fi unul bun. Şi, bineînțeles, nu 

trebuie să uit că există o limită a libertăţii. Limita 

libertăţii mele este acolo unde voi încălca 

libertatea celui de lângă mine. Aşadar, nu pot să 

fac chiar tot ce vreau.  

Sfântul Apostol Pavel spunea: „Toate îmi 

sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. 

Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa 

biruit de ceva” (I Corinteni 6, 12). Înţelegem de 

aici că trebuie să ne folosim de principiul 

selectivităţii în alegerile pe care le facem. Fiecare 

este liber să aleagă între bine şi rău. În mod 

paradoxal, adevărata libertate înseamnă să aleg 

calea cea bună, adică voia lui Dumnezeu, 

deoarece alegând răul, îmi pierd libertatea. 

Păcatul te ţine închis ca într-o cuşcă şi produce 

dependenţă. Câţi oameni nu au ales greşit şi sunt 

stăpâniţi de patimi precum beţia sau fumatul şi 

spun: „Vreau să renunţ la patima mea, dar nu 

reuşesc, mă întorc de fiecare dată la aceasta”?  

Mai este oare acest om liber dacă vrea să facă 

ceva şi nu poate? Răspunsul este clar, nu! Păcatul 

te face rob, iar virtutea te face liber. 

Acum se naşte o altă întrebare: „Oare cine 

este adevăratul nonconformist? Cel care trăieşte 

potrivit lumii acesteia, cel care joacă precum îi 

cântă patimile, sau cel care are curajul şi puterea 

să nu se lase ademenit de plăcerile lumii 

acesteia?” Creştinul este cu adevărat un 

nonconformist deoarece are curajul să fie altfel 

decât majoritatea şi devine în felul acesta „lumina 

lumii” (Matei 5, 16), adică exemplu pozitiv pentru 

cei din jurul lui. Şi pentru asta, va fi răsplătit de 

Dumnezeu cu bucuria cea adevărată şi veşnică. 

Asumaţi-vă faptele şi faceţi alegeri 

responsabile! 

 

Profesor, Alexandru-Mihai Bărbuceanu 
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Competenţelor lingvistice de comunicare orală 

în limba română, respectiv în limba maternă 
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Pentru absolvenții clasei a douăsprezecea, un subiect de 

mare interes este examenul de bacalaureat, mai precis, ceea 

ce îi interesează în mod aparte în lunile ce urmează  sunt 

organizarea și desfășurarea probelor de evaluare. 

În rândurile ce urmează, am extras pentru cei interesați și nu 

doar, câteva articole din Dispozițiile Generale incluse în 

METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a 

examenului de bacalaureat – 2011, valabilă până în 

prezent (Anexa 2 la ordinul MECTS  nr.   4799/31.08.2010, 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

bacalaureat -2011).  

Numit și examenul de maturitate, examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a 

competenţelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare, atins de către toți absolvenţii de liceu, la 

sfârșitul celor patru ani de studii.   

Prima probă a examenului de bacalaureat este, întotdeauna, proba Competenţelor lingvistice de 

comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă. Acesta este și subiectul principal al 

rândurilor ce urmează, iată de ce ne-am gândit că putem aduce puțină lumină viitorilor candidați asupra 

modului de desfășurare a examenului, asupra conținutului subiectelor, cât și asupra grilei de evaluare. 

Iată câteva informații valoroase pentru fiecare candidat în parte, privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de bacalaureat în anul acesta: 

Organizarea și desfășurarea probelor extras din Art. 48 – (1), (2), (3), (4), (6): 

Candidații trebuie să știe că… 

 La proba  de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, elevul va 

intra în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru 

fiecare grupă.  

 Fiecare candidat are obligația de a prezenta comisiei 

documentul de identitate, iar comisia de bacalaureat va 

verifica identitatea acestuia.  

 Candidaților le este interzisă pătrunderea în sala de 

examen cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, 

însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea 

subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice 

mijloc electronic de calcul sau de comunicare.  

Atenție! Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la 

introducerea de materiale interzise în sala de examen va duce la 

eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele 

comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost 

folosite sau nu. 

 La probele orale, candidatul va extrage un bilet şi va 

primi hârtie ştampilată pentru ciornă, pentru elaborarea răspunsurilor; se acordă fiecărui candidat câte 

15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte10 – 15 minute. După susţinerea probei, 

candidatul predă  ciorna semnată şi biletul de examen. 

 

Profesor,   Beatrice Anisoiu 
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Evaluarea candidaților extras din Art. 62 – (1), (2), (3), Art.63 - (1), (2):  

De reținut următoarele aspecte… 

 La proba  de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în 

limba română, examinarea se realizează de către doi profesori examinatori de 

specialitate, membri ai comisiei. 

 Profesorii examinatori pot interveni cu întrebări lămuritoare sau suplimentare, 

de regulă după ce candidatul şi-a prezentat răspunsurile. 

  Examinarea se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 3 candidaţi. 

 Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba  de evaluare a competenţelor 

lingvistice de comunicare orală în limba română nu se exprimă prin note sau prin 

calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător 

grilei aprobate la nivel național, aici fiind vorba despre: utilizator mediu / 

avansat / experimentat. 

 În situația în care cei doi examinatori acordă niveluri diferite, nivelul de competență lingvistică în 

limba română se stabilește astfel:  

 

 

Subiectele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română cuprind texte 

literare și nonliterare, funcționale și nonfuncționale. 

 

Lecţii pe care ar trebui să le repete viitorul candidat, în mod special 

pentru a rezolva biletele sunt: 

 argumentarea diferitelor tipuri de texte: se argumentează, se 

demonstrează, se exemplică un text; 

 argumentarea unui punct de vedere; 

 elementele situației de comunicare (emițător, receptor, mesaj );  

 stilurile funcționale ale limbii române: stilul tehnico-știintific, 

stilul oficial (juridico-administrativ), stilul publicistic, stilul 

artistic (beletristic), stilul colocvial; 

 

Bibliografie:  

ORDIN Nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 

2020 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 

din 6 septembrie 2019 

M E T O D O L O G I A de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, Anexa 2 la ordinul MECTS 

nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011. 

 

Profesor examinator Nivel de competență lingvistică 

de comunicare acordat 

candidatului 

I II 

Utilizator mediu Utilizator avansat Utilizator avansat 

Utilizator mediu Utilizator experimentat Utilizator avansat 

Utilizator avansat Utilizator experimentat Utilizator experimentat 

 

4.
 S

Ă
 Ș

T
IM

 M
A

I 
M

U
LT

E
. S

Ă
 F

IM
 M

A
I 

B
U

N
I 



ȘI!...NOI!       Nr 9/ 2020 Pagina 18 

4.
 S

Ă
 Ș

T
IM

 M
A

I 
M

U
LT

E
. S

Ă
 F

IM
 M

A
I 

B
U

N
I 

 Ce este DELF? 

Este un examen internaţional recunoscut în 146 de ţări. Este recunoscut 

atât ca diplomă (din punct de vedere administrativ), cât şi ca certificare 

ce atestă capacitatea de comunicare (înțelegere, exprimare scrisă, 

exprimare orală, deci aspecte practice centrate pe eficacitate).  

Nivelele B1 şi B2 îi scutesc pe elevi de proba de competențe lingvistice, 

la limba franceză, pentru examenul de bacalaureat. 

Cei ce obțin nivelul B2 nu mai sunt nevoiţi să susţină test de limbă la 

admiterea în sistemul universitar francez. 

Nivelul B2 îi scutește pe absolvenții secțiilor bilingve francofone de 

proba specifică de limba franceză  în cadrul examenului de bacalaureat 

( este cazul a 29 de instituții şcolare).  

Este necesar să se abordeze  cu elevii şi cu părinții diferitele aspecte ale 

învăţării limbilor străine, nu doar în funcție de obiectivele pe termen scurt, ca de exemplu: examenul de 

bacalaureat, admiterea la facultate etc., dar și perspectivele pe termen lung şi anume competitivitatea pe 

piața muncii. Suntem mai performanţi dacă vorbim mai multe limbi străine și dacă dispunem de o 

diplomă recunoscută pe plan internaţional. 

A vorbi o singură limbă este o limitare care conduce către banal. Pe piața muncii va fi preferată angajarea 

unui candidat ce vorbește mai multe limbi străine, în defavoarea altuia care vorbește una singură. Viitorul 

înseamnă multilingvism: în anul 2020, dacă vom vorbi o singură limbă, vom fi la fel de dezavantajați ca 

acum 20 sau 30 de ani cand nu se vorbea nici o limbă străină. 

Prin urmare  este important să se cunoască cel puţin două limbi străine și să se obțină certificate în aceste 

două limbi, certificate ce sunt recunoscute aproape în întreaga lume. Deci, dacă se învață  limba engleză şi 

limba franceză, susţinerea examenului DELF este la fel de importantă ca susţinerea examenului Cambridge 

sau testul american TOEFL (Test de engleza ca limbă străină). 

Este un examen ce validează patru competențe în limba franceză : înțelegere orală, înțelegere scrisă, 

exprimare orală, exprimare scrisă. Elevul  se pregătește pentru a putea  

înțelege şi pentru a se putea exprima în limba franceză, ceea ce îl va ajuta 

atunci cand va trebui să vorbească cu un francofon. Dacă pregătirea lui s-

a axat pe cunoştinţele de gramatică şi de limbă în general, cu toate că ştie 

franceză, poate întâmpina dificultăți în utilizarea acesteia în diferite 

situații (îndeosebi în comunicarea orală).  

A te pregăti pentru DELF înseamnă  a fi capabil să comunici în 

limba franceză și nu doar a stăpâni gramatica, vocabularul sau 

elemente de civilizație franceză. 

De ce să-ţi doreşti să obţii o diplomă DELF 

(Diploma de Studii în Limba Franceză) 

Profesor, Florentina Alina Mirică 
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Examenul DELF nu presupune niciun test de gramatică sau de lexic : cunoașterea limbii este evaluată  

pornind de la probele scrisă  și orală, pe baza unei grile de evaluare: una pentru examinarea scrisă şi alta pentru 

examinarea orală. 

Examenul DELF este o diplomă  care evaluează nivelul de limbă franceză într-o manieră echilibrată: 

se evaluează nivelul de cunoaștere a limbii franceze 

(reguli de gramatică, vocabular, expresii), precum și 

capacitatea de înțelegere și exprimare. Acestea sunt 

apreciate în grila de evaluare în felul următor : se 

evaluează în proporţie de 60% capacitatea de înțelegere și 

exprimare și 40%  corectitudinea lingvistică (gradul de 

corectitudine gramaticală, abundența și precizia vocabularului, 

pronunție și intonație). 

A te pregăti pentru DELF, înseamnă a învăța să scrii și să vorbești în diverse situații de comunicare 

(de exemplu: trebuie să fie evident cine scrie și cui îi scrie, de ce îi scrie, aplicându-se ritualurile specifice 

comunicării ) : convorbire, dezbatere, conversație în diverse situaţii: la medic, într-o instituție administrativă, 

într-o situație formală, în redactarea scrisorilor, a articolelor de presă, etc. Nu este vorba doar despre discuții 

sporadice sau despre redactarea de teme şcolare, ca de exemplu : povestiți cum v-ați petrecut vacanțele, 

descrieți anotimpul toamna, situaţii în care ne putem întreba cui se adresază textul şi de ce. 

DELF-ul respectă criteriile de evaluare recomandate de către Consiliul European în Cadrul 

European Comun de Referinţă pentru Limbile Străine (CECRL), sistem adoptat în majoritatea țărilor 

europene (în Romania, începând cu sesiunea bacalaureatului din 2010). A avea diploma B1 sau B2, înseamnă 

același lucru pentru toți, în toate țările europene în care referința este CECR. 

O probă de examen (de exemplu : înțelegere orală, exprimare orală) este notată  pe 25 de puncte. Punctajul 

mediu este de 12,5 de puncte. Obţinerea a 13, respectiv 14/25 puncte în sistemul de notare al examenului 

DELF, înseamnă  promovarea examenului. 14/25 puncte este un rezultat satisfăcător, însă obținerea a 

24/25 puncte este extrem de rar.  

DELF-ul presupune 4 diplome ce corespund unor 4 niveluri diferite de cunoaştere a limbii: 

  -  DELF A1 (accesibil începând cu acumularea a 100 ore de studiu de franceză); 

  -  DELF A2 (accesibil începând cu acumularea a 200 ore de studiu de franceză); 

  -  DELF B1 (accesibil începând cu acumularea a 350 ore de studiu de franceză); 

  -  DELF B2 (accesibil începând cu acumularea a 450 ore de studiu de franceză). 

Pentru elevii interesați de limba franceză şi care au înțeles importanța 

pentru viitorul lor profesional a cunoașterii mai multor limbi străine la 

nivel ridicat, pregătirea pentru examenul DELF ar putea fi o 

oportunitate. 

Cursurile de pregătire pentru examenul DELF sunt o bună alternativă 

atunci când nu mai există clase cu program intensiv de învăţare a 

francezei. În plus, pregătirea pentru DELF permite unui număr din ce în 

ce mai mare de elevi dobândirea de cunoştințe la un nivel mai ridicat si 

urmarea unui curs centrat pe comunicare în cele mai bune condiții . 
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Registrul de intrare-ieşire este primul instrument care atestă 

existenţa oficială a actelor. Registrele au valoare juridică dar, 

totodată, au şi rol de instrument de regăsire a fiecărui act, 

înainte de a fi grupate în dosare.  

Prin consultarea Registrului se poate afla, oricând: locul unde 

se găseşte un act; stadiul în care se află rezolvarea lui; modul 

cum a fost rezolvat. 

Registrele de intrare-ieşire sunt tipizate, iar din punct de 

vedere arhivistic sunt unităţi preconstituite. 
 

Registrul unic de intrare-ieşire cu cele două foi aşezate faţă în faţă (intrare, în partea stângă şi 

ieşire în partea dreaptă); acest tip este avantajos deoarece oferă posibilitatea urmăririi concomitente a 

mişcării documentelor. 
 

Reguli generale de completare a registrelor: 

 înregistrarea începe la data de ianuarie a fiecărui an, cu numărul 

curent  şi se încheie la  decembrie, cu ultimul număr de înregistrare 

din anul respectiv; 

 înregistrarea corespondeţei se efectuează cronologic, în ordinea 

primirii şi expedierii; 

 se înregistrează numai corespondenţa de bază, primită în unitate; 

 corespondenţa din oficiu, ca şi cea întocmită pentru uz intern, se 

înregisitrează în acelaşi registru, completându-se rubricile adecvate; 

 răspunsul, la o scrisoare înregsitrată în registru la un număr, se dă cu acelaşi număr cu care s-a 

făcut înregistrarea scrisorii, indiferent de data la care s-a făcut înregistrarea; 

 filele registrului de intrare-ieşire se numerotează; 

 pe copertă se trec următoarele elemente: denumirea unităţii şi anul; 

 înregistrarea se face în general de către o singură persoană; în cazul absenţei persoanei 

respective, se va desemna o altă persoană; 

 înregistrarea se face numai olograf (scris de mână); 

 nu se lasă nici un rând liber; în cazul în care există spaţii libere pe pagină, acestea se barează 

vizibil; 

 la sfârşitul anului sau la încheierea fiecărui volum al registrului se certifică, sub semnătură, 

numărul de file folosite, cu următoarea formulă: „Prezentul registru se încheie pe anul (sau 

perioada respectivă)…la fila…cu nr.de înregistrare…”; data…şi semnătura…..(persoanei care 

face certificarea). 

Secretar-șef,  Claudia Petrache 
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Registrul matricol se tipăreşte în format A3, 

pe filiere (teoretică / vocaţională / tehnic). 

Registrul matricol, după completare, devine 

document şcolar cu regim special. 

Înscrierea elevilor în registrul matricol se face 

în conformitate cu datele din actul de identitate, 

certificatul de naştere, cartea de identitate, 

certificatul de căsătorie, alte acte emise de organele 

competente, menţionându-se şi CNP-ul.  

Atribuirea numărului matricol se face începând 

cu numărul 1, la începutul şcolarizării, pe niveluri şi 

forme de învăţământ, pe baza documentelor de stare 

civilă, cu modificările ulterioare, la nivel de unitate 

de învăţământ.  

Pentru elevii transferaţi în timpul anului şcolar, 

numărul matricol se atribuie în continuarea seriei 

anului respectiv. Înscrierea mediilor pe ani de 

studiu se face pe baza mediilor anuale încheiate în 

catalogul clasei, la care se adaugă menţiuni cu 

privire la eventualele examene de diferenţă.  

Anual, situaţia şcolară este certificată de 

secretarul unităţii de învăţământ şi este confirmată, 

după verificare, de directorul acesteia. În mod 

obligatoriu, numărul matricol al fiecărui elev din 

catalog trebuie să corespundă cu cel din registrul 

matricol, număr care se păstrează pe toată durata 

şcolarizării.  

Pentru situaţiile aprobate prin metodologii 

specifice de transferare de la un nivel de pregătire la 

altul, de la o formă de organizare la alta şi de la o 

specializare la alta, în cadrul aceleiaşi filiere sau de 

la filiere diferite, se menţionează denumirea 

disciplinelor la care s-au susţinut examene de 

diferenţă şi notele obţinute, fără modificarea 

mediilor generale ale anilor echivalaţi.  

Pentru elevii transferaţi în cadrul aceluiaşi nivel 

de învăţământ, de la o filieră / profil / specializare la 

alta, se specifică examenele de diferenţă şi 

rezultatele obţinute, menţionându-se media anuală 

calculată la unitatea de învăţământ de la care provin 

- fără recalcularea mediei generale.  

Pentru absolvenţii care au promovat examenul 

de finalizare a studiilor, odată cu eliberarea actelor 

de studii se completează în caseta corespunzătoare 

din registrul matricol datele de identificare ale 

acestora, precum şi rezultatele examenului.  

În registrul matricol se înscriu citeţ şi în 

întregime toate disciplinele înscrise în planul-cadru 

aferent filierei/profilului/specializării/calificării 

corespunzătoare/corespunzător fiecărei clase/

fiecărui an de studii.  

Registrul matricol, după completarea 

procesului-verbal, tipărit pe ultima sa pagină, se 

arhivează la unitatea de învăţământ preuniversitar 

emitentă, cu termen de păstrare permanent. 

Câteva cuvinte despre documentele şcolare 

Documentele şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar sunt: 

 registrul matricol; 

 catalogul clasei; 

 cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor; 

 cataloage pentru examenele de corigenţe şi diferenţe; 

 portofoliul educaţional al elevului; 

 suplimentul descriptiv; 

 foaia matricolă; 

 adeverinţa de studii/adeverinţa de absolvire; 

 adeverinţa care atestă promovarea nivelului de învăţământ/examenului; 

 registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii. 
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I Municipiu în partea central-sudică a României, reşedinţa 

judeţului Dâmboviţa, situat în Câmpia Târgoviştei, în apropiere 

de Subcarpaţii Ialomiţei, la 280- 292 m altitudine, pe râul 

Ialomiţa, la 72 km NV de capitala ţării.  

Monumente: 

Ansamblul Curţii Domneşti, cu bisericile Domnescă Mare, 

Domnescă Mică şi ruinele Palatului Domnesc (sec. XIV-XVII), 

dominate de silueta masivă a Turnului Chindiei spre NV (înalt de 

27m, în formă de cilindru cu diametrul de 9m), construit ca turn 

de apărare în a doua jumătate a secolului al XV-lea. 

Înfăţişarea actuală a Turnului Chindiei datează din perioada 1847

-1851, când a fost restaurat prin grija domnului Gheorghe 

Bibescu.  

Biserica Domnescă Mare (30m lungime şi 14m lăţime), cu 

hramul "Adormirea Maicii Domnului", construită în anii 1583-1585, din iniţiativa domnului Petru Cercel, 

ca paraclis al Curţii Domneşti, a fost reparată şi pictată în anii 1697-1699 prin osârdia domnului Constantin 

Brâncoveanu, renovată în 1745, în timpul domniei lui Grigore Ghica şi restaurată în anii 1961-1966. 

Biserica păstrează un remarcabil tablou votiv care înfăţişează pe voievozii: Neagoe Basarab, Matei 

Basarab, Constantin Brâncoveanu şi Petru Cercel în chip de ctitori, precum şi frumoase picturi murale 

executate de o echipă de meşteri condusă de Constantin Zugravul. 

  Biserica Domnescă Mică, având hramul „Sfânta Vineri", a fost construită în 1517 prin strădania 

clucerului Manea Perşanu şi a soţiei sale Vlădoaia, fortificată cu ziduri de incintă în 1595, ca şi Curtea 

Domnească, şi restaurată în anii 1654, 1731-1732, după incendiile din 1712 şi 1756, după cutremurul din 

1802, apoi în anii 1850-1852, 1907-1910 şi 1969-1973.  

În pronaosul bisericii se află mormântul Doamnei 

Bălaşa, soţia lui Constantin Şerban. Biserica Mitropoliei, 

ctitorie din anii 1515-1518 a domnului Neagoe Basarab, 

terminată de Radu  Paisie la jumătatea sec. 16, 

reconstruită în 1708 prin osârdia lui Constantin 

Brâncoveanu şi dărâmată în 1888, deoarece căzuse în 

ruină. Pe locul bisericii demolate a fost construită (1890-

1923), după planurile arhitectului francez, Emile Andre 

Lecomte du Nouy o biserică nouă, cu hramul „Înălţarea 

Domnului", de plan bizantin, pictată în anii 1930-1933. 

 

Profesoare  Eugenia Tudor şi Valentina Săvescu 
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 La Sighişoara se pӑstreazӑ cel mai 

frumos şi mai complet ansamblu urban 

medieval din România (sec. XIV- XVII), 

care are înfӑṭişarea unei aşezӑri cu strӑzi 

înguste (unele în pantӑ),  cu case masive din 

cӑrӑmidӑ, totul înconjurat de o centurӑ de 

ziduri ( supraînӑlțate în sec. XV şi XVII), 

lungӑ de 930m, întӑritӑ cu 14 turnuri de 

apӑrare (din care se mai pӑstreazӑ doar 

nouӑ) purtând numele unor bresle: Turnul 

funarilor, Turnul cositorilor, Turnul 

tӑbӑcarilor, Turnul cojocarilor, Turnul 

croitorilor, Turnul mӑcelarilor, Turnul 

cizmarilor,  Turnul fierarilor, Turnul 

Primӑriei (Sfatului) sau Turnul cu ceas.  

Turnul Primӑriei (Sfatului)  

sau Turnul cu ceas (sec. XIV), 

înalt de 64 m, cu patru turnulețe  

 secundare şi un ceas cu figurine.  

A fost primӑria oraşului până în  

1556, iar în 1898 a fost amenajat  

ca muzeu de istorie a oraşului. 

Forma actuală a Turnului cu ceas 

datează din  1676. Ceasul este 

atestat documentar în 1648, an în 

care au fost montate şi figurinele 

care  reprezintă fiecare câte o zi a 

săptămânii, operă a meşterului- sculptor Johann Kirschel. 

Stănică Alexandra Daniela, clasa a XI a E, 

 profesor coordonator: Eugenia Tudor  
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     Pentru fiecare test, se face o încercare după care se face o 

recomandare în ce privește relevanța sa. Pot fi necesare teste 

preliminare. 

     Din cauza oboselii senzoriale și a efectelor de adaptare, pe 

durata unei sesiuni, se poate evalua numai un număr limitat de 

probe care depinde de natura testului și de tipul de produs. Cele mai utilizate tipuri de teste senzoriale sunt: testul 

pereche, testul duo-trio, testul triunghiular, teste multiple și teste de cotare. Specialiștii în analiza senzorială 

recomandă ca aceste teste să fie folosite variat în încercările senzoriale pentru a 

nu crea o obișnuință a degustătorului și pentru a avea o mai mare certitudine. 

Testul pereche. Constă din două probe (A și B) care se prezintă 

degustătorului și care se examinează o singură dată sau repetat. Se pun 

următoarele întrebări: 

Dacă A și B sunt diferite?; 

Dacă sunt diferite, în ce constă diferența?; 

Dacă A este cunoscut (standard), prin ce diferă B de A? 

Testul duo-trio. Constă în prezentarea a trei probe (A, B și C) din care 

una (A) este cunoscută și servește drept probă de referință sau martor. Testul 

duo-trio este utilizat în încercările de laborator, dar și în recepții, atunci când 

aceleași produse alimentare sunt obținute prin diferite procedee tehnologice, 

când apar produse noi. 

Testul triunghiular. Cuprinde tot trei probe, dar spre deosebire de 

testul duo-trio, două probe sunt identice, și una este diferită. În primul rând, trebuie ca cele două probe identice 

să fie recunoscute pentru ca celelalte răspunsuri să fie luate în considerație. Ordinea prezentării probelor nu este 

prestabilită, astfel încât degustătorul poate începe cu orice probă dorește și are libertatea de a repeta degustarea. 

Rezultatele mai sigure se obțin dacă se alege drept probă de referință cea cu care degustătorul este mai 

familiarizat. 

Teste multiple. Acestea derivă din precedentele teste cu deosebire că în testele multiple numărul 

probelor este mai mare ca trei. Degustătorul face comparații între perechile 

prezentate împreună și apoi dispune la întâmplare. Conform acestui 

procedeu se poate cere unui juriu să ordoneze probele după un anumit 

criteriu de calitate. 

Aceste teste sunt folosite în recepțiile calitative și mai mult în cercetările 

sistematice. Ele prezintă dezavantajul că necesită o lungă preparare, 

cantități importante și sunt destul de dificile pentru degustători. 

Elev Gheoca Florin, clasa a XII-a D, 

Profesor coord. Rozalia Burdușel  
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Consumul de mâncare tip fast-food este un 

subiect des adus în discuţie. Acest tip de mâncare este 

preferat de o mare parte a populaţiei. Mâncarea de tip 

american a captat cu uşurință gusturile și preferinţele 

românilor, iar pe unii i-a facut chiar dependenţi de ea. 

Dacă alegem să mâncam în oraş, fast food-urile 

par a fi cea mai ieftină și la îndemână opţiune. Din 

păcate, însa nu şi cea mai sănătoasă.  

Una din cele mai importante probleme asociate 

produselor de tip fast food este aceea că nu aduc 

organismului principii nutritive, că sunt foarte bogate 

în sare şi în grăsimi. Rezultatele acestei combinații 

devin vizibile în scurt timp: modificari ale aspectului, 

supraponderabilitate, accelerarea unor procese 

metabolice, favorizarea apariţiei unor afecțiuni 

cronice: dislipidemii, diabet. Consumarea lor nu induce o stare de saţietate, chiar dacă din punct de vedere 

nutritiv caloriile furnizate organismului sunt suficiente.  

Un alt inconvenient este acela că alimentele fast food pot înlocui alte produse, mult mai hrănitoare 

și mai sănătoase. Fructele proaspete sunt înlocuite cu mici gustări rapide, iar majoritatea legumelor incluse 

în meniuri sunt cartofii prăjiţi şi salata verde.  

Alimentele fast food s-au modificat foarte mult de-a lungul timpului, însa adevarul despre acestea 

este înca discutabil. Cât sunt ele de periculoase pentru sănătate, de fapt? Sunt riscurile atât de mari, sau 

motivele de îngrijorare nu ar trebui sa ne preocupe atât de mult?  

Consumul regulat de gustări și alimente fast food se pare că poate crește semnificativ indicele de 

masă corporală. Un meniu clasic consumat la un restaurant fast food, fiind alcătuit dintr-un hamburger, 

cartofi prajiti şi o bautura răcoritoare poate aduce peste 1500 de calorii per porţie, în condiţiile în care 

necesarul zilnic, total, este în jur de 2000 de calorii (necesar calculat pentru un adult tânar, sănătos, cu 

activitate fizică moderată).  

Mâncarea la fast food pare foarte diversificata: pui, cotlete, hamburgeri, sandwichuri dintre cele mai 

variate, sosuri, cartofi prăjiţi, salate, deserturi, îngheţată, sucuri etc. Chiar şi în astfel de situaţii, indiferent 

de opţiuni, şi indiferent de modul în care sunt combinate, alegerea mâncării de fast food se menţine 

nesănătoasă.              

      Cei mai afectaţi pe termen lung sunt 

consumatorii fideli, cei care mănânca zilnic la 

fast food. Alarmaţi de faptul că din ce în ce 

mai mulţi copii preferă o astfel de alimentaţie, 

dar şi de faptul că aceasta este consumată în 

cantităţi ridicate, specialiştii au investigat 

problema şi au ajuns la concluzia că de fapt 

exista ceva tipic alimentelor fast food care 

determină acest consum exagerat. În cadrul 

studiului care a relevat această observaţie, au 

fost incluşi adolescenţi cu varstele cuprinse 

între 13 şi 17 ani, cărora li s-a oferit mâncare 

fast food, la trei mese. 

       

Prof. Georgiana Niculescu 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/dislipidemie_3175
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/ti-e-pofta-de-cartofi-prajitii-te-facem-noi-sa-ti-treaca_1539
http://www.sfatulmedicului.ro/Retete-cu-carne/fasole-verde-cu-carnati_3585
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/despre-vara-si-prea-multe-calorii_4840
http://www.sfatulmedicului.ro/Nutritia-copiilor/secretul-longevitatii-carnea-de-pui_3311
http://www.sfatulmedicului.ro/Salate/salata-de-pui-cu-legume_3627
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Concluzia a fost că, indiferent de cât de multă mâncare a fost servită, adolescenţii tot nu se puteau 

sătura, in ciuda faptului că foarte multe din caloriile zilnice proveneau din astfel de alimente.  Specialiştii au 

sugerat că exista anumiţi factori care stimulează această supraalimentare, principalii incriminaţi fiind: 

conţinutul redus în fibre, gustul bun, numărului ridicat de calorii în alimente de dimensiuni mici, conţinutul 

ridicat in grăsimi şi in glucide. 

Un alt studiu  a demonstrat că pericolele fast food-urilor sunt reale. Studiile au fost făcute pe animale 

de laborator, care au primit o alimentaţie potrivită lor, dar care avea un conţinut caloric identic cu cel al 

produselor din meniurile restaurantelor fast food. Rezultatele au indicat faptul că animalele cu un astfel de 

regim hipercaloric au dezvoltat obezitate abdominală, spre deosebire de loturile care nu au primit un regim 

bogat în grăsimi nesaturate. Lotul cu alimentaţie hipercalorică a fost testat si s-a demonstrat şi faptul că în 

aceste cazuri au apărut semne de rezistenţă la insulină, un indicator precoce al diabetului zaharat.   

              Se pare însă că pericolele asociate acestor produse nu se limitează doar la un aport exagerat de grăsimi 

nesaturate, de glucide, calorii, ci şi la intoxicaţia alimentară. În cazul în care produsele nu sunt procesate 

corespunzător şi sunt servite insuficient preparate termic in 

graba cu care sunt făcute, există posibilitatea reală de 

contaminare a lor cu diverse bacterii. Acest risc există şi 

dacă astfel de produse sunt depozitate în locuri insalubre 

sau sunt ţinute prea mult timp la temperaturi neadecvate. E. 

coli si Salmonella sunt printre cele mai frecvent bacterii 

incriminate în astfel de toxiinfecţii alimentare.  

         Este adevărat, alimentele fast food sunt bogate în 

numeroși nutrienţi, inclusiv calciu, vitamina B12, vitamina 

A, C, D şi E, însă la fel de adevarat este și că unele pot fi 

considerate bombe calorice, ce abundă în grăsimi nesaturate  

care pot creşte foarte mult riscul de apariție a bolilor 

cardiovasculare, a diabetului și a obezităţii.                                                                                                    
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ABC de nutriție de Mihaela Bilic poate fi considerată o carte 

excelentă de nutriție pentru copii, adolescenți, dar și pentru adulți, 

pentru că alimentaţia corectă ar trebui să fie preocuparea oricărui 

om.  

Conţine foarte multe informaţii explicate pe înţelesul copiilor (şi 

nu numai, şi eu am aflat multe lucruri noi din ea), are o abordare 

echilibrată şi non-moralistă şi demontează mituri din domeniul ali-

mentar pe care oamenii le propagă excesiv în ultimii ani şi care mai 

degrabă ne dăunează decât ne ajută să avem o alimentaţie sănă-

toasă. 

De la calorii, la categorii de nutrienţi, de la familiile de alimente 

la piramida alimentară, cartea este destul de completă în ceea ce 

priveşte informaţia nutriţională.  

Pune la dispozitie 30 de jocuri si  

experiente legate de mancare,  

30 de curiozitati si secrete despre  

alimente, teste si exercitii de istetime,  

liste de echivalente, explicatii  

medicale si informatii stiintifice,  

tabele si grafice cu procente de  

nutrienti, o istorie cu gust si  

o diploma de absolvire,  

fapt pentru care, acest „abecedar”  

de nutriţie nu ar trebui să lipsească  

din biblioteca niciunui  

tânăr omnivor. Prof. Tănase Violeta 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/alimentatia-si-varsta-rolul-fibrelor-in-dieta_1507
http://www.sfatulmedicului.ro/Obezitatea/obezitatea_881
http://www.sfatulmedicului.ro/Diabetul-Zaharat/diabetul-zaharat_894
http://www.sfatulmedicului.ro/Toxiinfectii-alimentare/intoxicatia-alimentara_543
http://www.sfatulmedicului.ro/Toxiinfectii-alimentare/infectiile-digestive-cu-escherichia-coli-e-coli_648
http://www.sfatulmedicului.ro/Toxiinfectii-alimentare/infectiile-digestive-cu-escherichia-coli-e-coli_648
http://www.sfatulmedicului.ro/Toxiinfectii-alimentare/salmonelozele_558
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/toxiinfectie-alimentara_5201
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/calciu_3012
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/vitamina-b12_2640
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/vitamina-a_2638
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/vitamina-a_2638
http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-ale-inimii-si-vaselor/bolile-cardiovasculare_184
http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-ale-inimii-si-vaselor/bolile-cardiovasculare_184
http://www.sfatulmedicului.ro/Diabetul-Zaharat/diabetul_5202
http://www.sfatulmedicului.ro/Obezitatea/obezitatea_881
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   Mure... mure! Ade-sea se aude în stradă îndemnul de a cump-

ăra cornetele cu fructe care fac deliciul tuturor, mai ales al copiilor. 

Gospodinele sunt interesate pentru a le prelucra sub formă de dulceţuri, 

peltele şi siropuri. 

Murul, cel care ne furnizează unele dintre cele mai iubite fructe ale ve-

rii, este și una dintre cele mai vechi plante medicinale. A fost recoman-

dat încă din Antichitate pentru a combate diareea, hemoragiile interne, 

litiaza renală şi pentru întărirea gingiilor. Murul are în popor mai multe 

denumiri populare: mur negru, mur pădureţ, mur tufos, murar, amură, rug, ruguţ.  

În scopuri terapeutice sunt folosite atât fructele, cât şi frunzele şi rădăcinile. Fructele sunt recoltate la 

maturitate, în cursul lunii august. Conţinutul biochimic al fructe-

lor este complex, predominând zaharurile solubile, îndeosebi 

fructoza, care dă dulceaţa, acizii organici (citric, salicilic, malic, 

succinic, tartric), care dau gustul acrişor, taninuri, antocianii, care 

dau culoare, vitamine (C, A, B, E, K, PP) şi săruri minerale 

(îndeosebi potasiu, fosfor şi magneziu). 

Murele ne întăresc oasele prin conținutul ridicat de calciu, 

fosfor și magneziu. Prin conținutul în antioxidanți și resveratrol 

murele au rolul de a reduce stresul oxidativ și de a preveni un 

număr mare de boli care au la bază acest stres: ateroscleroza, boli-

le de inimă, cancerul etc. Prin conținutul de vitamine, minerale și 

oligoelemente, precum și proteine, murele întăresc sistemul imu-

nitar. De asemenea, substanțele conținute de mure au proprietăți antiinflamatoare și antibacteriene. Murele au 

un rol important în detoxifierea hepatică și previn ficatul gras (steatoza hepatică). Prin conținutul ridicat în fi-

bre, murele stimulează detoxiferea colonică și peristaltică intestinală, combătand constipația. Murele ajută în 

lupta contra alterosclerozei, reduc stresul oxidativ și scad colesterolul rău: LDL-colesterol. Murele au un 

conținut ridicat în tanine, astfel că prezintă  efect antiinflamator, antibacterian și antihemoragic, contractand 

vasele sângerânde (în medicina tradițională murele erau folosite ca pansament pentru rănile deschise superfi-

ciale, dar și pentru vânătăi). 

Prin conținutul de vitamine, în special vitamina A, murele protejează 

vederea precum și ochii de patologii ca glaucom sau cataractă. O pro-

prietate excelentă pe care o au toate ,,vegetalele mov” constă în 

prevenția cancerului. Murele previn anemia prin conținutul ridicat de 

acid folic, vitamina C și fier. 

Datorită bogăţiei în zaharuri şi vitamine naturale, murele sunt consuma-

te atât în stare proaspătă, cât şi prelucrate sub formă de compoturi, su-

curi, jeleuri, peltea, dulceaţă, şerbeturi, marmelade, siropuri, vinuri şi 

lichioruri. 

Sucul din mure este o sursă importantă de vitamine pentru orice vârstă 

şi o materie primă pentru colorarea vinurilor în roz-pal. Amestecul din 250 ml suc de mure şi 10 g amidon 

umectat dă o delicioasă supă de mure, care se serveşte cu bucăţi de pâine prăjită. 

Siropul de mure se prepară din 2 kg de fructe, la care se adaugă 1 l apă şi se fierbe la foc mic timp de 

10-15 minute; după răcire se strecoară prin tifon, rezultând 2,6 l suc, care se fierbe din nou cu 2,6 kg de zahăr, 

timp de 30 de minute, înlăturând spuma. Când siropul este legat, se ia de pe foc, se adaugă 7 linguri zeamă de 

lămâie, se amestecă bine şi se toarnă în sticle uscate şi fierbinţi, care se închid ermetic. Se consumă zilnic câte 

4 linguri de sirop diluat de către copiii cu diaree, tuse, gripă, angină şi bronşită. 

CONSUMAȚI MURELE NATURALE ȘI NU ÎN PREPARATE CARE SE GĂSESC ÎN COMERȚ!                                                                                     

Prof. Tănase Elena 
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Ce sunt antiviralele? 

Antiviralele sunt medicamente (sub formă de comprimate, sirop, 

pulbere pentru inhalaţii) care sunt active asupra virusurilor gripale. În timp 

ce Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor recomandă vaccinarea 

drept cel mai important mijloc în prevenirea gripei, antiviralele sunt a doua 

linie de apărare împotriva gripei. Antiviralele sunt diferite de antibiotice şi 

se eliberează din farmacii numai pe  bază de reţetă. 

Ce antivirale sunt recomandate in acest sezon de gripă? 

În sezonul de gripă, sunt recomandate două antivirale. Denumirile 

comerciale ale acestora sunt Tamiflu (cu denumirea comună internaţională 

Oseltamivir) şi Relenza (cu  denumirea comună internaţională Zanamivir). 

Tamiflu este disponibil sub formă de capsule şi sirop, iar Relenza sub formă de pulbere pentru inhalaţii.  

 

Ce este Tamiflu și pentru ce se utilizează? 

  Tamiflu este un medicament antiviral care se utilizează pentru 

tratarea sau prevenirea gripei: 

pentru tratarea gripei, se poate utiliza la adulți și copii (inclusiv la nou-

născuți la termen) care au  simptome de gripă, când virusul gripal circulă în 

comunitate; 

pentru prevenirea gripei, se poate utiliza la adulți și copii cu vârsta peste 1 

an care au intrat în contact cu cineva care are gripă, când virusul gripal 

circulă în comunitate. Acest lucru se face, de regulă, de la caz la caz.  

 

Pentru tratarea și prevenirea gripei, pot fi indicate oricare dintre medicamentele de mai jos: 

Baloxavir - se administrează pe cale orală și este potrivit pentru 

copiii de cel puțin 12 ani și pentru adulți; 

Peramivir - se administrează intravenos și este potrivit pentru 

tratamentul gripei, fiind adecvat și pentru copiii de la doi ani în sus; 

Zanamivir (Relenza) - este potrivit pentru a 

preveni gripa în cazul copiilor mai mari de 

cinci ani și adulților, putând fi inhalat pe gură. 

Acesta poate să fie utilizat și pentru copiii mai 

mari de 7 ani, dar numai pentru tratamentul 

gripei. 

Eleva Popa Corina, clasa a XI-a G 

Prof. coord.  Laura Elena Matei 

5
. 

Ș
T

IA
Ț

I 
 C

Ă
..

. 
?
 



ȘI!...NOI!       Nr 9/ 2020 Pagina 29 

 Biodieselul este un biocombustibil sintetic lichid care se obține 

din lipide naturale, ca uleiuri vegetale sau grăsimi animale, noi sau 

folosite, prin procese industriale de esterificare și transesterificare. Se 

poate folosi în substituirea totală sau parțială a petro-dieselului. Acesta  

poate să se amestece cu motorină care provine din rafinarea petrolului 

în diferite cantități. 

Biodieselul oferă reduceri substanțiale ale emisiilor de monoxid de 

carbon, pulberilor în suspensie, hidrocarburilor nearse și sulfaților. În 

plus, biodieselul reduce emisiile compușilor cancerigeni cu aproape 

85% față de motorină. În combinație cu motorina, aceste reduceri ale 

emisiilor sunt în general proporționale cu cantitatea de biodiesel utilizat. 

Procesul chimic de producţie, denumit transesterificare, se bazează pe utilizarea de uleiuri vegetale sau 

grăsimi. Aceste uleiuri sunt puse în reacţie cu un alcool simplu, de exemplu metanolul, în prezenţa hidroxidului 

de sodiu, cu rol de catalizator. Metanolul separă acizii graşi de ulei pentru a forma esterii de metil (biodieselul) şi 

glicerina. Într-un ultim pas, biodieselul este spălat şi uscat, în timp ce glicerina este vândută ca un produs separat, 

reducând astfel din costurile de producţie.  

            Ca materie primă, la nivelul UE, este preferat uleiul de floarea soarelui, iar preţul său variază în funcţie de 

producţia anuală şi de alternativele de utilizare existente în industria alimentară. Procesul de producţie simplificat 

al biodieselului, cu singura menţiune că glicerina poate fi prelucrată în continuare. 

 Avantajele folosirii biodiselului: 

 reduce semnificativ emisia de dioxid de carbon, respectiv cu aproximativ 60% faţă de dieselul tradiţional. 

Diferite studii realizate pentru stabilirea reducerilor au constatat un efect pozitiv asupra efectului de seră, 

procentele se situează între 40-80%;  

 poate fi utilizat la motoarele deja existente pe piaţă, iar substituirea se face fără suportarea unor costuri 

suplimentare majore. În acelaşi timp, performanţele echipamentelor nu sunt afectate de folosirea 

biodieselului, şi dau un randament asemănător celui obţinut cu motorină;  

  foloseşte aceleaşi reţele de distribuţie ca şi combustibilii tradiţionali, şi nu implică costuri adiţionale din 

partea distribuitorilor de carburanţi pentru adaptare pompelor. În acest context, un investitor ce dezvoltă o 

producţie de biodiesel, porneşte de la existenţa unei pieţe de desfacere mature, atâta timp cât oferta pentru 

piaţă poate concura cu preţurile combustibililor fosili; 

 utilizarea în cantităţi semnificative depinde în mare măsură de gradul său de adoptare în rândul 

producătorilor de autoturisme; 

 oferă cea mai mare siguranţă în depozitare şi 

manevrabilitate, deoarece punctul său de aprindere se 

află la aproximativ 130oC, şi este totodată netoxic.   

Dezavantajele folosirii biodiselului:  

 durată de păstrare mai redusă decât a motorinei (circa 

opt luni); 

 putere mai mică a motoarelor alimentate cu biodiesel, 

față de cele alimentate cu motorină, 

 punct de inflamabilitate mai ridicat decât al motorinei; 

 vâscozitate mai mare decât motorina, în anumite 

perioade ale anului, care pune unele probleme 

motoarelor. 

Toate aceste deficiențe pot fi remediate prin diverse 

procedee tehnice, inclusiv prin adăugarea de aditiv. 

Astfel, carburanții biodiesel sunt o alternativă ecologică la motorină, fiind cu mult mai puțin poluanți, dar 

oferă și avantajul că pot fi produşi din mai multe surse regenerabile, principala modalitate folosită fiind uleiurile 

Prof. Mădălina Nuțu                                                                                
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Biocombustibil
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lipide
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ulei_vegetal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83sime
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ester
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transesterificare
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Prof. ing. SANDA MIA    

Energiile regenerabile sunt ener-

giile ce provin din surse regenerabile, 

inepuizabile. Surse regenerabile de 

energie sunt:energia solara,energia 

eoliana(vantului),energia 

apei,energia geotermica si energia 

biomasei. 

Energia eoliana este o forma de 

energie regenerabila generata prin 

transferul energiei vantului unei turbine 

eoliene .Sub impulsul acordurilor de la 

Kyoto de la inceputul anilor ’90, ai Di-

rectivei Uniunii Europene care solicita 

statelor membre ca la orizontul anului 

2020, 20% energia regenerabila din 

totalul consumului brut de energie, en-

ergia eoliana s-a dezvoltat in mod deo-

sebit pe plan mondial. 

  

Beneficiile energiei eoliene.    

     În contextul actual, caracterizat de 

cresterea alarmanta a poluarii cauzate 

de producerea energiei din arderea 

combustibililor fosili,  devine din ce în 

ce mai importanta reducerea de-

pendentei de acesti combusti-

bili.Energia eoliana s-a dovedit deja a fi 

o solutie foarte buna la problema ener-

getica globala. Utilizarea resurselor 

regenerabile se adreseaza nu numai 

producerii de energie,  dar prin modul 

particular de generare reformuleaza si 

modelul de dezvoltare, prin descen-

tralizarea surselor. Energia eoliana este 

forma de energie regenerabila care are 

ca principale beneficii:emisia zero de 

substante poluante si gaze cu efect de 

sera, datorita faptului ca nu se ard com-

bustibili;producerea de energie eoliana 

nu implica producerea nici unui fel de 

deseuri;costuri reduse pe unitate de en-

ergie produsa;costuri reduse de scoatere 

din functiune ,spre deosebire de cen-

tralele nucleare,  unde costurile de 

scoatere din functiune pot fi de câteva 

ori mai mari decât 

costurile centralei,  în 

cazul generatoarelor 

eoliene, costurile de 

scoatere din functi-

une, la capatul pe-

rioadei normale de 

functionare, sunt 

minime, acestea putând fi integral reci-

clate. 

Ca urmare a deciziilor luate la Paris 

la COP 21 (Conference of Parts 21) 

privind lupta impotriva incalzirii 

globale, este de asteptat ca acest proces 

sa continue  si in anii urmatori. In 

aceeasi linie se inscrie si decizia luata 

de Uniunea Europena de a fixa o limita 

minima de 27% energie regenerabila 

din totalul consumului brut de energie 

in 2030. 

Până în 2030, producătorii de ener-

gie eoliană ar putea asigura 20% din 

necesarul energetic la nivel global. Es-

timarea aparține Consiliului Global 

pentru Energie Eoliană (GWEC) și se 

bazează pe două tendințe: ieftinirea 

tehnologiilor necesare pentru producția 

acestui tip de energie regenerabilă și 

angajamentele statelor de a reduce po-

luarea din sectorul energetic. 

Însă, pentru ca această estimare să 

devină realitate, este nevoie de 

investiții. Ar fi vorba de cel puțin 200 

de miliarde de euro. Efectele ar fi totuși 

pe măsura sumei investite. S-ar putea 

evita astfel emiterea în atmosferă a mai 

mult de 3.3 miliarde de tone de dioxid 

de carbon în fiecare an, potrivit rapor-

tului GWEC. Potrivit expertilor cos-

turile de producție a energiei eoliene 

offshore ar putea scădea cu 35% până 

în 2025, iar cele de producție a energiei 

eoliene onshore – cu 26%. 

  Experții GWEC mai estimează că 

dublarea producției de energie eoliană 

până în 2030 ar însemna economii de 

4.2 trilioane de dolari anual. Acești 

bani ar fi folosiți în mod normal pentru 

a lupta împotriva poluării și schimbă-

rilor climatice.Pe lângă impactul 

pozitiv asupra economiei, raportul mai 

menționează o serie de avantaje.Dacă 

pentru alte tipuri de energie se consumă 

apă, pentru producția energiei eoliene 

apa nu este necesară. La nivelul Uni-

unii Europene, sectorul energetic con-

sumă 44% din totalul cantității de apă 

utilizată. Dacă producția de energie 

eoliană s-ar dubla până în 2030, se es-

timează că Marea Britanie ar economisi 

52% din apa consumată, Stalele Unite – 

37%, Australia – 32%, Germania – 

28%, iar India – 12%. 

 Odată cu dublarea producției de 

energie eoliană, s-ar înlocui producția 

de energie din surse tradiționale. Astfel, 

ar scădea emisiile de amoniac, pulberi 

în suspensie, compuși organici volatili 

și dioxid de sulf cu 82%, 33%, 27%, 

respectiv 12%.  

Astfel, ar putea fi salvate 4 milio-

ane de vieți pe an până în 2030. 

 

 Cât de verde este energia eoliană? 
In raport cu politicile energetice ale 

Uniunii Europene, România este frun-

tasa în ceea ce priveste energia regener-

abila. Romania are in prezent cel mai 

mare potential eolian din Europa. 

Obiectivul fixat pentru anul 2020,si 

anume acela ca 24% din consumul final 

brut de energie sa fie generat de surse 

regenerabile, a fost deja atins. Un rol 

important l-a jucat în acest sens energia 

eoliana, desi aceasta, în România, s-a 

impus relativ târziu ,in ultimii 10 ani. 

Ritmul de dezvoltare al sectorului 

eolian a fost însa extrem de rapid si s-a 

ajuns ca, în acest moment, energia 

eoliana sa reprezinte undeva în jur de 

17 % din totalul energiei electrice pro-

duse în România. 

Cele mai multe turbine eoliene au 

fost construite în Dobrogea, zona a 

României marginita de Dunare si 

Marea Neagra,considerata pe locul doi 

in Europa dupa Scotia. De asemenea 

exista preocupari cu privire la dezvol-

tarea energiei eoliene intr-o maniera 

durabila si care sa reduca la minim  

impactul pe care parcurile eoliene am-

plasate necorespunzator il pot avea asu-

pra naturii si vietii. 
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ȊNCĂLZIREA GLOBALĂ este fenomenul de 

creștere continuă a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în 

imediata apropiere a solului, precum și a apei oceanelor, constatată în 

ultimele două secole, dar mai ales în ultimele decenii. 

Când lumina soarelui atinge suprafața Pământului, o parte din această 

energie se absoarbe și încălzește solul și oceanele. Restul energiei se 

poate întoarce în spațiu, însă o parte din aceasta este reținută în atmosferă și încălzește Pământul. Rezultatul 

poartă denumirea de „efect de seră”, deoarece atmosfera acționează la fel ca sticla care acoperă o seră – încălzind 

interiorul. Acest efect are loc, deoarece atmosfera Pământului conține gaze precum vapori de apă, dioxid de 

carbon, metan și protoxid de azot (acestea poartă denumirea de „gaze cu efect de seră”). Efectul de seră menține, 

în mod normal, o temperatură confortabilă pe planeta noastră. Cu toate acestea, activitățile oamenilor măresc 

cantitatea de gaze cu efect de seră din atmosferă, iar astfel efectul de seră este sporit și temperatura Pământului 

crește.  

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai 

dificile provocări cu care se confruntă lumea noastră în 

prezent. Planeta noastră trece prin niște schimbări climatice 

semnificative și accelerate, care au început cu peste un secol 

în urmă.  

 Majoritatea oamenilor de știință sunt de 

acord că planeta se încălzește mai rapid ca oricând din 

cauza cantității uriașe de gaze cu efect de seră eliberate în 

atmosferă de activitățile oamenilor. Astfel de activități includ, de exemplu, 

arderea combustibililor fosili (cărbune, petrol și gaz), utilizarea 

autovehiculelor și tăierea pădurilor.  

EFECTELE ȊNCĂLZIRII GLOBALE asupra mediului inconjurător şi a 

vieţii oamenilor sunt numeroase şi variate: creşterea nivelului mărilor şi 

oceanelor, topirea gheţarilor şi a calotelor polare, dereglarea standardelor ȋn 

agricultură, cărora li se alătură fenomene meteorologice extreme (inundații, 

secete și uragane), expansiunea bolilor tropicale, toate acestea având un 

impact drastic asupra economiei.  

ŞTIAŢI CĂ…. 

 fără efectul de seră, temperatura medie pe Pământ ar fi de –18 °C în 

locul valorii confortabile actuale de 15 °C? Ar fi mult prea frig ca să poată 

supraviețui plantele și animalele, inclusiv noi!  

 combustibilii fosili – de exemplu, cărbunele sunt rămășițele plantelor și 

animalelor din trecutul îndepărtat, îngropate adânc în sol timp de milioane 

de ani și transformate în substanțe care pot avea rol de combustibili.  

 în prezent există mai mult dioxid de carbon (CO2) în atmosferă decât 

oricând în ultimii 800.000 de ani?  

 uleiul de gătit, cojile de fructe și resturile de legume pot fi 

transformate în carburant pentru autovehicule?  

  în fiecare an se taie o suprafață de pădure tropicală aproximativ egală 

cu suprafața Greciei?  

      Prof.  ROXANA IOJEA 
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          Pescărușul albastru numit și pescărel sau pescăraș este o pasăre de 

talie mică neasemuit de frumoasă. Penajul are reflexe albastre-turcoaz, 

atât de strălucitoare, încăt pare bătut cu pietre prețioase în lumina 

soarelui. Se încadrează în Ordinul  Coraciiformes, Familia Alcedinidae 

având denumirea în limba latină de Alcedo atthis. Etimologia numelui 

științific provine din cuvântul latin alcyon, adică pescăraş albastru. 

Conform descrierii mitologice, Alcyon, fiica lui Eolus, a fost salvată din 

apă şi transformată în pescăraş albastru de către zei după naufragiul în 

care a murit soţul ei. Numele de specie atthis se consideră că provine 

de la o frumoasă femeie din Lesbos, favorită a poetei Sappho. În altă 

variantă mitologică atthis era numele unui tânăr indian, fiul lui 

Limniace, zeiţa ocrotitoare a Gangelui. Fiind o specie ihtiofagă,un 

consumator excelent de pești de talie mică a fost denumit popular 

Ivan Pescarul.În România, specia are ca habitat preferat Delta și 

Lunca Dunării, dar arealul poate fi extins până în zonele deluroase și 

lunca râurilor mari.Specia poate fi întâlnită din Europa și până în 

Asia, dar numărul de exemplare raportat este scăzut.  Pescărașul 

albastru a fost ales ca simbol al Societății Ornitologice Române, în 

anul 1990. Perioada de reproducere începe devreme, uneori în martie. Depunerea ouălor are loc începând cu 

luna aprilie, femela depunând 3-10 ouă, pe care le clocesc ambele sexe ziua (noaptea doar femela), timp de 

19-21 de zile. Puii părăsesc cuibul după 23-27 zile. Uneori poate avea 2 ponte pe sezon. Perechile cuibăresc 

izolat. Cuibul este amplasat la capătul tunelului săpat în pereții din malul apei (galeria cuibului poate avea 

50 – 90 de cm). Uneori cuibul poate fi amplasat și la câteva sute de metri de apă, unde găsește pereți abrupți, 

potriviți pentru săparea galeriilor. În România, populația estimată este de 5 400 – 10 000 de perechi. 

Principala amenințare a speciei este reprezentată de regularizarea cursurilor de 

apă. Distrugerea malurilor naturale și îndiguirea sau întărirea malurilor cu beton 

sau agregate, duce la pierderea locațiilor pentru amplasarea cuiburilor. De 

asemenea, reducerea surselor de hrană, datorită poluării bazinelor acvatice, este, 

posibil, responsabilă de declinul speciei pe termen lung. 

Marele nostru poet Nichita Stănescu a fost impresionat de inegalabila frumusețe 

a pescărușului albastru celebrând-o în nemurirea versurilor sale... 

,, Pe cerul limpede şi poate lung 

Albastrul pescăruş mă cheamă, 

Simt o durere că nu pot să-l ajung, 

Deşi tot sufletul mă-ndeamnă.” 

Elev Mihai Laura -clasa a X-a C 

Prof. Miruna Badea-Gunsch 
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φ [PHI], considerat numărul de aur (raportul de aur, proporția de aur), stă la baza mai 

multor proporții anatomice și geometrice. În matematică şi în arte, două valori a şi b, unde a > b se află în 

cadrul proporţiei de aur dacă raportul lor, a/b, este identic cu raportul dintre suma lor şi valoarea cea mai 

mare dintre cele două, (a+b)/a. Considerand  două elemente date 0 și 1, iar  de la al treilea element aplicăm 

regula de obținere prin adunarea celor două care îl preced, se obține  un șir nemărginit (seria Fibonacci): 0, 1, 

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 etc. Făcând raportul între doi termini consecutivi, 8/5, 13/8, 21/13, de la un rang 

în sus, se obține un număr aproximativ egal cu 1,618033…, numărul de aur. Exploatat teoretic de esteticieni, 

anatomiști și matematicieni, a generat ample studii interdisciplinare și a fost folosit de un număr 

impresionant de artiști reprezentativi, de la Leonardo și Rafael, la Salvador Dali. 

Acest număr l-a fascinat și pe marele poet al culturii noastre, Mihai Eminescu. 

Faptul că a fost atras de cunoştinţele ştiinţifice ale timpului său reiese din opera 

sa, dar și din manuscrisele sale, care impresionează prin varietatea domeniilor 

abordate, cuprinzând însemnări referitoare la matematică, fizică, astronomie sau 

ştiinţe naturale.  

Ca argument pot fi considerate primele patru versuri ale poeziei „Cu mâne zilele-

ţi adaogi”:  „Cu mâne zilele-ţi adaogi,/  Cu ieri viaţa ta o scazi/  Şi ai cu toate 

astea-n faţă/ De-a pururi ziua cea de azi”. Se observă că primele două versuri 

reprezintă diferenţa dintre mâine şi ieri. Al treilea vers dă semnul egal, iar versul 

al patrulea este tocmai azi. Considerând trei termeni consecutivi, ca în șirul lui Fibonacci, denumiți: ieri, azi, 

mâine, relaţia dintre ei se închide perfect: mâine - ieri = azi sau mâine /azi = azi/ ieri = φ. 

Un alt exemplu este în primele patru versuri ale poeziei „Rugăciunea unui dac”: „Pe când nu era 

moarte, nimic nemuritor,/ Nici sâmburul luminii de viață dătător,/ Nu era azi, nici mâne, nici ieri, nici 

totdeauna,/ Căci unul erau toate și totul era una.” 

Aici am putea descoperi chiar patru termeni 

consecutivi din șirul lui Fibonacci (ieri, azi, mâine și 

totdeauna).  

Bibliografie: 

Florin Diac, Mihai Eminescu şi matematica, publicat  

                          în Gazeta matematică seria B, Nr.1/2000. 

 

Prof.  Cornelia Bășcău 
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Cele mai cunoscute poezii cu formă fixă din literatura 

română sunt sonetul, rondelul, gazelul. Însă, pe lângă acestea, au 

mai fost cultivate și acrostihul, mezostihul și telestihul. Poeții 

români au fost interesați și de triolet, rondou, ronset, inclusiv de 

poeziile cu formă fixă din literatura japoneză, printre care 

amintim de haiku, tanka, renga. 

Fiecare poezie cu formă fixă are propriile reguli, propria 

structură și evident tebuie respectate în totalitate rigorile de 

construcție. Cea mai cunoscută poezie de acest gen este sonetul. 

Sonetul este poezia cu formă fixă alcatuită din 14 versuri în masura 11 (endecasilab), structurându-se 

în două catrene și în două tețete, având rimele dispuse după  schema: a-b-b-a // b-a-a-b// c-d-c // d-c-d.  

Primul sonet românesc, sub semnătura lui Gh. Asachi, a văzut lumina tiparului în anul 1821. Până în 

prezent, istoria literaturii noastre a înregistrat câteva sute de autori de sonete memorabile, precum 

Alecsandri, Eminescu (31 de sonete), Macedonski, Bacovia, Blaga, Barbu etc. 

În literatura japoneză s-a impus haiku. Haiku este un gen de poezie tradițional japoneză, cu formă fixă. 

Un haiku este format din 17 silabe împărțite în 3 versuri formate din 5, 7, respectiv 5 silabe. 

Un lucru foarte interesant despre haiku-uri este că trebuie să conțină cel puțin un cuvânt sau imagine 

care să exprime anotimpul în care acesta a fost scris. Japonezii tratează foarte mult natura în haiku-urile lor. 

Basho este considerat maestrul suprem al poeziei haiku.  

Câți fluturi 

nu și-au fluturat cărarea 

de-a curmezișul zidului!  

Prof. Nicoleta Popina 
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Nimeni nu l-a întrecut în povestit, dovadă a 

faptului că rămâne unul dintre marii clasici ai 

literaturii române!  

Ştiaţi însă că Ion Creangă a făcut negoţ de 

tutun pentru a se întreţine? 

În copilăria sa, Mihai Eminescu mergea în pădure 

să prindă şerpi și-i punea de vii in apropierea casei 

sale, apoi îşi chema tatăl să vadă ,,ce pasăre a 

prins" și stătea deoparte râzând. 

      

    Ion Creangă s-a căsătorit 

într-un mod bizar: Ion întâlni 

pe o stradă din oraş pe 

preotul Ivanciu, [...]acesta, 

întrebându-l de ce nu se 

însoară, el îi răspunse că din 

lipsă de bani; popa îi puse 

atunci în palmă un pitac de 

 zece parale; În acelaşi an, a luat-o de soţie pe 

tânăra Ileana Grigoriu, în vârstă de doar 15 

ani. Din această căsătorie a rezultat singurul 

copil al marelui scriitor: Constantin, născut în 

1860. 

La 25 februarie/9 martie 1866, revista 

Familia din Pesta publica poezia ,,De-aş avea...", 

scrisă de un debutant pe nume Mihai Eminovici. 

Iosif Vulcan, directorul revistei, i-a schimbat însă 

numele din Mihai Eminovici în Mihai Eminescu, 

nume pe care poetul l-a adoptat imediat şi l-a 

păstrat pentru totdeauna. 

Revista  există şi azi! 

  

     Când Titu Maiorescu a devenit Ministrul 

Instrucţiunii Publice, printr-un decret, l-a numit  

pe Ion Creangă institutor la clasele I şi a II-a la 

şcoala primară din Păcurari. 

Prietenia cu Ion Creangă a început pe când era 

revizor şcolar, iar Creangă era institutor. Eminescu 

l-a convins să scrie şi l-a introdus în cenaclul 

Junimea. 

 

 Bolnav de epilepise, Ion Creangă a 

murit pe 31 decembrie 1889, la vârsta 

de 53 de ani. 

     

 

    În acelaşi an, dar pe 15 iunie, a murit şi 

Mihai Eminescu, la vârsta de 39 de  ani. 

Prof.  Cristina Ioana Ionescu  
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Iluzia optică reprezintă perceperea unei imagini care conduce la o estimare eronată a realității. Iluziile 

optice sunt prezente la tot pasul, putând fi observate cu ușurință în fiecare zi şi făcându-ne să vedem un lucru 

care nu este real.  

Un exemplu sunt imaginile de mai jos - imagini statice, dar care provoacă puternica impresie a unei 

mişcări ameţitoare.  

 

 

 

 

 

Specialiștii spun că, de fapt, noi privim lumina atunci când ne uităm la ceva. Această lumină este 

transformată în semnale electrice, pe care creierul le transpune apoi în imagini. Tot procesul durează o 

zecime de secundă, așadar ochii primesc o cantitate enormă de informație. În acest caz, creierul simplifică 

totul și se concentrează pe ceea ce este important. 

Exploatand la maxim senzaţionalul, se apelează adesea la iluziile optice, de exemplu în scop 

publicitar, dar şi în arhitectură şi în pictură. 

Prof. Ionescu Cristina Ioana 
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Profesorul şi elevul 
(eseul a obţinut PREMIUL I la Concursul regional „Lumea lui Caragiale...”) 

- FRAGMENT - 

Moto: Proştii mor, dar prostia e nemuritoare 

 

 Am ajuns elevă de liceu – ce bine! – 

dar mi-e dor de clasa mea veche, de foştii mei 

colegi, aşa buni, sau răi, deştepţi sau proşti cum erau, de foştii mei 

profesori – aşa buni, sau... cum erau ei. [...] 

 Într-o zi, doamna profesoară a întrebat-o  pe Alexandra ce 

este genul liric. Alexandra, fiind foarte sigură pe ea, a răspuns 

imediat: „Genul liric este făcut de femei frumoase, care vor să 

arate că au succes la bărbaţi”.  [...] 

Acum văd şi eu cât de adevărată este vorba aceea: „Nimeni nu este atât de inteligent încât să facă un prost să 

înţeleagă că e prost!”. Trist (sau vesel) este că ele au continuat să se „războiască”: 

 - Ia spune-mi, Alexandra, care este rolul cratimei în secvenţa: „Mie nu-mi place să gătesc”? 

 Alexandra, fără să stea pe gânduri, a răspuns: 

 - Rolul cratimei este de unire sau de despărţire, în funcţie de cum te simţi atunci când citeşti. [...] 

 O altă colegă, la fel de isteaţă, se repede şi ea să-şi dea cu părerea: 

 - Cratima este o liniuţă veselă, care poate fi considerată o pauză de gândire a scriitorului. [...] 

 Asta m-a făcut să îmi dau seama cât de mult semăna ora mea de română de atunci cu întâmplarea din 

schiţa „O inspecţiune”, de I.L. Caragiale. 

Soare Ioana Bianca 

clasa a IX-a B 

Prof. coord.: Ionescu Cristina Ioana 

— văzută prin ochii elevilor — 
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Sticlele stau sparte pe asfalt, iar 

Poarta este ruptă de la jumătate. 

 

În cimitir crucile s-au dărâmat, 

Criptele s-au crăpat pe la colțuri,  

Ciorile moarte au căzut printre morminte, iar 

Groparul a ajuns o umbră tristă. 

 

În cavourile deschise larg 

Până şi mirosul de cadavre a murit, iar 

Florile au căzut ofilite peste sicrie 

Și pământul este înghețat de frig. 

 

Turla bisericii e găurită, iar 

Vântul șuieră prin vitraliie sparte. 

Pomii sunt negri, dar ploaia a stat, iar 

El, părintele meu sau al bisericii, a decedat. 

 

Iar eu mă plimb singur printre morminte, iar 

Şi iar şi nu mai reuşesc să-mi aflu sufletul... 

Este mare plictiseală 

La ora două-n cimitir, 

Aproape că mor de frig. 

Dar mă mai plimb vreo două ore, 

Că eram plictisit de moarte. 

 

La două gropi în fața mea,  

Era un schelet, săracul,  

Nu avea pielea pe corp 

Şi aproape că îi lipsea capul. 

 

L-am întrebat ce mai face, 

De două ori, din politeţe, 

Dar până să răspundă scheletul, 

Altul îmi aruncă-n os. 

Os năstrușnic, de femur. 

M-a lovit direct în cap, 

Şi pentru doar două secunde parcă-m leșinat. 

 

Ca să mă întorc să chelfănesc scheletul 

Mă lovesc de gropar ce își scria testamentul. 

Mi-a zis că se pregătea de ziua cea mare, 

După, am aflat ca se referea la înmormântare. 

 

Eu eram nedumerit. Groparul Petre-i om cinstit. 

Nu cred că așa de tânăr, să moară i-a fost sortit. 

 

Petre era devastat şi aproape că plângea 

Dar ca să-l înveselesc i-am dat şi lui o lulea. 

Şi mi-am continuat drumul voios 

Pentru că moralul lu’ Petre  

L-am întors în sus din jos. 

 

Dau să mă așez pe un mormânt și 

Când credeam că nu se poate mai bine 

Se crapă piatra de mormânt 

Ș-ajunge mortul lângă mine. 

 

Să mă sperii n-avea sens 

C-am văzut deja destule. 

Dar când să dau să plec mortu-mi 

Întinde niște scule. 

 

Nedumerit, în loc să fi fugit, 

Politicos l-am întrebat pe domnu’ osos 

Ce-i cu sculele și de ce le avea cu el jos. 

Mare greșeală să-l întreb asta, 

Că în a doua secundă sare din groapă ca broasca 

Şi începe a povesti istoria sculelor 

De la morți şi de la vii. 

 

Era deja de două ori ora două 

Şi cam apărea lumea, 

Cred că era Duminica, pentru că toți erau triști 

De parcă mâine era Lunea. 

 

Mă asigur la ieșire din cimitir să nu treacă,  

Doamne ferește, cumva, un tir 

Şi să mă bage acolo pentru o eternitate,  

Şi să vezi noroc pe capul meu, frate! 

Nu m-a bușit un tir, m-am împiedicat eu 

De mingea unui copil. 

Am înjurat şi blestemat, am plutit şi-am căutat, 

Dar de copilul ăla tot nu am dat. 

 

Am lăsat-o p-altă dată, şi m-am dus comod în groapă. 

RISTEA MARIUS, clasa a X-a D 

Prof. coord.: Cristina Ioana Ionescu 

 Nu aştepta judecata de apoi; ea are loc 

în fiecare zi  (Albert Camus) 
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Din veșnicia sa, 

EL s-a împiedicat de dumicatul bătrânului Timp, 

Atunci și-a adus aminte că trebuie să mai lege șireturile 

copiilor săi de pe pământ. 

 

S-a aplecat cam greu, 

căci au trecut ceva prăpăstii de vreme 

de când nu s-a mai uitat în jos. 

Și a pus o bucată de sticlă din raza soarelui 

pe unicul său ochi. 

Și...ce să vă spun...nu se vedea prea bine, 

Atunci, i s-a sugerat să descarce o aplicație smart: 

„Doar nu se cade să nu te formatezi și tu, Doamne!” 

A urcat până la el o dronă și pe ecran era scris: 

„Mulțumim pentru alegerea făcută… 

dacă serviciile noastre v-au mulțumit… 

dați un like sau sharuiți!” 

Dumnezeu s-a descurcat cumva cu tehnologia. 

Însă, se zice că i s-a descărcat bateria...și s-ar fi hotărât 

să mai vină...peste alte sute sau mii de ani. 

 

Ce neispirat am fost! Nu puteam să-i facă și eu o poză! 

 

Băluță Andreea, clasa aXI-a A 

Prof. coord. Beatrice Anisoiu  

 

Când te-am cunoscut 

Am strâns toate părțile din mine răspândite în 

lume 

Am pus sufletul, îmbinând bucăți prinse din 

vânt, 

Am pus flori și stele și ceruri înalte, 

Am pus vis peste vis 

 

Acum toate s-au dus. 

M-ai plătit cu amintirea unei clipe 

Și cu un pas greu peste noua mea ființă. 

 

Urme de tălpi goale 

Ca pe o plajă pustie 

Se ivesc de pretutindeni   

Tu complet, eu distrusa 

O intrusă. 

În propria mea lume diafană 

Și orizontul –  

Nenumărate drumuri de parcurs,  

Mozaic strâns din 

Minuscule cioburi de mine 

Iancu Antonia, clasa aX-a F 

Prof. coord. Violeta Tănase 

 

 

 

 

 

Vulnerabilitatea am ascuns-o, 

Secret întunecat, 

În spatele a ceea ce zâmbetul tău mi-a oferit. 

 

Am pictat versuri,  

Am șlefuit flori de diamant, 

Am aranjat zilnic pomi înverziți, 

Nori alburii și soare strălucitor  

În tabloul iubirii noastre.  

 

Am vrut să-ți arăt că-n viață, 

Poți trăi cu speranță, cu vise, cu iubire. 

Dar drumul e atât de lung  

Și soarele nu vrea deloc să stea la locul lui 

Se joacă de-a v-ați ascunselea cu vulnerabilitatea 

Și colorează norii în gri întunecat 

Iar tu închizi pleoapele  

Peste sufletul meu. 
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COLEGI -  R E P O R T E R I 

 

 

 

 

COLEGI – V E D E T E 
 

 Elevilor de clasa a IX-a le trebuie câteva „impulsuri” pentru a-i ajuta să se cunoască. Unul dintre 

acestea a fost cel de a-i provoca să devină reporteri pentru colegii lor. Rezultatul a fost, în primul rând, cel 

al apropierii dintre ei şi al formării unui colectiv „vesel”, de camarazi dornici oricând să se ajute între ei; a 

fost un pas spre ţeserea a cât mai multor amintiri frumoase în albumul celor mai frumoşi ani – cei de liceu. 
                                                                  
 
 

Ion Emma 
 clasa a IX-a B  

 
Dragii mei cititori,  
Azi am să vă povestesc despre colega mea de bancă, Melania. 

Întâmplarea ne-a adus împreună, în aceeaşi clasă de liceu, în aceeaşi bancă şi, în puţinul 
timp de când o cunosc, am descoperit că este foarte dedicată în ceea ce face, este o fire calmă şi 
răbdătoare, dar mai ales este altruistă şi foarte organizată. Joaca de-a reporterul ne-a distrat şi 
ne-a apropiat şi mai mult.  

E: Draga mea colegă, pot să îmi spui mai întâi  
cum îţi place să îţi petreci timpul liber? 

M: Întâi am să îţi povestesc o întâmplare din copilărie, ca să înţelegi apoi de ce 
îmi place atât de mult ceea ce fac în timpul liber. Pe când aveam aproximativ 10 ani, 
bunicul meu şi-a dat seama că am voce şi ureche muzicală. De când mă ştiu, mi-a 
plăcut să fredonez prin casă fel de fel de melodii pe care le auzeam, dar nimeni nu m-a 
băgat la început în seamă. La un moment dat însă, bunicul meu a insistat pe lângă 
mama că e păcat să nu mă testeze. Şi uite aşa, peste câteva zile, m-am dus cu mama 
să mă înscriu la probe.  
E: În ce au constat probele? 

M: Au fost mai multe etape: să tastez un ritm, să fredonez, dar partea 
interesantă a fost că doamna cu care dădeam probele mă punea să repet fragmente 
de melodii pe care le interpreta la pian,  iar eu aproape că nu mă puteam concentra, 
pentru că eram fascinată de acel instrument de care eram pentru prima dată atât de 
aproape. 
E: Aşa ai ajuns să studiezi pianul? 

M: De fapt, fratele meu m-a sfătuit să mă apuc de pian, deoarece mă ajuta mult şi în 
cântat.  
E:  La concursuri/emisiuni te împrieteneşti cu ceilalţi concurenţi? Ce relaţie aveţi în spatele scenei?  
M: Sincer, nu vorbeşti prea mult cu restul lumii din cauza emoţiilor puternice şi te axezi pe ceea ce ai de 
făcut şi pe ceea ce trebuie sa arăţi tu acolo, dar mi-am făcut şi câţiva prieteni.  
E: Te rog, ca, în încheiere, să îmi povesteşti un moment haios din experienţa ta.  
M: Un moment haios…când am fost în Republica Moldova la un concurs, iar cineva a călcat pe firul 
microfonului şi eu l-am scăpat.  
        profesor coordonator: Cristina Ioana Ionescu 
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Mihaela Maria Petre este o tânără zâmbitoare, energică şi 

interesată să descopere noi oportunităţi. În vârstă de 17 ani, pe care i-a 

împlinit  pe 9 aprilie a.c., este elevă în clasa a X-a F și se remarcă printr-

o voce superbă. 

Primul său contact cu muzica l-a avut la vârsta de 6 ani, atunci când 

exersa prin casă, ceea ce le-a atras atenția părinților suficient de mult cât 

să decidă că trebuie sprijinită pentru a-și valorifica enormul potențial 

artistic.  

  În clasa a V-a  a fost cu adevărat descoperită de Cristina Trandafir, 

profesor de muzică, alături de aceasta luând lecții de canto care îi vor 

influența parcursul de până în prezent. 

 În numeroase spectacole, fie ele concurs sau caritbile,  Maria Petre a dovedit că este un amalgam de 

trup, suflet, talent şi pasiune pentru muzică.  

 Cei ce o ascultă răspund la sinceritatea și deschiderea ei, deschizându-și la rândul lor sufletele, iar de 

aici apare și magia conexiunii care a determinat-o să câștige nenumărate premii şi trofe, între care putem 

aminti: 

 NOVEMBER MUSIC FEST SONG CONTEST, PLOIEŞTI 2017— 

LOCUL I 

 MAMAIA SUMMER HITS – LOCUL I – Secţiunea POP 

INTERNAŢIONAL 

 NEXT MAGIC VOICE FESTIVAL, FOCŞANI, LOCUL I– 

Secţiunea POP INTERNAŢIONAL 

 BRAŞOV LIVE FEST EDIŢIA a III a • SECŢIUNEA SPECIALĂ 

GOLD vocea de 10 

 FESTIVALUL FESTIVALELOR – AZUGA  

  LOCUL I- cea mai bună voce feminină,  

  LOCUL I- secţiunea ACAPELLA, TROFEUL - secţiunea MUZICĂ INTERNAŢIONALĂ,  

  TROFEUL- secţiunea PIESE NOI INTERNAŢIONALE, 

 FESTIVALUL ART RESPECT – BRAŞOV:  

  LOCUL I– Secţiunea ITERPRETARE MUZICĂ USOARA- repertoriul Internaţional,  

  LOCUL I– Secţiunea INTERPRETARE MUZICĂ USOARA- repertoriul românesc 

      Indiferent de valoarea concursului, fiecare premiu înseamnă ore, zile, chiar 

ani de muncă şi efort financiar din partea părinţilor, dar și de susținere din 

partea profesorilor, cărora Maria le este recunoscătoare: „Pe această cale țin să 

le mulțumesc profesorilor deoarece mă înteleg și îmi sunt alături când am eve-

nimente, concursuri și spectacole! 

      Întrebată cât de greu îi este să se decurce cu școala, lecțiile de muzică și 

evenimentele de care participă, tânăra cântăreață mărturisește: „ Bineînțeles că 

merg cu amândouă în paralel, descurcându-mă 

destul de bine și cu școala deși mai tot timpul mi-l 

ocup cu spectacole și concursuri!” 

Îi dorim succes în continuare și o asigurăm de 

toată susținerea noastră, pentru că suntem mândri 

că face parte din familia Liceului Tehnologic 

„Lazăr Edeleanu” Ploiești. 

        Prof. Tănase Elena Violeta 
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Sala de sport este, în cadrul liceului, gura de oxigen oferită elevilor 

într-un program static și suprasolicitant intelectual. Așadar, elevii par-

ticipă cu interes, nu doar la orele de Educație fizică, ci și la antrena-

mentele organizate în afara programului cu echipele de fotbal și hand-

bal. Cei trei profesori de Educație fizică se transformă în antrenori 

dedicați, prieteni și părinți pentru tinerii dornici de relaxare și afirmare.  

 

Din aceste motive, rezultatele nu au întârziat să apară.   

În anul școlar curent, echipa de handbal fete a ocupat 

locul l pe Municipiu. Din păcate etapa pe județ nu s-a mai 

desfășurat.  

De asemenea, la Campionatul de Handbal Licee, fetele 

noastre au ocupat locul 1 pe județ și locul 1— Zona. 

Nici băieții din echipa de fotbal nu s-au lăsat mai pre-

jos ocupând locul I la competiția între licee de la Urlați.  

Le dorim în continuare succes și rezultate cât mai bune! 
 

Prof. Tudor Gabriela Iuliana 

     Olteanu Nicolae este elev în clasa aXI-a H, dar timpul liber nu și-l petrece făcând 

activitățile obișnuite ale  majorității tinerilor de vârsta lui. El practică atletism de 

performanță, ceea ce nu îi lasă prea mult timp pentru distracția specific vârstei.  

     Tânărul are dublă legitimare la CSS Ploiesti și la CSM BUCURESTI și activează 

la ambele cluburi având-o ca antrenoare pe doamna profesor Maria Andrei sub îndru-

marea căreia a câștigat numeroase concursuri. Ne mărturisește că „ dacă le amintesc pe 

cele mai importante, anul acesta, în sezonul de sală ..am medalie de aur la J1(U20), 

medalie de aur la Tineret (U23) și locul 3 (bronz) la seniori.” Este în top 10 Romania J2 

din anul 2019 și a ocupat  locul 2 la 200 de m. cu un timp deosebit de bun — 22.76s. 

Este în Top România la fiecare categorie de grupă (chiar și la cele mai mari).  

      Speră la mai multe medalii: „Mai am un an de liceu și vreau să continui, 

sper să prind Mondialel de J1 care sunt anul viitor în Kenya (Africa)”. 

Mărturisește însă că îi este destul de greu să se împartă între școală și multele ore 

de antrenament (seara de luni până vineri și dimineața și dimineața luni, miercuri 

și vineri). Doamna antrenoare pune accent și pe rezultatele sale școlare, astfel 

încât trebuie să își facă și datoria de elev. Respectuos, serios, conștiincios, Nick 

este apreciat de profesori dovedind că sportul își pune amprenta și asupra calității 

morale a tinerilor. 

Felicitări și așteptăm încrezători următoarele concursuri, dorindu-i succes atât în viața sportivă, cât și în 

formarea sa intelectuală și profesională! 
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Bolintiru Ştefan 
 clasa a IX-a B 

 

 FITNESS 

 NEVOIE, PASIUNE ŞI PLĂCERE 

 

Salutare tuturor! Astăzi îi voi lua un interviu prietenului meu, Creţu Andrei, care merge la sală de 

aproximativ două luni. Salut, Andrei! Prezintă-te şi spune-ne ce te-a determinat să mergi la sală. 

Salut! Pentru cei care nu mă cunosc, am 15 ani şi sunt elev în clasa a IX-a. Am 

început mersul la sală de aproximativ două luni şi chiar îmi place! Cred că am avut şi 

rezultate foarte bune până acum.  

Am înţeles că, înainte de a merge la sală, te-ai informat despre ce presupune o astfel de activitate şi 

unde ar fi cel mai bine pentru tine să mergi. 

Sigur! Cred că aşa e normal: înainte de a alege să faci ceva, să te informezi. 

Buuun, prima întrebare atunci: ÎN CE RITM TREBUIE SĂ TE ANTRENEZI PENTRU A AVEA 

REZULTATE ? 

Frecvența sesiunilor este cea care aduce rezultatele dorite. Este mai bine să mă 

antrenez de 2-3 ori pe săptămână, decât o singură dată, sau – şi mai rău – doar din când 

în când. Pentru mine mersul la sală este o practică obișnuită care  îmi aduce plăcere și rezultate. Lipsa 

consecvenței are efecte negative: nemulțumire, durere, oboseală, demotivare și abandon! 

Aşa că, dragi colegi care nu v-aţi apucat încă de sport, puteţi merge de 3 ori pe săptămână, de 

exemplu luni, miercuri si vineri - am dreptate, Andrei? 

    Sunt de acord cu tine, Ştefan. 

A doua întrebare: CE EROARE COMUNĂ NU TREBUIE FĂCUTĂ ÎN SALA DE FITNESS?” 

Cei mai mulți amatori de fitness (categorie din care şi eu fac parte) nu știu cum să folosească 

echipamentul disponibil în sala de sport. Apoi fac exerciții necorespunzătoare din cauza 

cărora pot risca accidentări. Eu cred că nu trebuie să nu vă fie frică, sau ruşine să solicitați 

sfatul unui profesionist! Antrenorii de sport vă stau la dispoziție în sală, iar ajutorul lor vă 

va permite să lucrați în direcția cea bună, oricare ar fi scopul vostru. În același timp, nu 

uitați niciodată să vă încălziți înainte de antrenament și să vă relaxaţi muşchii după efort şi amintiți-

vă să vă hidrataţi pe parcursul antrenamentului, corpul are nevoie de lichide! 

Cred că nu ar trebui să ezităm niciodată să cerem ajutorul specialiştilor, dar mai ales al antrenorilor 

sălii. Uite, am în minte o întrebare care, cred, că va interesa şi pe fete: CE EXERCIȚII AR TREBUI 

SĂ FAC PENTRU UN ABDOMEN PLAT? 
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Dacă îţi antrenezi întregul corp, automat se va consuma şi grăsimea abdominală. 

Există, desigur exerciţii speciale pentru abdomen, dar antrenamentul exclusiv al acestei 

părţi a corpului  nu va avea niciodată capacitatea de a transforma zona stomacului într-

una plată. În plus, dacă exagerezi cu exerciţiile pentru abdomen, rişti să te doară şi 

spatele... 

E adevărat  că, dacă  faci efort fizic şi exerciţii, SE TRANSFORMĂ GRĂSIMEA ÎN MUŞCHI ? 

Nu, nici vorbă! Mușchii sunt consumatori de grăsimi, e adevărat, dar exerciţiile te 

ajută ca, atunci când slăbeşti, să nu pierzi masa musculară, iar efortul să ducă la arderea 

grăsimilor.  

Uite, vreau să îşi mărturisesc ceva: eu m-am apucat de sală în vară, am observat destul de repede că 

mi s-a modificat corpul (de exemplu, mă închideam la curea la o altă gaură), dar cântarul nu îmi 

arăta că aş fi scăzut în greutate....CUM SE EXPLICĂ ? 

Răspunsul e foarte simplu, Ştefan. Ai făcut efort fizic şi ai pierdut volumul de 

grăsimi, dar, în acelaşi timp, ai câștigat greutate în mușchi. Ceea ce este important este 

însă că silueta s-a schimbat, nu-i aşa? 

Da, ai dreptate. În plus, mi-amintesc că mă simţeam mult mai bine, mai vesel, mai relaxat. Cred că 

vreau să reîncep să merg şi eu cu tine la sală! 

Mi-ar face plăcere să mergem împreună, dar nu uita că dezvoltarea musculară te 

va ajuta să pierzi în greutate dacă volumul de lucru este ușor (moderat) și activitatea este 

lungă. Desigur că şi silueta are foarte multe de câştigat. 

CUM TE SIMŢI DUPĂ ACESTE LUNI DE SALĂ? 

Chiar sunt foarte bine; sunt foarte odihnit şi am foarte multă energie. 

             CUM TE DESCURCI CU SALA ŞI ŞCOALA ÎN ACELAŞI TIMP? 

La şcoală orele încep la 12:00, iar eu mă trezesc la ora 07:00 şi mă duc la sală 

până la ora 11:10. 

CÂND AI TIMP ŞI PENTRU TEME? 

Temele le fac seara, când ajung de la şcoală, sau în zilele când nu merg la sală. 

Dragă Andrei, îţi mulţumesc că ai fost de acord să îmi răspunzi la aceste întrebări şi sper că cei care vor 

citi interviul se vor simţi mai lămuriţi despre mersul la sală. 

Şi eu îţi mulţumesc! M-ai făcut că mă simt ca o vedetă! Sper că cine va citi să 

înţeleagă ceea ce înseamnă viaţa sănătoasă! 

 

 

                                           profesor coordonator: Cristina Ioana Ionescu 
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la ora de mate 

Rețineți și ... EVITAȚI ! 

Idei de la profesor Maria Ionescu 

VĂ POATE AJUTA ȘI ...  



Un copil îl întreabă pe tatăl său:  

- Tată, tu poţi să scrii cu ochii închişi? 

- Nu ştiu, să încerc.  

- Bine, atunci sting 

lumina şi îmi semnezi şi 

mie carnetul de note.  
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Elevilor li se dă de făcut în clasă o compunere cu 

tema "Dacă aş fi multimilionar...".  Toti elevii, în afară 

de Popescu, încep să scrie febril. Învăţătorul îl întreabă:  

- Popescu, de ce nu scrii nimic?  

- Aştept să vină secretara. 

- Doamna profesoară, poate fi cineva pedepsit 

pentru un lucru pe care nu l-a făcut? 

- Nu.  

- Atunci, vă rog, să nu mă pedepsiţi, fiindcă nu 

mi-am scris tema pentru astăzi. 

Culese „dupe net” de  

Ionescu Cristina Ioana 

https://goki.ro/bancuri/scoala.html  
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https://goki.ro/bancuri/scoala.html


 

Adresa:  

Municipiul Ploiesti,  

Jud. Prahova 

B-dul Petrolului, nr. 14 

 

Telefon:  

0244 573 182 

 

Email:  

lazar.edeleanu.ploiesti@gmail.com 

 

Website:  

www.edeleanu.ro  

Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”  

Municipiul Ploiești 

http://www.edeleanu.ro/catedre/informatica.php#
http://www.edeleanu.ro

