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EDITORIAL 100 DE ANI

Prof. ing. CARMEN DĂNĂRICU
Director al Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

Gândurile și sentimentele fiecăruia trebuie împărtășite cu cei de lângă noi, așternute pe
hârtie ele trec dincolo de granițele propriei minți și pot fi citite de semeni, pot constitui exemple de
viață sau de bune practici. Elevii și profesorii școlii noastre se mobilizează an de an pentru a
publica revista „Cuget Liber”.
Numărul 59 este un număr special, dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie
1918.
Pentru noi toți este o mare onoare să celebrăm acest eveniment deosebit de important,
suntem o națiune demnă, cu un trecut glorios, ne aflăm aici, între Carpați, Dunăre și Marea Neagră
de peste 2000 de ani, neclintiți în fața istoriei și a timpului.
Anul 2018, an al centenarului încheierii Primului Război Mondial, are o semnificație cu
totul specială, Marea Unire de la 1918 fiind un eveniment care va rămâne una dintre cele mai
memorabile pagini ale istoriei românești. O sută de ani mai târziu, suntem cu toții conectați la
Primul Război Mondial și înfăptuirea Marii Uniri, fie prin propria istorie a familiei, prin moștenirea
comunităților locale, dar și datorită impactului său pe termen lung asupra societății și asupra lumii
în care trăim.
Stăpâniți de acest sentiment înălțător, de a fi un bun român, elevii și-au exprimat în cuvinte,
simplu și curat, gânduri despre Marea Unire.
Ce este patria? Ce este patriotismul ? retoric întrebându-se, fiecare cititor poate răspunde
simplu, folosind cuvintele scriitorului Barbu Ștefănescu Delavrancea: „Patria este înlăuntrul nostru
şi o ducem cu noi peste ţări şi mări, şi numai când suntem departe şi în singurătate, ne trec fiorii
amintindu-ne de unde ne-am rupt, şi nu găsim mângâiere decât în restrişte şi în lacrimi. Patria nu e
pământul pe care trăim din întâmplare, ci e pământul plămădit cu sângele şi întărit cu oasele
înaintaşilor noştri.”
Menirea profesorului este să trezească în sufletul fiecărui copil aceste sentimente, să cultive
dragostea de țară, mândria da fi urmaș al eroilor trecutului, dorința de a învăța pentru a deveni un
cetățean de nădejde al României de azi.
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IN MEMORIAM DUMITRU BUNOIU
Prof. MĂRGULESCU CARMEN
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”

Se împlinesc anul acesta, pe 20 mai, zece ani de la trecerea în
nefiinţă a profesorului Dumitru Bunoiu, director al Colegiului Tehnic
,,General Gheorghe Magheru” de la 1 septembrie 1995 până în mai
2008. A rămas în conştiinţa elevilor prin sobrietatea cu care îşi ţinea
orele, dar şi prin performanţele profesionale care l-au impus în rândul
dascălilor gorjeni.
S-a născut la 12 februarie 1950 în satul Slivileşti, judeţul Gorj,
într-o familie de ţărani gospodari. Profesorul de limba română, Iulian
Paveloiu, l-a influenţat mult în pregătirea sa intelectuală ca licean, ca student, ca inginer.
L-am cunoscut pe domnul Dumitru Bunoiu în toamna anului 1995, prezentându-mă la
şcoală în urma concursului de titularizare. Era director adjunct. M-a privit cu suspiciune şi mi-a
spus că aici trebuie să muncesc, deoarece este o şcoală serioasă. Treptat, am început să înţeleg
comportamentul dumnealui de atunci.
M-a informat de existenţa revistei Cuget liber şi m-a rugat să mă ocup şi eu de aceasta.
Revista era la început de drum, apăruseră doar câteva numere, dar an de an am observat zbaterea
domnului Bunoiu pentru fiecare număr, dar şi bucuria pe care o trăia din momentul în care revista a
început să fie recunoscută pe plan naţional. A reuşit să atragă o serie de scriitori care au publicat în
paginile revistei. Aş menţiona câteva nume: George Ţărnea, Paula Romanescu, Al. Florin Ţene,
Florina Petre, Marius Marian Şolea, Doru V. Fometescu, Ion Căpruciu, George Dumitru, Ion
Popescu-Brădiceni, Ion Elena, Ion Sanda şi mulţi alţii.
De-a lungul timpului, revista Cuget liber a câştigat numeroase premii naţionale, foarte
importante pentru colegiul nostru. Din anul 2000 a obţinut doar Premiul I la secţiunea
,,Caleidoscop” şi Laureată Naţional. A constituit un fenomen în rândul elevilor şi al cadrelor
didactice, un loc în care cuvântul şi cugetul sunt cele mai importante lucruri.
Domnul Bunoiu a pus bazele Fundaţiei Cultural-Ştiinţifice ,,Gheorghe Magheru” din
Târgu-Jiu. A sprijinit

mulţi tineri, publicându-le creaţiile. S-au bucurat de această susţinere:

Cosmin Miuţe, Andreea Iancu, Monica Sîrbu, Diana Popescu, Mădălina Cotan, Carmen-Elena
Rădulescu. De asemenea, au beneficiat de acest sprijin şi alţi scriitori: Ion Sanda, George Dumitru,
Ani Gogălniceanu.
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Datorită domnului Bunoiu, şcoala noastră a început colaborarea cu Teatrul Dramatic ,,Elvira
Godeanu”. Dumnealui a crezut întotdeauna în valoarea actului de cultură, în mesajul pe care acesta
îl transmite generaţiei tinere. A fost mentorul trupei de teatru a şcolii, aceasta aducând în fiecare an
numeroase premii

în cadrul Festivalului de Teatru pentru Elevi ,,Constantin Stanciovici

Brănişteanu”, remarcându-se la nivelul judeţului.
Festivalul îşi propunea să prezinte publicului spectacole cât mai diverse, precum şi tineri
artişti cu puternice personalităţi, viitori actori. Câţiva foşti elevi ai şcolii noastre, care au făcut parte
din trupa de teatru a şcolii, au devenit studenţi la Facultatea de Artă Teatrală şi Cinematografică. Ei
au venit în fiecare an să-și susţină colegii şi să împărtăşească din experienţa unui an de studiu
încheiat şi plin de lucruri frumoase şi interesante.
Din anul 2009, la propunerea membrilor trupei de teatru a şcolii noastre, trupa poartă
numele distinsului profesor, iar la iniţiativa actorilor de la teatru, premiul pentru eseu teatral poartă
numele „Dumitru Bunoiu”.
Comunicarea cu oamenii, mai ales cu tinerii, era o plăcere. Multe întâlniri cu personalităţi
culturale româneşti au avut loc la Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”. A ştiut să-şi
apropie oameni de cultură atât din Gorj, cât şi din ţară.
Profesorul şi directorul ,,de forţă” a fost dublat de personajul de o infinită sensibilitate şi
delicateţe. Toţi cei care l-au însoţit în tabere, în excursii, dar şi în alte activităţi extraşcolare au
simţit acest lucru. Forţa pe care ne-a adus-o pentru o vreme a fost mai mare decât am perceput-o noi
în graba vieţii.
Domnul Bunoiu a schimbat numele liceului în Gheorghe Magheru, în memoria marelui
revoluţionar gorjean. Ultimul său vis a fost acela de a ridica un bust dedicat acestui patron spiritual.
Puţini ştiu că în momentul accidentului mergea să-l ducă acasă pe cel care lucra la bust. Se afla
într-un spital din Timişoara când a fost inaugurat bustul, în ziua de Sf. Gheorghe.
Îi datorăm domnului Bunoiu obligaţia de a ne aminti, măcar din când în când, de tot ce a
lăsat frumos în urmă. Cu siguranţă, de acolo, din lumea fără dor, domnul Dumitru Bunoiu veghează
la ce a lăsat aici, pe pământ. Aşa se poate explica faptul că activităţile culturale iniţiate de
dumnealui continuă şi azi în şcoala noastră.
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GHEORGHE MAGHERU – PERSONALITATE GORJEANĂ PESTE VEACURI

Prof. SĂVULESCU MANUELA
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
Anul Centenarului Marii Uniri este perioada în
care, mai mult decât oricând, ne amintim de oameni și
fapte care au contribuit la crearea statului unitar român.
În acest context, este o datorie de onoare ca la cei
138 de ani care se împlinesc de la trecerea în eternitate a
generalului Gheorghe Magheru să amintim contribuțiile pe care
le-a adus patronul spiritual al școlii noastre la Unirea Moldovei cu Țara Românească din 1859.
După Revoluția pașoptistă, Gheorghe Magheru s-a aflat în exil mai întâi în Transilvania
(Sibiu, Brașov, Săliște), iar apoi la Viena, Trieste și Constantinopol, revenind în țară în 1857,
sosirea sa fiind anunțată de ziarul Secolul, care preciza că o mulțime de persoane au venit să-l vadă
în București.
Era recunoscută atitudinea sa unionistă, astfel că, reîntors la Târgu-Jiu, Gheorghe Magheru a
fost desemnat candidat pe lista partidei naționale pentru adunările ad-hoc, obținând cel mai mare
număr de voturi.
În calitatea sa de deputat a cerut în numele alegătorilor săi să se introducă un amendament în
legătură cu prințul străin. Magheru susținea ideea unui „prinț străin ales de nație”, astfel marile
puteri fiind puse în fața exercitării dreptului de autonomie al românilor.
După Unirea din 1859, generalul va activa în Adunarea Legislativă a Principatelor ca
deputat al Colegiului orășenesc Târgu-Jiu, preocupându-se de unirea armatei muntene cu cea
moldoveană, precum și de crearea unei singure școli militare.
Meritul generalului Gheorghe Magheru la Unirea Moldovei cu Țara Românească este
recunoscut, generalul fiind unul dintre fondatorii Partidei Naționale, mișcare care a promovat
unirea principatelor române, a sprijinit democratizarea și modernizarea lor.
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ROMÂNIA – 100 DE ANI

CENTENARUL MARII UNIRI
Prof. SĂVULESCU MANUELA
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
Marea Unire de la 1 decembrie 1918 este evenimentul al cărui centenar îl sărbătorim în 2018.
Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia Basarabia, Bucovina și Transilvania,
provincii aflate sub stăpânire străină, s-au unit cu România. Etapele preliminare au fost Mica Unire
din 1859 a Țării Moldovei cu Țara Românească și dobândirea independenței în urma războiului din
1877-1878.
Națiunile nu se nasc spontan, se construiesc prin acțiuni politice, diplomatice, militare, dar și
prin educație și cultură. Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele din urmă, a Transilvaniei cu
Regatul României a dus la constituirea României Mari. Eliberarea Bucovinei și a Transilvaniei de
sub stăpânirea Austro-Ungariei a fost scopul intrării României în Primul Război Mondial de partea
Antantei în 1916. Marea Unire s-a realizat prin jertfa soldaților români, prin acțiunea politică
decisivă a elitelor din Regatul României și din Austro-Ungaria în conjunctura favorabilă de la
sfârșitul Primului Război Mondial, a prăbușirii Imperiului Austro-Ungar și a Imperiului Rus, dar și
prin afirmarea principiului autodeterminării și a celui al naționalităților pe plan internațional.
Marea Unire este legată de personalitățile elitelor politice și culturale din Basarabia,
Bucovina, Transilvania și România: Pantelimon Halippa, Onisifor Ghibu, Vladimir Herța, Vasile
Stroescu, Ion Inculeț, Ion Buzdugan, Sextil Pușcariu, Dionisie Bejan, Iancu Flondor, Vasile
Lucaciu, Octavian Goga, Alexandru Vaida-Voevod, Iuliu Maniu, Ștefan Ciceo-Pop, Iuliu Hossu,
regele Ferdinand, regina Maria, Ionel Brătianu.
Încheiată de facto la 1 decembrie 1918, odată cu unirea Transilvaniei, recunoașterea
diplomatică a unirii celor trei provincii românești cu Regatul României a solicitat eforturi pe
parcursul următorilor ani.
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” marchează Centenarul Marii Uniri pe tot
parcursul anului 2018 prin proiecte educaționale, expoziții foto, organizarea de excursii la
Alba Iulia, care au drept obiective reactualizarea memoriei colective privind locurile, evenimentele,
personalitățile legate de Marea Unire, revitalizarea sentimentului patriotic și a identității naționale.
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DRUMUL SPRE MAREA
UNIRE A TRECUT PRIN GORJ

AFRIM ANDREEA, clasa a X-a C
Prof. coord. Săvulescu Manuela
.
Intrarea României în Primul Război Mondial, în 1916, a avut ca obiectiv eliberarea
Transilvaniei și a Bucovinei aflate sub stăpânire austro-ungară. Cursul războiului a făcut ca pe
teritoriul

județului

Gorj

să

aibă

loc

lupte

grele

între

armata

română

și

armata

austro-ungaro – germană.
Prima bătălie de pe Jiu a făcut parte din misiunea de apărare a trecătorilor din Munții
Carpați și s-a desfășurat începând cu a doua decadă a lunii septembrie și până la începutul lunii
octombrie 1916, având trei obiective principale: oprirea ofensivei declanșate de inamic pe frontul
din Transilvania, menținerea și consolidarea unui dispozitiv defensiv pe aliniamentul Munților
Carpați și crearea condițiilor pentru reluarea inițiativei strategice și trecerea la ofensivă. Forțele
române erau reprezentate de Divizia 11 Infanterie, comandantă de colonel Dumitru Cocorăscu.
Un moment important în confruntările militare l-a reprezentat lupta de la Podul Jiului, din
14/27 octombrie 1916. Aceasta a rămas în istorie pentru că populaţia oraşului, condusă de un
comisar de poliţie, Ioan C. Popilian, a luptat împotriva armatei germane care intenţiona să ocupe
oraşul. Civilii au opus rezistenţă până când au venit întăriri din partea armatei române. Importanţa
luptei de la Podul Jiului a fost remarcată de mareşalul Berthelot, fiind un moment unic în istoria
Primului Război Mondial.
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Prima ofensivă a armatelor austro-ungaro-germane a fost respinsă de armata română, dar a
doua ofensivă începută pe 29 octombrie/11 noiembrie 1916 printr-o puternică pregătire a artileriei
la care au participat peste 250 de tunuri a dovedit superioritatea adversarului. Rezistența românilor a
îngreunat înaintarea inamicului: două zile au fost necesare pentru înfrângerea rezistenței la
Bumbești-Jiu. Detașamentul Jiu s-a retras pe aliniamentul Văcari-Rugi-Sâmbotin-Bârcaciu. Pentru
înfrângerea românilor a fost nevoie de șapte atacuri consecutive.
Copleșite numeric, forțele române mai încearcă o ultimă rezistență, la 1/14 noiembrie
1916, pe aliniamentul Turcinești-Curtișoara, cu scopul de a acoperi concentrarea forțelor române la
sud de Târgu-Jiu. La 2/15 noiembrie 1916, trupele Detașamentului Jiu s-au oprit la sud de
Târgu-Jiu, între Jiu și Gilort, pe aliniamentul Cârbești-Dănești-Copăcioasa, unde au început
organizarea unei noi poziții, defensiva forțelor române este ruptă, iar a doua zi forțele germane
ocupă orașul Târgu-Jiu.
Lupte grele s-au dat pe tot teritoriul Gorjului: Bumbești-Jiu, Văcari, Rugi, Sâmbotin,
Bârcaciu, Dobrița, Lelești, Turcinești, Preajba, Târgu-Jiu, Cărbunești, Țicleni, Licurici, Novaci,
Baia de Fier, Roșia, Fărcășesti, Valea Motrului, Plopșoru. În aceste confruntări au participat alături
de soldați și civili, femei, copii, bătrâni, cel mai cunoscut exemplu fiind Ecaterina Teodoroiu.
Prin jertfa lor, gorjenii au croit drumul spre Marea Unire.

UN ÎNVĂȚĂTOR ÎN RĂZBOIUL REÎNTREGIRII – VICTOR POPESCU

GAVRILESCU ALBERT, clasa a XI-a A
Prof. coord. Săvulescu Manuela
În anul Centenarului Marii Uniri avem datoria să
cinstim memoria înaintașilor gorjeni și să recuperăm trecutul
pentru a-l privi ca pe un exemplu, pentru noi, cei de azi.
Dintre eroii gorjeni ai Primului Război Mondial se
desprinde figura învățătorului Victor Popescu din satul Valea
cu Apă, care a fost un exemplu de curaj pentru gorjeni în
timpul războiului, fiind comparat de contemporani cu Tudor
Vladimirescu. În august 1916 este înrolat în Regimentul 18
Infanterie, comandat de colonelul Constantin Jipa, unde devine comandant, cu gradul de
sublocotenent al plutonului 3, compania a 3-a din batalionul I al acestui regiment.
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Cu această unitate militară va participa la campania din Transilvania din anul 1916,
luptând în Defileul Jiului. Este rănit în timp ce lupta la nord de oraşul Lupeni. Însănătoşit, revine la
comanda plutonului său.
La 5 noiembrie 1916, lângă Ţicleni, cea mai mare parte a Regimentului 18 Infanterie a
fost înconjurată de inamic şi obligată să se predea. Nedorind să cadă prizonier, Victor Popescu
refuză să se predea şi fuge în pădure, în încercarea de a ajunge la grosul armatei române. Îi
îndeamnă pe ostaşii săi să facă acelaşi lucru, pentru a evita capturarea şi internarea în lagărele de
prizonieri.
Rămas în spatele frontului a format un detașament de partizani care a atacat trupele de
ocupație, sediile comandamentelor inamice, a eliberat prizonieri români, a atacat depozitele de
armament și coloanele de soldați nemți. Aceștia au oferit o mare recompensă pentru a-l prinde, iar
familia sa a avut de suferit.
Din satele gorjene, Valea cu Apă, Negomir, Grozeşti, Covrigi, Peşteana de Sus, Bolboşi,
Slivileşti, Stejerei, Rovinari, Horăşti, Samarineşti, Trestioara şi altele, au fost duse la închisoare sute
de persoane despre care se bănuia că îi ajută pe partizani. Ele au fost închise în final la
Turnu-Severin, iar zece dintre ele condamnate la moarte. Aflând de condamnarea la moarte a unor
oameni care l-au ajutat, Victor Popescu decide o lovitură îndrăzneaţă: atacarea închisorii din
Turnu-Severin pentru a-i elibera pe toţi cei deţinuţi pentru că l-au susţinut. Grupul de partizani atacă
închisoarea în noaptea de 6/7 iulie 1917 şi reuşeşte să facă o spărtură în gardul acesteia, prin care o
parte din deţinuţi reuşesc să fugă. Cei condamnaţi la moarte nu pot să evadeze, iar atacul asupra
închisorii a grăbit executarea lor de către germani. La 10 iulie 1917, sunt executaţi prin împuşcare
zece susţinători ai lui Victor Popescu, după ce fuseseră forţaţi să îşi sape singuri gropile.
La 30 aprilie 1918, Victor Popescu a ajuns la Regimentul 18 Gorj aflat la Mărășești.
După război a fost primit ca un erou în localitatea sa natală, Valea cu Apă, unde și-a continuat
cariera de învățător.
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EROI AI GORJULUI, EROII REÎNTREGIRII, EROII NOȘTRI

VULPE DENISA, clasa a IX-a D
Prof. coord. Săvulescu Manuela

În anul Centenarului Marii Uniri privim cu recunoștință
trecutul și avem datoria să cinstim memoria înaintașilor gorjeni
care s-au jertfit pentru crearea statului național român.
Marea Unire din 1918 nu s-ar fi realizat fără sacrificiul
suprem al miilor de soldați români, mulți dintre ei gorjeni. Nume
cunoscute, precum cel al Ecaterinei Teodoroiu, dar cele mai multe plânse
doar de familii … 129 de eroi din Godinești, 56 din Piscoiu, 95 de eroi din Polovragi, 60 de eroi
din Baia de Fier, 166 de eroi gorjeni, care au murit între anii 1917-1918 în Ungaria, majoritatea
provenind din Regimentele 18 și 58 Infanterie Gorj, 142 de eroi din Regimentele 18 și 58 Infanterie
Gorj, care au sfârșit departe de țară, în Polonia. Nume de eroi scrise cu litere de aur pe
monumentele închinate acestora în localitățile gorjene: Arcani, Dobrița, Stănești, Dănești,
Bumbești-Jiu, Novaci, Baia de Fier, Preajba, Drăgoieni, Budieni, Brătuia, Peșteana, Plopșoru,
Șomănești, Crețești, Bălcești. Eroi ai Gorjului ale căror oseminte stau la temelia României Mari.
Dintre eroii gorjeni pot fi amintiți doi aviatori: Vasile Craiu și Dumitru Greavu.
Avansat la gradul de locotenent, Vasile Craiu primeşte şi comanda Escadrilei Nieuport 10,
care în ianuarie 1917 participă direct la lupte, de pe aerodromurile din Galaţi și Slobozia-Conachi,
de unde aparatele escadrilei decolau pentru următoarele misiuni: interzicerea accesului aeronavelor
inamice în spaţiul aerian de deasupra liniilor române, protejarea avioanelor româneşti de
bombardament şi observaţie, precum şi a baloanelor de cercetare, vânătoare liberă, cercetare în
adâncime.
Vasile Craiu devine în scurt timp cel mai bun acrobat al corpului român de aviaţie. A muncit
mult pentru a ajunge la acest nivel de pregătire, a efectuat un număr mare de ore de zbor de
antrenament şi a studiat cu atenţie avioanele inamice, învăţând singur lupta aeriană. La 24 august
1918, Vasile Craiu a decolat pentru ultima oară de pe aerodromul din Bârlad.
Avionul său nu a mai răspuns la comenzi. Colegii săi au ajuns repede la locul dezastrului, dar
rana provocată de un şurub al mitralierei, ce i se înfipsese în frunte, a fost fatală pentru pilot.
Apreciat de generalul Ieremia Grigorescu, Vasile Craiu a fost unul din cei mai valoroşi piloţi de
vânătoare ai aviaţiei române în Primul Război Mondial.
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Dumitru Greavu s-a evidenţiat în numeroase misiuni de supraveghere aeriană, precum şi
prin exactitatea rapoartelor de observaţie întocmite cu privire la mişcările de trupe din spatele
liniilor germane. În timpul unei astfel de misiuni, în care Greavu se deplasa la bordul avionului său
(de tip Farman) spre câmpul de zbor unde trebuia să fie mutată unitatea de care aparţinea, acesta a
fost lovit de artileria antiaeriană germană şi doborât nu departe de zona Mărăşeşti, în ziua de 14
noiembrie 1916. Curajul, spiritul de sacrificiu şi eroismul pilotului gorjean au fost apreciate de
comandament şi de către camarazii alături de care a luptat în războiul de întregire. Şi-a pierdut viața
pe câmpul de luptă în 1916, osemintele sale fiind fost aduse şi înhumate în cimitirul Şişesti din
comuna sa natală, Vădeni.
RĂDĂCINI ALE IDENTITĂȚII NEAMULUI ÎN LELEȘTII GORJULUI
Prof. ION FĂGAȘ
Școala Gimnazială „Ion Grigoroiu” Lelești
,,În firea mea a mai rămas un grăunte de optimism, desigur moștenit de la strămoși,
optimism influențat de paginile mărețe, scrise cu sângele său de robul popor român care mă
îndeamnă să urc calvarul vieții mai ușor.” - Mihai Eminescu
Ne-am născut sub pecetea dragostei și a armoniei, crezând cu toată puterea ființei noastre în
glasul sfânt al dreptății și-al fericirii pe acest pământ. Suntem încă fii ai mamelor noastre, icoane
dragi și sfinte, dar și nepoți și strănepoți ai scumpilor noștri bunici și străbunici, cărora le datorăm
clipele trandafirii ale vieții. Satul românesc, încrustat în slovele de aur ale poetului-filosof Lucian
Blaga prin afirmația ,,Veșnicia s-a născut la sat...”, trăiește în zilele noastre o dramă. Este drama
îmbătrânirii și a însingurării prin plecarea tinerilor instruiți în lumea largă, satul românesc este mai
gol și mai sărac. Bătrânii, ultimele generații de țărani autentici, se grăbesc să părăsească această
lume luând cu ei și neprețuitele valori ale trecutului, obiceiurile și tradițiile populare, care au dat
atâta grandoare și autenticitate neamului nostru. Limba română are două cuvinte care denumesc
același lucru: obicei și datină, considerate sinonime. Datinile strămoșești sunt comorile neprețuite
pe care nu avem dreptul nici să le uităm, nici să le părăsim și, mai ales, să nu le schimbăm cu
împrumuturi din alte țări pentru că ele sunt ale noastre, ne caracterizează, ne definesc și, prin ele, ne
simțim mai bogați, mai aleși, mai altfel decât alții. Nu pot să nu-l citez pe prințul Charles, a cesta
vorbind ca un adevărat român: ,,La această țară e de iubit veșnicia ei. Un lucru atât de remarcabil!
Este aproape ca în poveștile copilăriei! Oamenii de la țară își doresc acest sentiment de apartenență
la ținuturile lor. Este necesar să redescoperim aceste trăiri, să ne reîntoarcem la ele.”
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Poetul romantic Byron amintea că ,,cel mai bun dintre profeții viitorului este trecutul”, iar
Briuso scria următoarele: ,,Viața noastră își pierde orice sens, dacă nu ne cercetăm cu luare-aminte
trecutul.” Românii au trecut un examen istoric cumplit de greu, rezistând miraculos în calea tuturor
năvălitorilor și păstrându-și teritoriul, limba, cultura și obiceiurile. Cea mai importantă armă a
supraviețuirii noastre a fost ființa statală. Pentru ea, și-au dat viața, de-a lungul existenței, milioane
de români. Având o etnogeneză eroică, putem rosti sintagma ,,miracolul românesc”. Românul, frate
bun cu codrul, și-a cântat cu amar doina, ruptă din veacurile vitrege de grea suferință în aprigele
încleștări cu năvălitorii. Testamentul poporului român apăsător și glorios a fost scris cu sânge și
pecetluit cu capete încoronate: ,,Libertatea cu capul și sângele lui Decebal” , ,,Unirea cu sângele și
capul lui Mihai Viteazul”. Soldatul român a fost însuflețit de iubirea de patrie și de dorința aprigă de
libertate. Pentru aceste cauze sfinte, și-a pus zălog viața, lăsând acasă, în durere și lacrimi, părinți,
soții și copii. Eroii sunt stâlpii naturii și bornele care au jalonat drumul dăinuirii noastre ca neam
de-a lungul veacurilor. Ei sunt și vor rămâne de-a pururi rădăcinile identității neamului nostru în
istorie pentru că ei, din dragoste de țară, au sfințit cu sângele lor pământul strămoșesc și în est și
vest, ținuturile străine bântuite de iadul războiului. Din aceste considerente și mai cu seamă din
experiența vie, trăită în tranșeele frontului de domnul profesor Ioan Grigoroiu, în 1977, cu ocazia
centenarului școlii leleștene a luat ființă inițiativa ridicării Monumentului Eroilor. A fost grea
munca de strângere a 85 de mii de lei și construcția ar fi costat aproape dublu dacă n-ar fi fost
munca prestată voluntar de săteni. Monumentul s-a dorit elementul cel mai reprezentativ al unei
case gorjenești, stâlpul, care a fost specific caselor din Lelești. Monumentul Eroilor din fața Școlii
Gimnaziale ,,Ion Grigoroiu” este prevăzut cu o nișă în partea de miazănoapte, în care trebuia să fie
depuse osemintele eroului – Locotenent de tancuri Giorgi Ion, mort în 26 mai 1945, în localitatea
cehoslovacă Dolpial, șef de promoție al liceului militar din Craiova și absolvent al vestitei școli
militare Saint-Cyr din Franța. În nișă, domnul profesor Ion Grigoroiu ar fi dorit să pună și pământ
de pe mormintele eroilor români de la Plevna și Grivița, de la Debrețin și din Basarabia. Pe cele trei
fețe ale monumentului sunt înscrise numele eroilor participanți la Războiul de Independență și la
cele două războaie mondiale. Acești bărbați ai datoriei sunt frânturi de istorie, punte între generații.
Ei au șters lacrimile de pe obrazul sfânt al țării și mereu își strigă de sub iarbă dreptul sfânt la
neuitare. Comuna Lelești, vatră de eroi și veterani de război, a dat pentru țară tributul ei de sânge
prin cei 13 eroi căzuți în Războiul de Independență, 88 de eroi în Primul Război Mondial și 73 de
eroi căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial. Eroii și frații lor, veteranii de război, sunt și rămân
candele sfinte. Ei fac parte din tezaurul armatei române și faima lor de bravi viteji ai neamului s-a
ridicat pe piramida nemuririi. Pentru faptele lor de curaj, dârzenie și vitejie izvorâte din dragostea
de țară și eroism, vor rămâne de-a pururi pilde vii de patriotism și istorie adevărată a neamului
românesc.
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DIMENSIUNI EUROPENE
POVESTEA NOASTRĂ ÎN EUROPA

Povestea noastră în Europa a început în 2008, anul primului contact direct cu țările UE, cu
oamenii și valorile acestui spațiu asociat integrării sociale, egalității de șanse, cooperării și
respectării drepturilor fundamentale ale omului. Odată cu ea a început și transformarea noastră, a
elevilor și profesorilor, în spiritul cooperării, fundamentul unei educații de calitate al cărei scop este
incluziunea socială a tinerilor. Politica adoptată de noi este cea a pașilor mărunți, dar siguri,
conștienți fiind că adaptarea sistemului de învățământ românesc la modelul european se realizează
treptat. Proiectele finanțate din fonduri europene au oferit șansa cunoașterii de către actorii
procesului educațional a unor sisteme eficiente bazate pe competențe, a schimbului intercultural,
exemplele de bună practică fiind esențiale în modernizarea școlii românești și în promovarea
valorilor europene. Știm că în școlile românești baza materială este necorespunzătoare în raport cu
nevoile elevilor și ale formatorilor, însă atuul fundamental al sistemului de educație românesc este
factorul uman. Ce am urmărit? Răspunsul este simplu: extinderea accesului la educație; reducerea
abandonului școlar; dezvoltarea competențelor necesare într-o societate a cunoașterii; consiliere și
orientare profesională de calitate; egalitatea de șansă; dezvoltarea culturii mobilității profesionale;
competențe digitale de bază; integrarea socială a tinerilor; dezvoltarea profesională continuă;
acceptarea, respectarea și promovarea valorilor europene; conștientizarea identității europene în
consonanță cu cea națională.
Aventura europeană a vizat mai întâi pregătirea formatorilor din învățământul profesional și
tehnic. Feedbackul colegilor implicați în acest proces a evidențiat calitatea învățământului
profesional în țările UE, reflectând performanțele la nivel economic și social ale spațiului
comunitar. Le-am oferit apoi elevilor posibilitatea de a se pregăti la standarde europene în meseria
pe care și-au ales-o din diferite domenii (protecția mediului, industrie alimentară, electrotehnică,
chimie industrială). Astfel, au avut posibilitatea de a se familiariza cu abordările din țările membre
referitoare la acțiunile de protejare a mediului, la politicile de siguranță alimentară, putând să
sesizeze diferențele existente între modelul european și realitățile românești. Elevii au realizat
stagii de câte trei săptămâni de practică la instituții renumite, culminând cu Institutul Ricardo Jorje
din Lisabona, au vizitat instituții a căror activitate vizează protejarea mediului, laboratoare
performante care monitorizează resursele naturale, au participat la conferințe cu o tematică specifică
domeniului vizat, au vizitat arii protejate din diverse zone ale Europei.
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Respectul față de om și natură a fost liantul acestor experințe care au urmărit nu numai
competențe profesionale, ci și valori profund umane: comunicarea, toleranța, creativitatea,
cooperarea, libertatea. Din grupurile de elevi s-au evidențiat apoi câștigători ai locurilor I, II sau
mențiuni la Olimpiadele Naționale de Industrie Alimentară și de Protecția Mediului.
Au urmat proiectele multilaterale și bilaterale care au avut ca domeniu de referință
patrimoniul cultural european și care au fost pentru elevii și profesorii noștri experiențe de neuitat,
deoarece le-au oferit șansa de a cunoaște oameni, culturi, teritorii ce definesc spațiul european,
exemple în acest sens fiind mobilitățile din Turcia, Spania, Slovenia și Polonia, ultimele două țări
făcând parte din fostul bloc comunist, ceea ce le apropie de istoria recentă a României. Totuși,
contactul cu cele două națiuni ne-a oferit surprize, mentalitatea occidentală este mai pregnantă în
mentalul colectiv al celor două popoare, iar acest fapt se reflectă în nivelul de trai, sistemul de
educație, respectul față de valorile naționale, promovarea valorilor europene. Ne-a uimit atitudinea
polonezilor față de istoria națională, aceasta fiind o disciplină cu caracter identitar, esențială în
formarea unor cetățeni responsabili, cu spirit civic. Considerăm că protecția mediului și cultura sunt
domenii ce definesc condiția umană, respectul față de natură reflectându-se în formele culturii și
civilizației europene, acestea bazându-se pe principiul diversității și al multiculturalismului.
Instituția noastră a promovat toate aceste proiecte europene, cu ajutorul lor ne-am făcut
cunoscuți în comunitate, suntem apreciați și avem rezultate foarte bune pe toate planurile. Profesorii
au aplicat cu succes la alte activități (Lider European, Euroscola), iar elevii au început să participe
la proiecte europene în afara școlii.
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EXPERIENȚE EUROPENE
Proiect Erasmus K1+ Lisabona 2017
PISCUREANU SILVIU, clasa a XI-a C

În perioada aprilie - mai 2017, împreună cu colegii mei am efectuat stagiul de practică la
Institutul Național de Sănătate Dr. Ricardo Jorge din Lisabona, unde am deprins abilități practice
necesare specializării mele. De asemenea, în acea perioadă am vizitat diferite atracții turistice
reprezentative pentru Portugalia: Turnul Belem, Castelul Sao Jorge, Oceanariul din Lisabona, Piața
Rossio, Muzeul Calouste Gulbekian. Cea mai spectaculoasă vizită a fost cea de la Cabo da Roca, cu
o priveliște ce-ți taie respirația.
De altfel, persoanele întâlnite au fost neașteptat de ospitaliere cu noi, oferindu-ne sfaturi pe
parcursul celor trei săptămâni petrecute în uimitoarea capitală a Portugaliei, Lisabona. Într-un oraș
atât de mare este de așteptat ca aglomerația să fie prezentă mai ales în mijloacele de transport în
comun, cum ar fi metroul sau troleibuzul, însă am constatat încă o dată ce înseamnă să trăiești
într-o țară civilizată.
În ceea ce privește gastronomia, portughezii au o gamă largă de preparate culinare, de la
banalii cartofi pai la celebrele fructe de mare, cum ar fi creveții sau calamarul. Băuturile specifice
acestei țări, Sangria sau Vinul de Porto, au reprezentat pentru noi un reper al acestei culturi.
Lisabona este un oraș ce merită a fi vizitat .
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ROMANESCU MARIUS
PITEA COSMIN, clasa a XI-a D

Proiectul ERASMUS K1+ a reprezentat o
șansă unică pentru toți cei 10 elevi ai Colegiului
Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” de la
specializarea Protecția Mediului de a cunoaște
oameni și locuri noi.
În cele trei săptămâni petrecute în capitala
Portugaliei, elevii au vizitat grădini botanice,
universități de profil și institute de cercetare. Activitățile practice deosebit de atractive le-au oferit
tinerilor șansa de a lucra în laboratoare moderne, alături de personal calificat.
Cele mai interesante activități s-au desfășurat la Institutul Național de Sănătate Ricardo
Jorge unde elevii au efectuat analize de laborator pe factorii de mediu: apa, aer, sol. În același timp,
o importanță deosebită s-a acordat cunoașterii culturii și istoriei poporului portughez, astfel elevii au
vizitat o serie de obiective turistice: Sintra – castelul Quinta da Regaleira, Cabo da Roca, Fatima –
cel mai important monument al catolicismului, Obidos, Oceanariu, Muzeul Apei, Muzeul
Electricității. Toate acestea la un loc au reprezentat o adevărată experiență de viață.
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL - SUCCESUL TRANZIŢIEI DE LA ŞCOALĂ LA
LOCUL DE MUNCĂ

Perioada de derulare a proiectului: 01.06.2015-31.05.2017
Lisabona, Portugalia

AVELOIU COSMINA, clasa a XII-a E
Prof. coordonator. Milosteanu Diana

Proiect finanţat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

În vederea asigurării unui învăţământ de calitate pentru toate specializările pe care şcoala
noastră le acoperă, mai ales pentru cele care implică o bază materială modernă, Colegiul Tehnic
,,General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu a derulat în perioada 01.06.2015-31.05.2017 proiectul
Erasmus+ KA1 ,,Învăţământul profesional - succesul tranziţiei de la şcoală la locul de muncă” prin
care s-a asigurat realizarea stagiului de instruire practică pentru elevii de la următoarele domenii:
- Electric – Tehnician în instalaţii electrice – cls. a XI-a;
- Resurse Naturale – Tehnician Chimist/Protecţia mediului – cls. a X-a;
De asemenea, s-a asigurat perfecţionarea a șase profesori, ingineri din cadrul profilului
tehnic prin activităţi de tip job shadowing.
Stagiile de practică pentru elevii participanţi de la cele două domenii s-au desfăşurat anual,
în două fluxuri, cu durata a câte 3 săptămâni, în cadrul partenerilor portughezi:
Anul 1 - mai 2016 - F1 - 10 elevi – Tehnician în instalaţii electrice
- F2 - 10 elevi - Tehnician Chimist
Anul 2 - mai 2017 - F1 - 10 elevi - Tehnician în instalaţii electrice
- F2 - 10 elevi – Resurse naturale
Pregătirea profesorilor participanţi s-a realizat în 2 fluxuri, de 2 săptămâni, anual prin
activităţi de tip job shadowing în liceul partener:
Anul 1 - mai 2016 – F1 - 3 profesori ingineri,
Anul 2 - mai 2017 - F2 - 3 profesori ingineri.
Conținutul programului de studiu a fost stabilit de către catedra tehnică și reprezentanții
partenerilor portughezi astfel încât să fie în strânsă corelație cu SPP și programa școlară, fiind
redactate şi semnate câte un memorandum of understanding (MoU) şi câte un Learning Agreement
(LA).
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Activităţi culturale
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Activităţi practice
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PREGĂTIRE PRACTICĂ LA CINEL

CIOBANU ELENA, clasa a XII-a E
Prof. coordonator: Milosteanu Diana
CINEL este o entitate publică înființată în 1985 printr-un protocol între Institutul de Formare
Profesională (IEFP, IP) şi Asociația Întreprinderilor Portugheze din domeniul electric şi electronic
(ANIME), iar în 2011 s-a alăturat parteneriatului şi Asociația Internațională pentru Competitivitate
Industrială (ACIE).
CINEL Training Centre for IT este un centru de formare care asigură pregătirea profesională
în diverse domenii: electronică, automatizări, calculatoare, electronică medicală sau programarea
utilajelor cu comandă numerică.
Centrul deține 22 de laboratoare moderne, echipate cu aparatură de ultimă generație
necesară desfășurării stagiului de practică la standarde ridicate. Un loc primitor cu multe activități
pentru elevi în care aceştia sunt familiarizați cu o parte din tainele calificării lor de bază. Politica de
bază a acestei instituții este de a oferi servicii de formare profesională de cea mai bună calitate în
acord cu așteptările şi necesitățile comunității europene, dar şi a agenților economici.
Misiunea presupune formarea profesională de calitate în arii ca electronica, electricitatea,
telecomunicații, informatica, permițând dezvoltarea competențelor profesionale pentru diferite
nivele de calificare.Viziunea este reprezentată de recunoașterea tehnologiei ca referință pentru
societatea viitorului.
Stagiul de pregătire la care am participat a fost modulul denumit Circuite electronice care
se desfășoară pe o perioada de 90 de ore, timp de 3 săptămâni, câte 6 ore zilnic conform
programului de învățare aprobat.
Pentru a se atinge competențele impuse de modul s-au realizat circuite de amplificare
utilizând tranzistori, dar şi circuite integrate, măsurarea tensiunii de ieșire şi cea de intrare pentru
determinarea factorului de amplificare.
Am realizat identificarea circuitelor redresoare cu condensator şi punte redresoare. Se
folosește osciloscopul în circuite pentru vizualizarea şi măsurarea diferitelor semnale în urma
realizării unui circuit redresor.

22

23

CÂT DE BINE CUNOȘTI INSTITUȚIILE EUROPENE?

Prof. SARCINĂ EMANUELA
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Tg Jiu
În mass-media zilelor noastre sunt vehiculate numeroase denumiri de instituții care
reprezintă statele sau o parte a statelor bătrânului continent, iar cuvântul Europa sau derivatele lui
din componența lor face ca

instituțiile să poată fi confundate foarte ușor de persoane

nefamiliarizate. Aceste instituții au fost înființate ca efect al regionalizării, având ca principal scop
identificarea unor soluții eficiente și viabile pentru probleme comune mai multor state.
La nivelul continentului european se
disting entități ca Uniunea Europeană și
organizații

care

au

caracter

continental,

independente de aceasta .
Există legături strânse de colaborare între
instituțiile europene, statele UE făcând parte și
din instituțiile continentale ale căror valori le și
împărtășesc.

În Franța, la Strasbourg, Palais de L`Europe este din
1977 sediul Consiliului Europei

Cele mai des întâlnite confuzii se datorează asemănării denumirii unor instituții sau organisme
precum Consiliul Uniunii Europene, Consiliul European sau Consiliul Europei. Deși asemănarea
este foarte mare, există diferențe incontestabile.
În primul rând, Consiliul Europei este o organizație diferită de Uniunea Europeană, având ca
scop respectarea păcii, democrației și drepturilor omului. Această organizație are sediul la
Strasbourg și a luat naștere la 5 mai 1949. Din
componența ei fac parte 47 de state, dintre care 28
sunt membre ale Uniunii Europene.
5 mai, Ziua Consiliului Europei, reflectă
propria înființare în 1949, în timp ce Uniunea
Europeană celebrează data propunerii înființării
CECO în 1950 (9 mai).
În Belgia, la Bruxelles, sediul Parlamentului European
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Dintre instituțiile Consiliului Europei se evidențiază: Adunarea Parlamentară, Comitetul de
Miniștri, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Comisarul pentru Drepturile Omului,
Conferința ONG-urilor, Congresul Autorităților Locale și Regionale. Organizația este condusă și
reprezentată de Secretarul General, ales prin vot de către Adunarea Parlamentară, pe un mandat de 5
ani.
Consiliul Uniunii Europene și Consiliul European sunt instituții ale Uniunii Europene.
Uniunea Europeană este o organizație economică și politică care reunește 28 de state cu obiective
ambițioase ce derivă din dorința de a implementa valori comune tuturor statelor membre și de a crea
un model european de viață bazat pe respectarea demnității umane, democrației, egalității, a statului
de drept și drepturilor omului.
Dintre instituțiile cu putere de decizie ale Uniunii Europene enumerăm: Parlamentul
European, Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Curte de Justiție a
Uniunii Europene (CJUE), Banca Centrală Europeană, Curtea Europeană de Conturi.
Consiliul European este format din șefii
de stat sau de guvern ai țărilor membre care se
întâlnesc, de regulă de patru ori pe an, pentru a
stabili prioritățile și politica Uniunii Europene.
Consiliul European nu are autorizare să
adopte acte legislative, el definind politica
externă și de securitate comună a UE, ținând
cont de interesele strategice ale Uniunii și de
implicațiile în domeniul apărării.

Clădirea Justus Lipsius, din 1995 până în 2017 a fost
sediul Consiliului Uniunii Europene și al Secretaratului
General al Consiliului (Bruxelles)

Desemnează și numește candidați la anumite posturi de importanță majoră la nivelul UE, cum
ar fi BCE și Comisia.1
Consiliul Uniunii Europene este format din miniștri guvernelor țărilor membre. Printre
atribuțiile sale se numără negocierea și adoptarea legislației UE, precum și coordonarea politicilor
interne și externe ale Organizației. Pe lângă această funcţie de natură executivă, Consiliul UE şi
Parlamentul European sunt principalele organe de exercitare a funcţiei legislative la nivel
comunitar.
În timp ce Parlamentul reprezintă cetăţenii UE, Consiliul este vocea statelor membre. Așadar,
ele două instituţii pot fi văzute ca două camere, inferioară şi superioară, ale legislativului
comunitar.2
1

https//europa.eu/european-union/about.eu/institutions-bodies
www.orthodoxero.eu/pages/acasa/uniunea-europeana/ instituții europene

2
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Comisia Europeană este instituţia asociată în general cu exercitarea puterii executive în
cadrul UE. Exercitarea puterii executive este conferită Comisiei de către Consiliu, care stabileşte
limitele atribuţiilor executive ale Comisiei. Dat fiind însă faptul că separaţia puterilor la nivel
comunitar nu este similară celei de la nivel naţional, Comisia îndeplineşte şi atribuţii de natură
legislativă (putând adopta de exemplu directive sau regulamente).2 Principalele competenţe ale
Comisiei sunt de a face propuneri legislative Consiliului şi Parlamentului European, de a monitoriza
punerea în aplicare a actelor comunitare, îndeplinirea politicilor UE şi folosirea fondurilor
europene, dar şi de a veghea la respectarea tratatelor comunitare putând lua și măsuri de sancționare
când acestea se impun.

UE
Instituţii

Organe


Parlamentul
European

Consiliul de
Miniştri

Comisia Europeană

Curtea Europeană
de Justiţie

Curtea Europeană
de Auditori

Persoane juridice
(responsabilitate
contractuală)


Banca Centrală
Europeană

Comitetul Economic
şi Social (doar pentru
Euratom/Comunitate
a Europeană)

Comitetul Regiunilor

Banca Europeană de
Investiţii (doar pentru
Comunitatea
Europeană)
Fără responsabilitate
contractuală

Organe
suplimentare

Europol

Agenţii (ex.
Agenţia
Europeană
pentru Mediu)

Comitete

Grupuri de lucru

Fără responsabilitate
contractuală

Instituţiile şi organele Uniunii Europene

Sursa: „Manualul programului de instruire în tematica
UE”, InWent, IEP, 2004)

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) este o organizație
independentă de Uniunea Europeană și Consiliul Europei, ale cărei granițe depășesc limitele
continentului european, acoperind ,,aria geografică cuprinsă între Vancouver și Vladivostok” 3 .
Principala misiune a acestei organizații este de a consolida pacea și stabilitatea în regiune.
Bibliografie:
Bărbulescu, Iordan, Gheorghe, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Iași, Editura
Polirom, 2008.
Bărbulescu, Iordan, Gheorghe, Noua Europă. Identitate și model european, Iași, Editura
Polirom, 2015.
Mpviena.mae.ro , https: /ec.europa.eu, www.orthodoxero.eu.

3

mpviena.mae.ro/node1252
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UN VIS ÎMPLINIT

MERFU ADRIAN-RĂZVAN, Clasa a X-a B
După ce am fost plasat într-o listă cu colegii care au intrat în proiect, mi-am dat seama că
acest lucru o să mă ajute foarte mult în viitor, pentru că știam că o să mă descurc și că aș putea să
fiu una dintre acele persoane. Aştept multe de la acest proiect. Consider că ne putem dezvolta
abilitățile de comunicare și nu numai cu persoane din locuri total diferite ca tradiţii, obiceiuri şi
mentalităţi.
Am tratat acest proiect cu optimism, acum însă nu se știe ce mă așteaptă în viitor, dar
momentan trebuie să aprofundez nişte cunoştinţe. Înainte să se afișeze rezultatele, mă gândeam că
șansele de a fi acceptat sunt mici, deoarece au participat foarte mulţi colegi, vreo 50. Când am ajuns
să văd dacă sunt pe listă, am remarcat că eram pe locul 10, acesta fiind ultimul care îmi asigura
participarea la proiect. Am fost fericit şi am realizat că ar trebui să am mai multă încredere în mine
în viitor. În continuare rămâne de văzut cum se va desfășura acest proiect și cum mă voi descurca
la toate activitățile pe care o să le avem în Portugalia (Lisabona). Sunt convins că va fi o experienţă
unică, de neuitat, în care studiul, munca şi relaxarea se vor îmbina.
Cred că Lisabona e un loc minunat, plin de peisaje frumoase, cu o școală în care voi putea
să simt diferențele față de școlile din țara natală. Şi locuitorii Portugaliei se deosebesc de noi prin
limba pe care o vorbesc, prin tradiţii, dar am înţeles că sunt extrem de ospitalieri şi de comunicativi.
Aştept cu multă nerăbdare ziua plecării şi mă pregătesc intens pentru a face faţă cu succes tuturor
provocărilor. Îmi doresc să traversez cu bine această experienţă şi să prezint tot ce m-a marcat, de la
peisaje, oameni, mentalităţi, până la orele petrecute în şcolile de acolo.
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MOBILITATE INDIVIDUALĂ
MIULESCU EUGENIA MIHAELA,
clasa a XII-a B

Proiectul ‘’European Youth Weeks’’ va rămîne o experiență care mi-a schimbat viața.
Am petrecut două săptămâni minunate în orășelul Heppenheim al Germaniei, în Haus am
Maiberg – o clădire special amenajată pentru proiectele politice și sociale, seminare etc. Am întâlnit
peste 50 de tineri din alte țări ale Uniunii Europene: Danemarca, Grecia, Spania, Franța, Italia,
Germania, România, Polonia, Croația, Bulgaria și Slovenia. Activitățile au fost minunate,
coordonatorii nelăsându-ne să ne plictisim nici măcar o clipă.
Pe parcursul proiectului, am discutat problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană,
modul în care acestea ne afectează și cum putem să ne confruntăm cu ele, precum și aspecte legate
de social media.
Au fost organizate foarte multe ateliere de lucru (teatru, gătit, fotografie, design), motto
party-uri (petreceri cu diferite tematici : Mafia, Grecia Antică, Chic & Shock), călătorii (vizita la
Parlamentul European – Strasbourg, Heidelberg – expoziție legată de Sinti și Rromi, Mainz,
Frankfurt), precum și meeting-uri cu diferite persoane importante (întâlnirea cu Arndt Kohn –
Membru al Parlamentului European), precum și o întâlnire cu ,,cărțile vii”, activitate ce a avut drept
scop prezentarea unor stereotipuri cu care s-au confruntat câțiva membri ai proiectului.
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HOINARI PE TĂRÂMUL CREAȚIEI
„CITITUL DĂUNEAZĂ GRAV INCULTURII” LA A VIII-A EDIŢIE
Prof. MĂRGULESCU CARMEN
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” organizează Concursul Judeţean de Creaţie
Cititul dăunează grav inculturii, care a ajuns anul acesta la a VIII-a ediţie. Se urmăreşte stimularea
şi valorificarea potenţialului artistic al elevilor prin realizarea unor lucrări originale, lectura fiind o
modalitate prin care se poate combate incultura.
Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XII şi se va desfăşura pe următoarele
secţiuni: Poezie, Proză, Dramaturgie, Eseu liber. Tema generală a secţiunilor este: Dans cu o
carte.
Pentru secţiunea Poezie, participanţii vor scrie un poem cu titlul Cartea.
Pentru secţiunea Proză, participanţii vor valorifica un pasaj din lucrarea Ludmilei Uliţkaia,
Imago.
Pentru secţiunea Dramaturgie, vor fi trimise lucrări originale pe tema dată.
Pentru secţiunea Eseu liber, vor fi create lucrări originale, cuprinzând un eseu liber pe tema
dată.
Participanţii vor trimite lucrările şi fişa de participare într-un singur fişier ataşat pe adresa
citituldauneaza@gmail.com sau prin poştă la adresa: Colegiul Tehnic „General Gheorghe
Magheru”, Strada Lt.Col Dumitru Petrescu, nr. 3, Tg-Jiu, Gorj până pe data de 15 mai 2018.
Redactarea lucrărilor se va face conform unui regulament.
În perioada 15 mai -20 mai 2018, juriul concursului va selecta creaţiile care vor fi premiate.
Cele mai valoroase lucrări vor fi publicate într-un volum special dedicat manifestării. Festivitatea de
premiere va avea loc pe data de 21 mai 2018 la Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”.
Graţie domnului Viorel Petcu, fost profesor al liceului, se vor acorda şi premii în bani.
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NICOLETA CRĂETE – POEZII

PORTRET REALIZAT DE PICTORUL
CĂTĂLIN MUNTEAN

eu nu sunt aici

nu sunt eu întinsă pe masa asta lungă şi albă
nu ies copaci din trupul meu
din care să crească o pădure întreagă apoi
în care să mă pierd
nu i-am chemat eu pe toţi aceşti oameni la masă
şi nu înţeleg
eu nu am mai deschis uşa de zile întregi
am acoperit toate oglinzile din casă cu mâna
şi mi-am lipit pe frunte o carte
care să mă împiedice să cad

la capătul lumii
cuvintele se înghesuiau în lumina gălbuie a serii
ca bătăile inimii
am întrebat-o pe femeia care locuieşte în miezul
erorii
unde a pus lampa cu gaz a bunicii
ca să pot citi mâinile
mi-a spus că omul ia culoarea pământului
în ultima clipă
apa izbeşte vârful lumii
până când o auzi cum respiră
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corpul meu
floare de cuţit cu minte proprie
răsărită din primele ore
aleargă înaintea mea
pe o muchie cu tăiş alb
şi anunţă-i pe toţi

a început...

deschide cutia
ţi-am visat cozile împletite deasupra dezastrului
ca un lapsus mi-a spus
deschide cutia şi inspiră lumina carbonizată a
somnului
în care ai plantat morţii copilăriei
din oasele lor parfumate nu expiră tristeţi
e doar o muzică neagră foşnind pe podea
într-o rochie albă
mireasă virgină de fiecare dată moartea
va dansa goală.
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vis răsturnat
iubirea e un eşafod pe care dormim
iar somnul nostru are ferestre cu vedere spre păsări

nu-ţi face leagăn din părul femeii îndoite cu apă
o pasăre şi-a făcut cuib în el
ca să moară

o vei planta a doua zi
şi vei şti
că nu ştii nimic din ce ştii
când cu mâinile oarbe pe trupuri citeşti

nu mai rămâne decât să legi copacii cu faţa în jos
să se oglindească pământul în ei când te cheamă
cu nume străin.
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ANI GOGĂLNICEANU

DESPRE ÎNGERI

DIN NOU

Suntem îngeri
unii pentru alţii.
Îngerii vin şi plecă
singuri, neştiuţi de nimeni,
iar noi rămânem doar cu mirarea.
Uneori,
îi izgonim ,
cu bună ştiinţă,
alteori din ignoranţă,
din plictis sau greşeală.
De unde să ştiu eu
Care este îngerul meu?

Ce se poate întâmpla
dacă plângi
la suferinţa
prietenului tău
până când
simţi cum sufletul
ţi s-a golit?
Dacă mai rămâi tu
vei putea
plânge
din nou
și la durerea ta.

INIMĂ, MAI CREZI ÎN POVEŞTI?

SINGURĂ

M-am aşezat pe celălalt mal
al inimii
şi am privit asfinţitul.
Ce s-a întâmplat,
s-a întâmplat, mi-am zis,
cum a fost, a fost,
nimic fără rost.
Viaţa rugăciune mi-a fost
pentru tine,
pentru el,
pentru mine.
Şi vremea a trecut...
Să-mi fie ruşine
că am uitat să trăiesc?
Inimă,
mai crezi în poveşti?

Ştii,
am rămas singură
cu dimineţile mele
pustii,
cu serile târzii
în care,
nici iluziile
nu-mi mai dau târcoale.
Şi ştii,
zilele par nesfârşite,
leneşe şi goale,
doar nopţile,
prea scurte
şi grăbite
mi-aduc în casă
chipul celor dragi,
plecaţi în vise.
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AŞ PUTEA FI
Sunt doar
la o bătaie de inimă
de inima ta
şi simt o zbatere mută,
tot mai tăcută.
Sunt la o clipire
a pleoapei
de pleoapa-ţi
care slobozeşte
lacrima
în poala ierbii,
poate cea din urmă.

DANSUL MORŢII
Luna şi-a pus
brăţări la picior
şi cercei
de argint.

Sunt doar la un gând
de gândul tău,
pornit singur de acum
pe un drum
cu hârtoape.

Aşa, gătită
ca o prinţesă,
a sosit la balul nopţii.
Stele perechi
s-au prins
în dansul cel din urmă,
dansul morţii.

Şi aş putea fi
şi inima,
şi pleoapa
şi gândul tău,
dar hăul dintre noi
îmi face semn
să plec.

Pătimeşte, Ană,
pătimeşte...
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ALINA POPESCU, clasa a XI- a C

Balada ultimei iubiri
Strânge-mă-n braţe, iubito, strânge-mă tare,
Cum ai strânge un prunc, nu un aspru bărbat,

Viaţa

Pregătit de la prag pentru altă plecare

Scara vieţii te învaţă

Şi-n al cărui văzduh alte clopote bat.

Ce treaptă te duce-n faţă,

Eu nimic nu mai am din străvechea mea fire,

Dacă vrei, păşeşte bine,

Nestatornică, rea şi pierdută-n poveşti,

Dacă nu, păcat de tine.

Dar tânjesc, în sfârşit, după prima iubire,
Aşteptând-o să crească din cea care eşti.
MĂLĂESCU ANDREEA EMILIA, clasa a XI- a C

DOR DE COPILĂRIE
Draga mea copilărie,

Să fac preșuri colorate

Cât de dor îmi e de tine!

Din paie sau din flori,

De basmele cu Feți-Frumoși

Să râd cât pot pe săturate

Și Ilene Cosânzene.

Și zmeul să- l trag de sfori.

Ascultam la gura sobei,

Să suflu-n flori de păpădie

Când bunica povestea

Și să pocnesc în mâini zorele,

Și-adormeam târziu în noapte

Iar merele și strugurii din vie

Și visând uitam de toate.

Să-i strâng în coșuri de nuiele.

Aș mai vrea să fiu copil,

Să nu mă fac vreodată mare,

Să mă joc fără sfială

Să mă văd fetiță în oglindă,

Și să văd cum firul ierbii

Să simt copilăria ca o floare

Se trezea din amorțeală.

Și împăcarea-ncet să mă cuprindă.
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PROF. FĂGAȘ ION

RUGĂ LUI DUMNEZEU

Nefericitului POET ADRIAN PĂUNESCU
Te plânge, BASARABIE îndurerată,
Pentru al tău fiu neprețuit,
Tu suferi crunt, îndoliată,
Că pe-ADRIAN Poetul l-ai pierdut.
Se frânge ROMÂNIA de durere,
TE plânge un POPOR mai sărăcit.
Te roagă, ADRIAN, Poet în ceruri,
S-avem și noi un trai mai liniștit.
Noi te-am pierdut, POET de stirpe rară,
Dar ne-ai lăsat poemele pe veci.
Deși plecat, NOI ne rugăm pe-afară,
Să nu ne lași cu inimile reci.
Să-l rogi pe DUMNEZEU să ne salveze
De SĂRĂCIA care urlă-n NOI
Din Empireul Tău, Tu, ADRIAN, Poete,
Spune-i lui DUMNEZEU că suntem GOI.
O, DOAMNE, luminează-I calea,
Cheamă-L la Tine-n Empireu,
Umple-I cu Sfinții Tăi cărarea,
Pe PĂUNESCU vindecă-L de greu.
De dorul unei Țări în SĂRĂCIE,
Dar cu bogați TEMBELI și NESIMȚIȚI
Ce se sluțesc în neagra bogăție,
O, bate-i, Doamne, pe acești SMINTIȚI.
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Tu, DOAMNE, ce de sus veghezi

Scrie-L în Cartea Ta Cea Sfântă

Și ne iubești cu Sfânta Ta Dreptate,

C-a suferit pentru al Său POPOR,

Cheamă-l pe ADRIAN Poetul la amiezi,

Schimbă-i Tu inima cea obosită

Ca să-Ți vorbească despre Nedreptate.

Și dă-I al NEMURIRII DOR.

Ascultă-l pe Poet cu-a Ta răbdare,

Pe ADRIAN, vulcanicul POET,

Lasă-L să-ți spună tot ce simte,

Ce a tunat cu VERSUL nemilos,

Fă-Ți, DOAMNE, în ROMÂNIA o cărare

Fă-L, DOAMNE-n CERUL Tău, PROFET

Și ocrotește-acest POPOR cuminte.

Să-Ți fie veșnic de folos.

Căci OROPSIT de VEACURI a trăit,

Lasă-L să-Ți facă un CENACLU

Cu LAȘI și IUDE-n țara lui.

Acolo Sus în CERUL Tău,

Acest POPOR în rugă Te-a iubit

Iar nouă dă-ne un binoclu

Și-acum așteaptă Mila Domnului.

Să Te vedem pe Tine, DUMNEZEU.

Fă, DOAMNE, o MINUNE-acum,

Am scris această poezie

Te roagă acest POPOR nespus de mult,

Ca Bunul, Sfântul DUMNEZEU

Transcrie Opera Poetului postum

Să-L NEMUREASCĂ pe vecie

Și smulge-L, Doamne, din al Său tumult.

Pe ADRIAN, POETUL – semizeu
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Povestea devotamentului

VULPE DENISA

Oare noi, oamenii, avem o asemenea răbdare de piatră și o nădejde neclintită în fața
încercărilor vieții? Oare noi am putea trăi zi de zi, punându-ne întrebări precum ,,Mâine va
veni?” sau ,,Ce s-a întâmplat, de ce nu mai ajunge?, fără a primi vreun răspuns, agățându-ne
de ultimul fir de speranță care ne menține în viață.
În acest caz, am găsit un exemplu palpabil, probabil toți am auzit de Hachiko, de
povestea reală a unui câine credincios, care a învins timpul și prejudecățile oamenilor, care
ne-a arătat ce presupune dragostea și devotamentul în perioada sumbră în care trăim, ne-a
luminat puțin sufletele pline de amărăciune. Pentru că animalele trăiesc prin tine, simt lucruri
pe care tu poate vrei să le ascunzi de ceilalți. Dar totul a început în anul 1924, când profesorul
Uneo se întorcea de la facultate; el a găsit în gara locală un cățel uitat. Acesta l-a luat cu el
acasă, iar câinele s-a atașat de el într-un chip nemaipomenit.
Ani de-a rândul, în fiecare dimineață, câinele și-a însoțit stăpânul până la gară, urmând
să îl aștepte și să se întoarcă împreună acasă. Totul a durat până în ziua când profesorul Uneo
suferă un atac în sala de clasă și moare. În acea zi, câinele și-a așteptat stăpânul în fața gării
până târziu în noapte. Timpul trecea cu repeziciune, iar Hachiko nu dorea să renunțe, trăind cu
speranța că, într-o zi, de nicăieri va apărea stăpânul său, îl va mângâia și îi va alina suferința.
Toți localnicii au rămas uimiți și profund impresionați de devotamentul cîinelui față de
stăpânul său. Zilnic, vreme de nouă ani, își așteaptă stăpânul, chiar dacă acesta nu avea să se
mai întoarcă vreodată.

.

Câinele a murit în cele din urmă, iar în cinstea lui s-a ridicat o statuie din bronz. Când am
auzit povestea lui Hachiko, m-am gândit la toate soțiile care își așteptau bărbații să vină din
război, la toate mamele care își așteptau fiii în fiecare zi cu masa pusă. Am realizat că sunt
oameni care trec prin ceva similar în fiecare zi, trăind cu acest sentiment care nu dispare, trăind
cu așteptări care sunt înșelate în fiecare zi, dar care nu își pierd speranța. De ce oare fac asta?
Pentru că iubirea te face să aștepți atunci când nu mai e nimic de așteptat, până la capăt.
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CE (MAI ) CITIM?
LEAGĂNUL RESPIRAȚIEI
de Herta Műller
BLÎNDU LAVINIA
Despre viața într-un univers concentraționar s-au scris multe tomuri, însă romanul Hertei
Műller dovedește că nu s-a spus totul despre existența într-un lagăr sovietic. Romanul Leagănul
respirației, premiat cu Nobel în 2009, poate fi considerat o capodoperă despre umanitate, despre
fragilitatea ei. Tăcerea celor nimiciți de un regim inuman a fost înlocuită de cuvântul care trezește
memoria, dar și conștiința semenilor (un exemplu în acest sens este discursul autoarei de la Ateneul
Român).
Acțiunea romanului este plasată în România anului 1945, când minoritatea germană e
obligată să părăsească locurile natale pentru a lua calea Siberiei (,,infernul de gheață”).
Adolescentul Leo Auberg este printre tinerii germani care vor cunoaște lagărul de muncă sovietic.
Viața sa va fi definită de gesturile simple, de lumea obiectelor, de foamea de zi cu zi, de prieteniile
trecătoare. În mod surprinzător, despărțirea de familie e dorită, dar și respinsă, așa cum reiese din
mărturisirea naratorului-personaj: ,,Voiam să ies din degetarul micului oraș, unde toate pietrele
aveau ochi. În loc să-mi fie frică, mă încerca un neastâmpăr ascuns.”(p. 5) Este conștient de faptul
că familia sa îl cunoaște prea puțin, în special mama. Existența sa poate fi pusă sub semnul
inscripției zărite într-o nișă albă a bisericii din orașul natal: ,,Cerul pune timpul în mișcare.” Replica
bunicii rostite la despărțire (,,Știu că te vei întoarce .”) i-a determinat supraviețuirea: ,,A lucrat în
mine mai mult decât au făcut-o toate cărțile pe care mi le luasem, devenind complice cu lopata de
inimă și Îngerului foamei. Și pentru că m-am reîntors, pot să afirm: o astfel de propoziție te ține în
viață.”(p. 12 )Visarea propriei morți anticipează statutul său în lagăr și în lumea pe care o părăsește.
Viața în lagăr presupune foame, boli, umilințe și trădări. Îngerul foamei e deseori invocat pe
parcursul romanului, ilustrând dezumanizarea acestei lumi interlope: ,,Cu foamea ochilor mâncăm
focul galben, iar cu foamea din cerul gurii, fumul.”(p. 28) Lumea obiectelor îl asaltează, îi bântuie
somnul, chiar și după eliberarea sa. La acest atac al obiectelor, leagănul respirației își pierde
echilibrul, iar această ofensivă a obiectelor e cauzată de foame.
Consolarea în cadrul lumii interlope, alcătuită din oameni adunați de pretutindeni, îi revine
lui Oswald Enyeter, cel asediat de decrepitudinea acestor

umbre. Alienarea este evidentă în

următorul pasaj: ,,Fiindcă eram orbi de foame și bolnavi de dor de casă, ieșisem din timp și din noi
înșine, și-o sfârșisem cu lumea. La fel ca și lumea cu noi.” (p.43) Totuși, mersul cu mașina e
totdeauna o fericire, oferind iluzia unei libertăți, iar moartea devine ,,un strop prea mult de
fericire”, ca în cazul Irmei Pfeifer.
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Nu pot trece cu vederea mărturisirea făcută de Bea Zakel, potrivit căreia ea iubește oamenii
severi, ceea ce justifică supunerea acesteia față de Tur Priculici, ipostază a trădătorului.
Darul primit de la bătrâna rusoaică reprezintă relicva unei mame și a unui fiu, dobândind
pentru Leo aceeași semnificație ca replica bunicii: ,,Îmi ziceam că batista asta era soarta mea. Iar
dacă îți dai soarta din mână, ești pierdut... Nu mi-e rușine să spun că batista asta a fost singurul om
care a avut grijă de mine în lagăr.”(p.78) Kati Planton este un exemplu al rezistenței omului în lagăr
și al salvării sale prin intermediul imaginației, ea păstrându-și ,,naturalețea unui animal domestic
crescut în lagăr. N-avea nimic străin în ea.”(p.103)
Violența nu este un atribut exclusiv al stăpînilor universului-carceră, ci cuprinde și victimele
acestora, precum în capitolul în care este sancționat furtul pîinii, Karli Halmen fiind la un pas de
moarte (naratorul mărturisind în acest sens): ,,Setea de omor îmi furase mințile. Și nu doar mie,
eram cu toții o haită.”(p.110) Când foamea devenea mai rea, se făcea apel la copilărie, dar și la
mâncare. Capcana pâinii devine proba supremă: ,,Cea mai rea dintre capcanele Îngerului foamei e
să te ții tare: să-ți fie foame și să ai pâine, dar să n-o mănânci. Să fii mai dur cu tine însuți decât
pământul înghețat bocnă.”(p.117)
Tânărul maturizat ca urmare a contactului cu lagărul se adaptează în acest spațiu al limitării,
renunțând la obiecte în schimbul hranei. Ceea ce îi tulbură oarecum viața este intoxicația cu lumina
zilei, precum și dorul de țară, evidențiat de visul întoarcerii acasă: ,,De mult mi-am deprins dorul
de casă să-și țină ochii uscați. Și-acum mai vreau și ca dorul meu de casă să rămână fără stăpân.
Atunci n-o să mai vadă halul în care am ajuns aici și n-o să mai întrebe de cei de acasă. Atunci nici
în mintea mea n-o să mai fie la mine acasă oameni, ci numai obiecte [...]. Atunci dorul meu de acasă
nu va mai fi decât foamea de-un loc unde cândva am fost sătul.”(p.185) Cartea poștală primită de
acasă este un prilej de suferință, deoarece află că mama îi găsise un înlocuitor: ,,Mai întâi mi se
șterg rubricile dinaintea ochilor, apoi literele. După care îngenunchez la marginea mesei, las să-mi
cadă mâinile pe masă și fața în mâini, și plâng cu sughițuri.”(p.205)
Fericirea lagărului cunoaște două forme, cea a gurii și cea a capului, ele fiind definite astfel:
,,Fericirea gurii vrea să fie singură, e mută și-nrădăcinată lăuntric. Dar fericirea capului e
comunicativă și cere prezența altor persoane. E-o fericire rătăcitoare, care vine uneori târâș-grăpiș.
Durează mai mult decât îi poți face față.”(p.237) Singurătatea este căutată, așa cum reiese din
mărturisirea naratorului: ,,Nimeni să nu se agațe de mine. Învățător mi-a fost foamea: sunt
inabordabil din smerenie, nu din trufie. ”(p.239) Revenirea sa acasă îi relevă faptul că totul a rămas
cu sine, dar și în afara lui: ,,Printre oamenii aceștia cu foamea-de-acasă potolită, pe mine libertatea
mă lua cu amețeală.”(p.256) ,,Să fii străin e o povară, dar să te simți străin într-o imposibilă
apropiere – e-o povară peste poate. ”(p. 261)
Așadar, îți rămâne ție, cititorule, să găsești răspunsul la întrebarea: Este posibilă uitarea ?
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50 DE ZILE ÎNAINTE DE SINUCIDERE
de Stace Kramer
MIHALCEA CĂTĂLINA
Clasa a IX-a D

Astăzi, auzim în mod obsesiv că elevii nu mai citesc literatură, că discursul despre om nu le
trezește interesul sau curiozitatea. Nu împărtășesc această părere, deoarece eu cred că adolescenții
contemporani citesc atunci când sunt inspirați de povești, personaje sau idei. Ei citesc cărți care îi
reprezintă, în care se regăsesc, prin intermediul cărora călătoresc în lumi și epoci de mult apuse.
Așa mi s-a întâmplat cu cartea pe care am citit-o recent ‒ ,,50 de zile înainte de sinucidere” – roman
scris de autoarea Stace Kramer. Cartea nu este despre o sinucidere reală, acesta fiind singurul
element pe care vi-l ofer, deoarece vreau să vă trezesc interesul pentru acest roman, care se dorește
a fi un document autentic despre viața paradoxală a unei adolescente. Lectura acestui volum mi-a
trezit emoții puternice încă de la primele pagini, în care este inserată următoarea afirmație a lui
Fr. Nietzsche: ,,Gândul sinuciderii este un mijloc puternic de consolare: cu ajutorul lui poți depăși
cu bine câte-o noapte neplăcută.”
Mesajul cărții este ușor ambiguu, pe de-o parte ne trimite cu gândul la un semnal adresat
adulților despre cât rău pot face tinerilor de lângă ei, prin indiferență sau autoritate excesivă, pe de
altă parte avem un ghid al revoltei adolescentine. Pledoaria mea pentru lectura acestei cărți nu se
adresează doar adolescenților, ci și adulților care se întreabă de multe ori ce gândesc sau simt
adolescenții.
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SUB ACEEAȘI STEA
de John Green
TRAȘCĂ GEORGIANA – clasa a IX-a D
Sub aceeași stea de John Green este o poveste despre
iubire, suferință, singurătate și speranță.

În această carte este

vorba despre doi adolescenți care se întâlnesc în cadrul unui
grup în care tinerii vorbesc despre problemele pe care le au. Cei
doi sunt uniți de o boală cruntă, respectiv cancerul. Hazel Grace
este o fată care are 16 ani, vârstă la care tinerii merg la petreceri,
iar ea este blocată în dormitorul ei din cauza bolii și umblă
permanent cu o butelie cu oxigen din pricină că nu poate să respire singură. Iubește lectura, cartea ei
preferată fiind O durere supremă. Celălalt personaj principal, Augustus, este un tip chipeș și
inteligent care face orice fată să se îndrăgostească de el. Se bucură de viață chiar dacă știe că mai
are puțin de trăit din cauza bolii care îi distruge trupul. La un moment dat ajung să urce amândoi
într-un avion care îi duce într-un loc de neuitat, iar acolo realizează forța sentimentului care îi
unește și decid să învingă cancerul. După părerea mea, Sub aceeași stea este o carte nemaipomenită
în care găsești o poveste de dragoste inspiratoare, cu un mesaj optimist în ciuda dramatismului vieții
celor două personaje. Nu trebuie să renunți, să te simți înfrânt în lupta cu boala, păstrează speranța
mereu: ,,Fără durere cum am putea ști ce e bucuria.” Viața care ni s-a dat e o luptă!

HARRY POTTER ȘI PIATRA FILOZOFALĂ
de J.K Rowling
LIMBĂ MARIA – clasa a IX-a D
Harry Potter are parte de o experiență unică la împlinirea vârstei de 11 ani, el află adevărata
istorie a familiei sale. Grație intervenției magiei în viața sa, familia Dursley care l-a luat în custodie
după moartea părinţilor săi şi l-a obligat să doarmă în debaraua de sub scări va deveni o tristă
amintire. În acest an, aniversarea zilei de naştere a lui Harry Potter va fi diferită. O scrisoare
misterioasă, scrisă cu o cerneală verde neobişnuită, adresată lui Harry, soseşte pe neaşteptate
însoţită de o bufniţă. Harry este surprins şi încântat de mesajul curios, însă unchiul său Vernon,
îngrozit, distruge scrisoarea înainte ca Harry să o poată citi. Hagrid îl poartă în lumea vrăjitorilor,
explicându-i ce presupune statutul de elev la școala de magie Hogwarts. Harry se va afla în centrul
atenției, atrăgându-și prieteni și dușmani care îl vor însoți pe parcursul aventurilor sale.
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Dincolo de experiențele primului an de studii la Hogwarts, subiectul primului volum îl
reprezintă, așa cum sugerează și titlul, Piatra Filozofală pe care o râvnește de atâta timp
Cap-de-Mort. Însă, pentru a afla care e rolul Pietrei Filozofale, de ce o dorește Lordul Întunecat cu
atâta ardoare și cine o va obține până la urmă, vă recomand să citiți această carte.

CINEMA, MON AMOUR
Un pas în urma serafimilor

Vîjeilă Ciobanu Elena

Nu știu dacă intenția lui Daniel Sandu, regizorul filmului artistic românesc ,,Un pas în
urma serafimilor”, lansat în toamna anului 2017, a fost aceea de a genera un scandal sau doar
aceea de a reda cât mai fidel atmosfera din interiorul unui seminar din România. Răspunsul este
dificil de formulat, deoarece problematica abordată este variată și controversată. Povestea filmului
este simplă: Gabriel (interpretat de Ștefan Iancu) este un adolescent cu sufletul curat, ce vine la
seminar cu dorința sinceră de a ajunge preot și de a schimba lumea. Numai că seminarul este
populat de ipostaze umane profund degradate din punct de vedere moral. Lumea în care a aterizat
acest idealist este o junglă în care funcționează din plin selecția naturală: ești puternic, mergi mai
departe, nu, dispari. Profesorii sunt definiți prin următoarele elemente: fariseism asumat, minciună,
șantaj, corupție și abuz de autoritate. Armata de serafimi este supusă unui proces de mântuire
forțată, iar profesorii par a fi stăpâniți de o formă de demonism. Tinerii, aflați într-un moment al
vieții în care ceea ce este interzis atrage, devin conștienți de păcatele săvârșite, iar acest fapt nu
anulează puritatea lor sufletească. O dovadă în acest sens este lupta lor împotriva falsității, a
imposturii, abuzului și corupției generalizate, tare prezente atât în Biserică, cât și în societatea
civilă. O secvență relevantă pentru problematica filmului este cea în care Gabriel dialoghează cu
bătrânul preot de țară despre Dumnezeu, despre locul în care acesta se află – inima fiecărui om.
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ADOLESCENȚI DILEMATICI
Să vorbim despre ... TATUAJ
PROF. SOCIOLOG ȚUCĂ IRINA

Nonconformism, unicitate, modă, libertate, prietenie, poveste, revoltă, nesupunere, curaj,
durere, încălcarea regulilor, frumos, urât, semn, dezaprobare, ideal, aroganță, comunicare, putere,
distracție, acestea sunt câteva dintre cuvintele pe care adolescenții le asociază tatuajului. Cu o
istorie de mii de ani în spate, dar încă blamat și considerat nepotrivit, acesta reprezintă un accesoriu
care, mai ales la vârsta adolescenței, fascinează, cei mai mulți gândindu-se în această perioadă să își
facă un tatuaj, fie pentru a supăra pe părinți și profesori și a-și afirma independența, fie pentru a se
identifica cu un anumit grup sau doar pentru că e „cool”. Dar să vedem, care este istoria acestui tip
de artă, care începe să fie din ce în ce mai apreciat în societatea actuală.
Termenul folosit astăzi, „tattoo”, tradus în limba română ca „tatuaj”, este pentru prima dată
folosit în Europa de către exploratorul James Cook, acesta fiind puternic influențat de tatuajele
practicate de băștinașii din insula Tahiti. Cuvântul provine de la tahitianul „tatu” care se poate
traduce prin „a marca ceva”, precum și de la polinezianul „tatau”, care înseamnă ,,a lovi ceva”. La
început, un tatuaj se realiza cu ajutorul unor ustensile speciale din os, care aveau aspectul unor dălți
zimțate, prin introducerea unor substanțe colorate într-un strat superficial al pielii, creându-se astfel
diverse motive. Spre exemplu, polinezienii ardeau niște fructe înșirate pe țepușe, din care obțineau
pigmenți, pe care mai apoi îi dizolvau în apă, papuașii nor aleg pentru tatuajele lor o vopsea roșie
kekevak pe care o ard și o amestecă cu ulei de cocos sau mai folosesc un pământ de culoare galbenă
de pe malurile unor râuri, iar negrii pangava folosesc funinginea și rășina arsă.
Tatuajul reprezintă cu siguranță una dintre cele mai vechi forme de artă, dar arheologii și
antropologii consideră că această tehnică a apărut din greșeală, prin atingerea cu funingine a unei
răni de pe corp, odată cu vindecarea acesteia rămânând un semn specific. Pentru a demonstra
vechimea și importanța tatuajelor în viața oamenilor, trebuie să îl aducem în discuție pe, deja
celebrul, Otzi sau ,,Omul ghețurilor”.
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Descoperit în Alpi, în anul 1991, și având o vechime de peste 5000 de ani, Otzi i-a surprins
pe cercetători deoarece avea pe corpul său 57 de tatuaje, printre care o cruce pe genunchiul stâng, 6
linii de 15 cm deasupra rinichiului și un număr mare de linii paralele pe glezne. Poziționarea
acestora i-a făcut pe oamenii de știință să considere că nu aveau un scop estetic, ci unul terapeutic.
De asemenea, s-a constatat că materia primă folosită în realizarea tatuajelor provenea de la focurile
domestice, deoarece aveau un conținut mare de cristal de siliciu și cenușă. Această descoperire este
extrem de importantă, deoarece până în acel moment se considera că acupunctura, ca practică
terapeutică, a fost folosită pentru prima dată în Asia acum mai bine de 2000 de ani.
Se pare că acestuia i s-au atribuit întotdeauna și în toate culturile puteri magice,
considerându-se că avea rol protector sau tămăduitor, că marca trecerea omului la o altă etapă a
vieții sau că sufletul era protejat după moarte. Astfel, în arhipeleagul Marchize, din Polinezia,
tatuajele se fac la vârsta de 12 ani, pentru a marca intrarea în rândul adulților; în insula Borneo, se
realizează tatuarea întregului corp: brațele sunt acoperite cu desene care reprezintă frunzele de
palmier, ce au rolul simbolic de a proteja de spiritele malefice ale junglei, iar pe piept este tatuat
Copacul Vieții, simbolul puterii și divinității care protejează împotriva dușmanilor. După ritualul
tatuării, care durează mai multe zile, bărbatul este considerat perfect și sacru, iar în viața de apoi va
primi un trup de aur. În cazul cruciaților creștini se realizau tatuaje înainte de plecarea acestora la
război, pentru ca moartea să nu-i găsească în afara legii bisericești, considerându-se că dacă aveau
tatuat semnul crucii pe corp, mormântul putea fi lipsit de cruce, asigurându-se astfel trecerea spre
lumea de dincolo. Mai putem aduce în discuție și simbolistica tatuajului de căsătorie, regăsit în mai
multe culturi, care are rolul magic de reunificare a soților în viața de după moarte. De asemenea,
amerindienii și hindușii considerau că tatuarea anumitor simboluri le asigura trecerea în tărâmul de
dincolo și recunoașterea după moarte.
Tatuajul este des întâlnit și la femei, dar avea, mai degrabă, un rol estetic sau marca
pregătirea acesteia pentrul rolul de soție și mamă. Cel mai cunoscut tip de tatuaj întâlnit la femei
este, cu siguranță, cel al femeilor indiene: Bindi (punct). Acesta reprezintă statutul social și cel
marital. În tribul Maori, femeile își tatuau buzele, deoarece buzele roșii erau considerate un simbol
al feminității. Tinerele berbere își tatuau un palmier alcătuit din mai multe puncte sub buza de jos,
acesta fiind un simbol al fertilității. În Tunisia, simbolul frumuseții feminine era așa-numitul tatuaj
Foula (un triunghi isoscel cu vârful pe buza de jos), iar acestea sunt numai câteva din populațiile la
care se practică tatuajul în rândul femeilor.
Bineînțeles că tatuajele s-au regăsit și în culturile antice europene ca Grecia sau Imperiul
Roman, dar aici acestea aveau o cu totul altă însemnătate, fiind mai degrabă văzute ca o pedeapsă
sau ca o rușine pentru cel astfel însemnat și nicidecum un motiv de mândrie.
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Acest lucru s-a întâmplat în special pentru că se considera că, prin tatuare, se aducea o
pângărire corpului uman, care era expresia perfecțiunii. Istoricii vremii, printre care Herodot,
menționează că grecii au preluat ideea tatuajului ca pedeapsă de la perși în sec. VI î.e.n. și aceasta
presupunea însemnarea criminalilor sau a sclavilor pentru a fi recunoscuți dacă încercau să fugă, dar
și a inamicilor de război. Cuvântul folosit pentru a desemna tatuajul în Imperiul Roman era cel de
,,stigma”, explicație care se regăsește și astăzi în dicționare. De fapt, și în prezent foarte multă lume
consideră tatuajul drept un stigmat, o marcare a unui trecut întunecat, prin urmare stigmatul se
referă la un atribut de discreditare. În momentul în care creștinismul începe să devină tot mai
răspândit, tatuajul pierde și mai mult teren, renunțându-se chiar și la însemnarea criminalilor sau
sclavilor. În anul 787, Papa Hadrian I interzice tatuarea de orice fel, iar papii care au urmat au
continuat această tradiție, motiv pentru care, până în secolul al XIX-lea, arta tatuajului rămâne
practic necunoscută în lumea creștină.
Cu toate acestea, anul 1862 a însemnat un punct de cotitură în istoria tatuajului. Prințul de
Wales, viitorul rege Eduard al VII-lea și-a tatuat pe braț crucea Ierusalimului. Din acest moment,
aristocrații englezi au preluat acest obicei, tatuajul devenind repede un simbol al nobleții, iar viitorii
regi au păstrat obiceiul de a se tatua înainte de urcarea pe tron. În 1882, fiii regelui Eduard al
VII-lea, ducele de Clarence și ducele de York, au fost tatuați de maestrul japonez Hori Chijo. Mai
mult, se pare că și regina Victoria avea un tatuaj care înfățișa un tigru luptându-se cu un dragon. Nu
mult după aceea, în anul 1891, a fost inventată prima mașină de tatuat electrică, de către Samuel
O’Reilly, care a avut ca sursă de inspirație aparatul de șablonare al lui Thomas Edison. De altfel,
O’Reilly a rămas în istorie ca „primul artist de tatuaje contemporane”.
În prezent, tatuajele sunt larg răspândite în întreaga lume și la toate clasele sociale și pot
îmbrăca diverse forme: de la tatuajul artistic la cel cosmetic, până la cel medical sau chiar cel mai
nou tip de tatuaj, cel realizat în interiorul ochiului. Toate acestea ne fac să credem că acest tip de
artă, practicat de mii de ani și în toate culturile lumii, are toate șansele să supraviețuiască și să ofere
informații importante despre oameni, grupuri, societăți, putând fi considerat un adevărat „artefact
cultural”.
Bibliografie:
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Disponibil la www.historia.ro . Consultat la: 23.05.2017.
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TEST PENTRU EVALUAREA POTENȚIALULUI DE AGRESIVITATE

NU
1

2

3

4

5

1.Te simți vizat(ă) direct atunci când cineva adresează reproșuri
sau critică ceva, chiar dacă mai sunt prezente și alte persoane.
2.Îi bruscați adesea pe cei din jurul vostru.
3.Ți se reproșează că ești deosebit de gelos (geloasă).

UNEORI

DA

ITEMI:

4. Crezi că ai fi capabil(ă) să vătămezi grav eventuali agresori.
5. Ți se spune adesea că ești prea impulsiv(ă).
6. Ai obiceiul de a te implica în tot felul de dispute.
7. Într-un conflict nu cedezi decât cu mare greutate.
8. Crezi că ai aptitudini necesare unui conducător așa încât
ceilalți trebuie să te asculte.
9. Propriile preferințe au întâietate în raport cu ale celorlalți în
orice situație.
10. Îți plac acțiunile periculoase, chiar violente.
11. Se spune adesea despre tine că ești prea încrâncenat (ă).
12. Te simți extrem de mulțumit(ă) atunci când îi vezi pe ceilalți
învinși.
13. Te enervezi ușor, chiar pentru lucruri mărunte.
14. Preferi, în orice situație, să fii tranșant (ă),chiar să-i „călcați
pe ceilalți în picioare”.
15. Ai numeroși dușmani, dar existența lor nu are darul decât să
facă viața mai interesantă.
16. Ridici ușor tonul într-o discuție.
17. Te iriți ușor și treci imediat la atac.
18. Ești fan al unei echipe sportive și îi aperi „onoarea” în orice
situație.
19. Nu accepți prea ușor critici la adresa ta, reacționând cel mai
adesea cu duritate.
20. Obișnuiești să-ți spui spui deschis părerea, chiar dacă îi
rănești pe ceilalți.
21. Nu acorzi prea multă importanță conveniențelor și obișnuiești
să mergi direct la țintă.
22. Este evident că în viață nu se obține nimic fără luptă.
23. Te consideri, în general, un/o justițiar(ă).
24. Ești dispus(ă), în conflictele în care ești implicat(ă), să
împingi lucrurile până în „pânzele albe”.
25. Uneori îți este teamă de propria agresivitate
Total :
Aplicarea testului de mai sus presupune ca pentru fiecare item să vă declarați acordul sau
dezacordul pe o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă un dezacord total, iar 5 un acord total cu itemul
în cauză. Dupa ce ați răspuns la fiecare item, totalizați punctele obținute și interpretați rezultatul în
funcție de grila următoare.
.
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25-50 PUNCTE

51-75 PUNCTE

76-100 PUNCTE

101-125 PUNCTE

Ești mai curând o
persoană pașnică,
mulțumindu-se cu
ceea ce ți se
întâmplă. Te
caracterizează un
calm extrem, evitând
sistematic orice
formă de violență
sau de utilizare a
forței. Cedezi poate
prea ușor, chiar și
când lucrurile sunt
evident în
dezavantajul tău.
Pentru unele lucruri
merită totuși să
luptăm.

Reacționezi uneori
violent, dar foarte rar
și în forme ușoare,
mai curând utilizând
mijloace verbale. Vă
place să fiți lăsat în
pace, fără ca
„atacurile” celorlalți
să vă deranjeze prea
mult. Dispuneți de
autocontrol, iar
reacțiile agresive
sunt mai curând
raționale, decât
impulsuri
emoționale.

În general, reușesti
să-ți controlezi
agresivitatea, deși
există suficiente
situații când
izbucnești violent,
chiar dacă după
aceea regreți
manifestarea în
cauză. Recunoști că
ai partea ta de vină
pentru relațiile
uneori încordate cu
cei din jur. Ceva mai
multă stăpânire de
sine ar face mult mai
rare stările
emoționale negative.

Îți controlezi foarte
greu tendința spre
agresivitate, fiind
chiar posibil să nu
te intereseze acest
aspect. Orice
situație o rezolvi
prin apelul la
mijloace agresive,
așa încât ceilalți te
cam evită. Este
dificil de trăit în
preajma ta, astfel
încât ar fi indicat
să încerci
dezvoltarea
autocontrolului.
Viața presupune
într-adevăr și luptă,
dar nu este un
război generalizat.
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ADOLESCENŢA

STOICONIU ADINA-VASILICA, clasa a IX-a A

Consider că acest termen este unul foarte delicat, dar nu numai, este un pas foarte important
şi o etapă măreaţă în viaţa fiecăruia. La un moment dat, mai devreme sau mai târziu, fiecare are câte
o problemă sau mai multe ce ţin de această vârstă.
Nu ştiu ce părere au alţi copii, adolescenţi de vârsta mea, însă eu cred că trebuie să am grijă
cu ce fel de oameni îmi petrec timpul şi cum trebuie să mă desfăşor, deoarece comportamentul pe
care îl am acum mă caracterizează.
Băieţii sunt foarte diferiţi faţă de vremurile trecute, acum sunt foarte posesivi și în astfel de
situaţii încrederea dispare. Sunt vulgari, răi, neînţelegători și cred că ei au dreptate mereu. Au fost
învăţaţi să crească-n anturaje proaste şi să creadă că pot prelua mereu controlul, când de fapt nu-i
aşa. Fetele încep să aibă primele relaţii, unele fiind conştiente de ce se poate întâmpla, iar altele nu.
Există fete cuminţi care refuză să ia parte la lucruri rele şi să intre în anturaje proaste, pe când altele
aleg să-şi piardă virginitatea la o vârstă extrem de fragedă, afirmând că e din dragoste, iar mai
târziu regretând. Lucrurile nu trebuie să fie niciodată regretate întrucât, la momentul acela, a fost
ceea ce noi ne-am dorit, însă asta se poate schimba doar cu o alegere greşită.
Nu ştiu în ce lume trăim, dar ceea ce se întâmplă nu e tocmai adecvat unor puştoaice care nu
ştiu ce vor de la viaţă şi unor ,,băieţi răi” ce se consideră superiori semenilor. Un alt detaliu este că
părinţii nu ştiu cum să reacţioneze în astfel de situaţii. Sunt părinţi ce şi-au ţinut copiii din scurt,
explicându-le ce e bine şi ce e rău, şi alţii ce le-au dat prea multă libertate neconştientizând că le
poate dăuna. La un moment dat, ei sunt cei care suportă consecinţele din proprie neatenţie.
Părerea mea este că se produce o mare greşeală în momentul în care un adolescent de 15-16
ani dă piept cu viaţa şi trebuie să crească un alt copil, viitorul fiindu-i marcat şi distrus.
Toată munca pe care noi trebuie să o facem e să avem grijă de noi, să fim atenți la prietenii
pe care ni-i facem, pentru că prietenii nu-ţi sunt prieteni, ei doar aşteaptă momentul să te vadă la
pământ!
Şi nu în ultimul rând, DRAGI PĂRINŢI, aveţi grijă cum vă educaţi copiii, pentru că ei sunt
singura voastră motivaţie !
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COLOREAZĂ-ȚI VIAȚA ALTFEL ... FĂRĂ DROGURI!

GĂMAN IULIANA CLAUDIA
Profesor coordonator: Vulpe Carmen
Locul al III-lea la etapa județeană a Concursului Național „Mesajul meu antidrog”
Viaţa este cel mai frumos dar pe care fiecare dintre noi l-am primit, fără să-l cerem.
De ce să o irosim? Sau mai bine zis, pe ce? Să fim altfel, măcar o părticică din noi pentru că
părticica asta poate schimba întregul. Părticica asta, atâta timp cât este unită şi dă motivaţie fiecărei
persoane, poate schimba. Schimbarea de care avem nevoie e în noi, de aceea aş vrea să fim altfel, să
ne colorăm viaţa altfel, de data asta fără droguri. Oricine o poate lua pe un drum greşit din cauza
anturajului nepotrivit, prietenilor, în general, sau a dorinţei de a fi „cool”. Ce farmec are să fii
„cool” dacă asta îţi distruge viaţa? Dacă a fi „cool” are acest preţ, eu prefer să nu plătesc şi să nu fiu
„cool” niciodată, dar sănătoasă tot restul vieţii. Cu ajutorul drogurilor, care nu sunt altceva decât un
virus toxic, mulţi adolescenţi sau chiar oameni maturi intră într-o altă lume unde scapă de probleme
și necazuri. În general, oamenii de asta încep să consume, deoarece au probleme.
Nu asta e soluţia! Nu asta ne poate face să înfruntăm tot răul petrecut în viaţa noastră, ci
luciditatea. Dacă suntem atenți şi gândim limpede, putem rezolva orice tip de problemă sau putem
trece peste absolut orice obstacol. La fel ca alcoolul, drogurile dau o stare de ameţeală, fericire,
amuzament. Aceste stări te fac să uiţi, dar doar temporar, după un timp intervenind realitatea care
ne poate zdruncina atât psihic, cât şi fizic, ajungând chiar la depresie. Da, e frumos să vezi totul roz
şi curcubeie pe cer alături de păsărele ce zboară cu tine cot la cot, dar nu e ceea ce numim noi viaţă.
Viaţa, da, e grea, n-am putea nega asta, însă de ce să o facem mai grea? Sau pentru ce? Pentru un
moment de fericire care nici măcar nu este real, ci e doar în imaginaţia noastră? Da, viaţa ne dă o
mulțime de probleme, dar spre fericirea noastră aceste probleme au rezolvare. Cum ar fi fost ca toţi
atunci când avem necazuri, dezamăgiri, probleme în dragoste sau în alte domenii să apelăm la
droguri? Cu toţii am fi depresivi, cu răni pe mâini, blocaţi în lumea noastră proprie, care ar fi o
continuă minciună. Nu asta a fost şi nici nu va fi vreodată soluţia! Hai să trăim, nu să visăm! Da,
visele sunt cele mai frumoase, ce e mai frumos decât să visezi? Da, dar nu în modul acesta, nu cu
ajutorul drogurilor. Posibilităţile rezolvării problemelor noastre sunt nenumărate.
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Putem apela la cu totul alte modalităţi ce ne pot face fericiţi din nou sau la alte persoane: un
prieten bun şi de încredere, o mamă sau un tată ce îţi dă mereu sfaturi bune, un profesor sau o
profesoară de la şcoala sau liceul în care studiezi, colega sau colegul de bancă, bunica, bunicul,
mătuşa, unchiul, verişorul sau verişoara cu care ai copilărit, chiar fratele sau sora ta sau ambii? Da,
şi ei te pot ajuta poate chiar mai mult decât îţi poţi imagina.
Opţiuni sunt multe, modalităţi la fel, persoane nenumărate, dar totul ţine de tine şi doar de
tine. Niciodată nu există nu pot, ci nu vreau! De putut, poţi, doar că da, poate îţi e ruşine să
povesteşti altei persoane ce se întâmplă, ce faci cu sănătatea ta pentru a trece peste, însă doar dacă
reuşeşti să-ţi înfrunţi ruşinea, îţi revii ca să poţi fi fericit trăind în lumea reală, fără imaginaţie şi
vise. E bine să visezi, dar cel mai important e să trăieşti, să înfrunţi, să câştigi, să sărbătoreşti şi iar
să trăieşti. Doar prin înfruntarea problemelor, putem reuşi. Viaţa ne va pune la pământ în fiecare zi,
însă putem alege dacă ne ridicăm sau nu în picioare. Da, putem alege dacă luptăm şi ieşim
învingători sau dacă renunţăm încă de la prima zgârietură. Noi ce alegem? Eu, prima variantă, voi?
Cum spuneam, totul ţine de noi, totul e în noi: iubirea, bucuria, reuşitele, speranţa,
bunăvoinţa, credinţa, prietenia, sinceritatea, încrederea, dar şi eşecul, tristeţea, dezamăgirile, ura,
depresia. Însă nu pe toate trebuie să le alegem, nu pe toate trebuie să le considerăm bune, trebuie să
facem diferenţa, să ne gândim la binele nostru. Sunt multe de spus la acest capitol despre droguri şi
răul pe care ni-l fac, însă eu mă rezum la asta.
Poate nu am scris suficiente cuvinte cât să schimbe puţin din fiecare consumator, poate nu
am scris cuvintele corecte care să te facă să-ţi doreşti schimbarea, poate am fost dură în unele fraze,
dar aşa este şi viaţa, dură. Iar noi? Noi trebuie să o acceptăm aşa cum e, căci doar aşa o putem face
să fie cum vrem noi şi cât vrem noi. Doar aşa putem trăi fericiţi ca în basme şi ,,împreună până la
adânci bătrâneţi”. Să fim sănătoşi consider că e cel mai important şi dacă deja suntem născuți
sănătoşi, de ce să nu rămânem aşa tot timpul? Şi pentru ce ne-am schimba sănătatea? Pentru o mică
luptă din care putem ieşi învingători şi poate mult mai încrezători în forţele noastre doar dacă
îndrăznim să încercăm? Măcar încearcă şi după aceea poţi zice: ,,Da, am încercat totul, nu cred că
mai am altă soluţie”. Dar măcar nu renunţa fără să încerci, nu te lăsa bătut, înfrânt. Tu nu eşti aşa, tu
eşti puternic! În tine e schimbarea, mai rămâne doar să o vezi, să te descoperi pe tine şi cât de
puternic poţi fi dacă vrei, dacă îţi doreşti asta cu adevărat. Viața îți va oferi în fiecare zi o nouă
culoare! Mai tristă sau mai veselă. Tu ești pictorul, tu ai la îndemână pensula și culorile!
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DISCRIMINAREA DE GEN ÎN TIMP ȘI SPAȚIU

MIULESCU EUGENIA MIHAELA
Participare la concursul interregional „Tinerii spun NU discriminării”
Încă suntem martorii discriminării de gen, în ciuda progreselor remarcabile pe care noi,
oamenii, le-am făcut. Inegalitatea de gen este un fenomen care transcende frontierele dintre culturi,
religii, națiuni și niveluri de trai. Femeile sunt adesea victime ale acestui tip de inegalitate, începând
de la simple aluzii: ,,Femeile nu vorbesc, ele dau din gură”, ,,Femeia este scula dracului!”, ,,Femeia
blondă este proastă”, deși aceeași culoare la bărbat nu înseamnă aproape nimic, etc. Bourdieu
consideră că primatul universal acordat masculinității în taxonomiile culturale are temei în logica
schimburilor simbolice, în construcția socială a relațiilor de rudenie și căsătorie, în cadrul cărora
femeile sunt socotite obiecte de schimb.
Grupurile militantelor feministe protestează împotriva faptului că femeile nu au fost
niciodată categorizate ca indivizi. Au fost văzute doar ca parteneri tăcuți ai bărbaților, un fel de rău
necesar, cu rolul principal de a naște copii pentru perpetuarea urmașilor. Weissmann afirma faptul
că femeia este o ființă slabă, victimă a fiziologiei ei, orientabilă după bărbat, care trebuie să o
ocrotească și să-i împrumute personalitatea lui. Familia este prima care cultivă și ajută dezvoltarea
diferențelor dintre membri. Freud a teoretizat faptul că diferențele pornesc din prima copilărie și se
accentuează în școală în urma grupurilor formate de membrii de același gen. Așadar, până în
prezent, cu toții am fost învățați că bărbații sunt de gen masculin (puternici, ,,nu au voie să plângă”),
iar femeile sunt de gen feminin (slabe, ,,trebuie să stea la cratiță”).
Cultura din ziua de astăzi este într-o continuă schimbare. De la perioada de tiranie a tatălui
în Roma antică (epocă în care căsătoria avea scopuri exclusiv de procreație, dragostea fiind asociată
cu legăturile extraconjugale), la modelele familiale de azi, în care bărbații își iau concedii parentale
pentru creșterea copiilor, este o cale lungă parcursă la nivelul mentalităților legate de rolurile de
gen.
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Felul în care ne raportăm față de masculinitate
sau față de feminitate este în plină transformare. Până
nu demult, femeile nu aveau drept de vot, iar astăzi
avem nu doar regine (Anglia, Olanda), dar și femei
președinte de țară, prim-miniștrii (India, Germania, Irlanda, Filipine, Letonia) sau femei miniștrii ai
apărării. Pentru femeile de toate vârstele existau restricții: nu aveau dreptul la vot (sau de a publica),
nu ocupau funcții superioare, iar accesul la studii nu era posibil. Biserica (în trecut, dar și în
prezent) promovează supunerea femeii bărbatului ales (,,Femeia nebătută e ca moara neferecată”.).
De asemenea, literatura oferă și ea tot atâtea dovezi ale variației și schimbărilor raporturilor
de gen în timp. Faimoasele romane, personajele și poveștile lor sunt tot atâtea mărturii ale
mentalităților, prejudecăților și obiceiurilor de gen ale epocilor respective. Figuri mitice sau istorice
de femei care au condus bărbații în luptă, cum ar fi Boadicea, Ioana d’Arc, Khana Snesh sau Irina
Sibrova, au condus de-a lungul timpului în imaginația colectivă occidentală. Funcțiunile lor
principale erau nu de a demonstra faptul că femeile sunt capabile de eroism în război ca și bărbații,
ci mai degrabă femei excepționale împotriva firii lucrurilor.

Bibliografie:
Petre Anghel – ,,Cultură și interculturalitate”, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2009.
Nira Yuval-Davis – „Gen și națiune”, Editura Univers, București, 2003.
Lazăr Vlăsceanu – „Manual de sociologie”, Editura Polirom, Iași, 2011.
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ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII

ADITIVII ALIMENTARI
PROF. GRECU TATIANA

Alimentele sunt produse vegetale sau animale necesare menţinerii proceselor vitale ale
organismului uman (producerea substanţelor proprii organismului şi a energiei necesare); acestea
trebuie să conţină: substanţe nutritive (carbohidraţi, grăsimi, proteine), substanţe de balast (fibre
alimentare ), vitamine, minerale şi microelemente, precum şi apă. La acestea se adaugă numeroşi
aditivi alimentari.
Coloranţii alimentari dau alimentelor un aspect colorat comercial care stimulează apetitul,
dau impresia unei calităţi mai bune; se utilizează în dulciuri, îngheţată, limonadă, dar şi în
margarină, brânză şi produse din peşte.
Exemple:
Galben de chinolină, E 104

Carotină (galben), E 160 a

Azorubin (roşu), E 123

Licopină (oranj), E 160 d

Indigotin (albastru), E 132

Carbonat de calciu (alb), E 170

Clorofilă (verde), E 140

Oxid de fier (brun, negru), E 172

Conservanţii cresc durabilitatea alimentelor, întârzie alterarea lor microbiană, au acţiune
bactericidă şi fungicidă; se utilizează în special în cazul produselor piscicole, în cel al produselor
de patiserie, margarinei, salatelor, băuturilor din suc de fructe, bananelor, citricelor.
Exemple:
Acid benzoic şi benzoaţi

E 210….E 213

Derivaţi ai acidului p-hidroxibenzoic

E 214….E 219

Dioxid de sulf şi sulfiţi

E 220….E 227

Acid formic şi formiaţi

E 236….E 238
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Antioxidanţii încetinesc alterarea chimică a alimentelor prin împiedicarea oxidării cu
oxigenul din aer. Se pot utiliza la fabricarea margarinei, a uleiurilor, produselor de patiserie,
marţipanului, etc.
Exemple:
Acid L-ascorbic şi derivaţi

E 300….E 304

Tocoferoli

E 306….E 309

Esteri ai acidului galic

E 310….E 312

Aromatizanţii dau alimentelor miros şi gust, le suprimă defectele de gust şi le lasă
întotdeauna gustul original; sunt utilizaţi practic în toate alimentele prelucrate. Se clasifică în
următoarele tipuri: aromatizanţi naturali (izolaţi din substanţe naturale), identic naturali
(produşi pe cale sintetică, dar prezenţi, de asemenea, în natură) şi sintetici (produşi pe cale sintetică,
inexistenţi în natură).
Bibliografie:
Sommer K., Wunsch K. H., Zettler m., Compendiu de chimie – traducere Diaconeasa G.,
Editura All Educational, 2007.

FABRICAREA ZAHĂRULUI – CONTROLUL PE FAZE DE FABRICAŢIE

ENACHE ELENA MARIA, Clasa a XII-a B
Prof. ing. VULPE CARMEN RODICA

Premiul I la Simpozionul
Internațional „Universul
Științelor”, secțiunea Științe
exacte
Tăierea sfeclei de zahăr, analiza tăiţeilor
Calitatea tăiţeilor de sfeclă de zahăr reprezintă un
indiciu al modului de funcţionare a maşinilor de tăiat şi
totodată o garanţie a bunei desfăşurări a procesului de
difuzie.
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Calitatea tăiţeilor se exprimă prin următoarele elemente: cifra Silin, procentul de
sfărâmături, cifra suedeză.
Cifra Silin reprezintă lungimea în metri a 100 g tăieţei din care se îndepărtează tăieţeii mai
scurţi de 1 m, tăieţeii transparenţi şi plăcuţa pieptenilor.
Pentru determinare se aşază tăieţeii rămaşi cap la cap pe o scândură specială cu lungimea de
1 m care are săpate de-a lungul ei 10 şănţuleţe. Numărul şănţuleţelor care se umplu cu tăieţei
reprezintă cifra Silin.
Procentul de sfărâmături se determină cântărind sfărâmăturile separate din probă pentru
cifra Silin.
Cifra suedeză reprezintă raportul dintre masa tăieţeilor mai lungi de 50 cm şi masa celor
mai scurţi de 1 cm.
Pentru determinare se cântăresc 50 g tăieţei din care, cu o pensetă, se aleg cei cu o lungime de
la 5 cm în sus şi cei cu o lungime de la 1 cm în jos. Se cântăresc separat cele 2 fracţiuni şi se face
raportul maselor.
Determinarea conţinutului de zahăr polarizat se face prin metoda digestiei la cald. Pentru
analiză se efectuează două probe în paralel, iar rezultatul reprezintă media aritmetică a celor două
determinări. Se acordă o atenţie deosebită acestei analize deoarece pe aceste determinări se bazează
întocmirea bilanţului zahărului.
Determinarea substanţei uscate se face prin uscare la etuvă.
Mod de lucru: Se cântăresc la balanţa tehnică 15- 20 g terci rezultat din măcinarea
tăieţeilor într-o capsulă de aluminiu, împreună cu o baghetă mică de sticlă. Se întinde terciul cu
bagheta, în strat egal, şi se introduce fiola în etuvă la temperatura de 105-1100 C. Se menţine timp
de 6-8 ore la această temperatură, apoi se scoate şi se răceşte în exicator, timp de 30 min, după care
se cântăreşte.
Calculul: Su(%)=(G1/G2)100, în care:
G1-reprezintă masa probei după uscare
G2-reprezintă masa probei înainte de uscare

Difuzia, analiza zemii de difuzie
Pentru urmărirea curentă a modului de lucru se determină de două ori pe schimb Brixul,
polarizaţia, puritatea, aciditatea şi pH-ul.
Brixul se determină refractometric din proba răcită la 200 C.
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Polarizaţia se determină cu ajutorul zaharimetrului: în analiză se ia o probă de 52 g, la
defecare se folosesc 4-5 cm3 acetat bazic de plumb, filtratul se polarizează în tub de 400 mm.
Conţinutul de zahăr se determină prin împărţirea citirii polarimetrice la 4.
Puritatea se determină prin calcul, în funcţie de Brix şi polarizaţie.
Q = P/Bx, unde
Q = puritatea zemii de difuzie
P = polarizația zemii de difuzie
Bx = Brixul zemii de difuzie (conținutul în substanță uscată)
Aciditatea zemii de difuzie este dată de acizii organici ce se extrag odată cu zahărul din
sfeclă. Determinarea acidităţii se face prin titrare cu soluţie de NaOH şi se exprimă în procente de
CaO. Pentru ca aciditatea să se exprime în acest fel, determinarea se efectuează cu o soluţie de
NaOH n/28.
Mod de lucru: 25 cm3 zeamă se introduc într-o capsulă mare de porţelan, se diluează cu apă
neutrală proaspăt preparată şi se titrează cu soluţia de hidroxid n/28. Sfârşitul reacţiei se constată cu
o hârtie de fenolftaleină pe care se picură soluţia de analizat. Când apare o coloraţie roz în jurul
picăturii, titrarea este terminată.
Calculul acidităţii – Dacă titrarea s-a făcut cu soluţie de NaOH n/28 la fiecare cm3 de
soluţie corespund 0,001g CaO:
CaO[%]=4*V*0.001
Determinarea pH-ului se face rapid, cu ajutorul hârtiei indicatoare de pH sau mai precis,
potenţiometric.
Puterea de coagulare dă indicaţii asupra conţinutului de coloizi şi în legătură cu aceasta se
stabilesc condiţiile de lucru la purificare.
Principiul metodei: Se precipită substanţele dizolvate coloidal (proteinele) cu acid acetic
concentrat şi se măsoară volumul de precipitat separat prin sedimentare.
Calculul puterii de coagulare se face considerând că la 1 cm3 precipitat corespunde o putere
de coagulare de 1%.
Purificarea zemii de difuzie
Analizele de bază în cadrul procesului de purificare sunt cele de determinare a pH-ului şi a
alcalinitaţii. Pentru zeama predefecată se determină varul total. pH-ul şi alcalinitatea sunt parametrii
principali prin care se controlează şi se reglează operaţiile procesului de purificare.
1.

Analiza zemii predefecate şi defecate

Determinarea pH-ului se face cu hârtie indicatoare sau cu pH-metrul.
Determinarea alcalinităţii
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Principiul metodei: Se titrează proba în vederea neutralizării cu o soluţie de acid sulfuric, în
prezenţa fenolftaleinei ca indicator.

2.

Analiza zemii de la saturaţia I

Determinarea alcalinităţii şi a pH-ului se face ca pentru zeama predefecată şi cea defecată.
Determinarea vitezei de sedimentare şi a volumului de nămol sunt analize prin care se
apreciază cantitatea zemii în vederea desfăşurării în bune condiţii a operaţiei de decantare.
Principiul metodei: Se urmăreşte timp de 25 min înălţimea stratului de nămol depus dintr-o
probă de zeamă tulbure, la temperatura de 650C. Se notează înălţimea din minut în minut primele
10 min, din 2 în 2 minute până la 20 min şi apoi înălţimea la care s-a ajuns la 20 min. Datele se
înscriu pe două axe (pe abscisă timpul, în minute, şi pe ordonată înălţimea nămolului, în mm) şi
se trasează o curbă.
Se duce tangenta în partea cea mai înclinată a curbei şi se notează valorile de pe abscisă şi
ordonată în punctele unde aceasta intersectează cele două drepte.
Viteza de sedimentare se notează cu Sk şi se calculează raportând valoarea înălţimii în
punctele de intersecţie cu tangenta la valoarea timpului.
Modul de lucru: Pentru determinare se foloseşte un cilindru gradat de 1000 cm3 căruia i se
ataşează un marcaj suplimentar, din hârtie milimetrică până la înălţimea de 3500 mm. După ce se
introduce proba, se face o agitare a acesteia şi când temperatura a ajuns la 650 se începe notarea
înălţimii de nămol.
Volumul de nămol se calculează pe baza datelor obţinute la determinarea vitezei de
sedimentare şi se exprimă în procente faţă de volumul de zeamă. Deoarece diametrul cilindrului
are o valoare constantă, volumul de nămol se poate calcula făcând raportul dintre înălţimea
stratului depus după 25 de minute şi înălţimea iniţială a stratului de zeamă din cilindru.
Determinarea coeficientului de filtrabilitate Fk
Principiul metodei: Se scufundă în zeamă un dispozitiv prevăzut cu hârtie de filtru de
suprafaţă cunoscută. Acest dispozitiv este în legătură cu o biuretă împărţită prin 5 diviziuni în 5
părţi egale de volum cunoscut. Se măsoară timpul în care zeama filtrată parcurge primul şi
ultimul interval al biuretei:
Fk = (t2 –t1 )
În care: t2 – este timpul în care zeama filtrată parcurge ultima diviziune, în s.
t1 – este timpul la care zeama filtrată a parcurs prima diviziune, în s.
Condiţii tehnice pentru zahăr
În ţara noastră zahărul se livrează în trei tipuri:
-

zahăr tos constituit din cristale de zaharoză, neaglomerate;
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-

zahăr bucăţi, rafinat, constituit din cristale de zaharoză, aglomerate prin turnare sau presare şi
tăiat în bucăţi prismatice;

-

zahăr praf, denumit și zahăr farin, obţinut prin măcinarea zahărului tos sau a sfărâmăturilor de
zahăr bucăţi.

Proprietăţi organoleptice:

Tipul

Zahăr tos
(rafinat sau nerafinat)

Zahăr bucăţi
(turnat sau presat)

Zahăr praf
(farin)

alb-albicios

alb – cel turnat lucios,
cel presat poate să fie
şi mat

alb-mat

Cristale cât mai uniforme,
uscate, nelipicioase, fără
aglomerări

bucăţi curate, fără pete

făina fină uscată,
nelipicioasă

lipsă

lipsă

Culoare

Aspect

Corpuri
lipsă
străine
Miros şi gust dulce
gust

fără miros şi gust străin

Proprietăţi fizice şi chimice:

Tipul

Tos rafinat

Bucăţi
(turnat
presat)

Zaharoza, raportată la substanţa
uscată, % minimum

99,8

99,8

99,8

0,05

0,05

0,05

Umiditate, % maximum

0,10

0,15

0,15

Solubilitatea în apă

Soluţia de 10 % trebuie să fie clară, fără
sediment şi fără miros

Praf
şi (farin)

Substanţe reducătoare, % maximum

(Analiza se face conform STAS 110/49)

Bibliografie:
A. Murgeanu, P. Murdzec – „Utilajul și tehnologia în industria alimentară extractivă”, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 1995.
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SĂ ȘTIM CÂTEVA INFORMAȚII DESPRE POLUAREA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Prof. ing. GURICĂ CRINA ADRIANA
Liceul Tehnologic Roșia Jiu

O definiție atotcuprinzătoare nu putem afirma că există încă, deși în decursul timpului s-au
dat multe, cea mai completă dintre toate fiind considerată cea formulată de

CONFERINŢA

MONDIALĂ a ONU asupra mediului şi anume: ,,modificarea componenților naturali sau prezența
unor componente străine, ca urmare a acțiunii omului şi care în lumina cunoștințelor noastre actuale
provoacă prin natura lor, prin concentrația în care se găsesc şi prin timpul cât acționează, efecte
nocive asupra sănătății, creează disconfort sau împiedică asupra diferitelor utilizări ale mediului la
care acesta putea servi în forma sa anterioară” (STOCKHOLM-1972).
Din cuprinsul definiției se poate constata că cea mai mare responsabilitate pentru
poluarea mediului o poartă omul, poluarea fiind consecința activității fiziologice, dar mai ales
social-economice a acestuia. Nu se poate neglija faptul că în mediul înconjurător are loc şi o
autopoluare, din cauza prezenței unor elemente naturale, care îl degradează, de exemplu: ridicarea
în atmosferă a prafului de sol sau distrugerea în masă a unor plante acvatice, care urmează unei
perioade propice de dezvoltare, aşa-numita ,,înflorire” a apelor. Exemple de acest gen mai pot fi
date, dar ele sunt relativ puține față de frecvența celor care rezultă în urma activității omului.
Referindu-ne la poluare, în general, şi la efectele nocive ale acesteia asupra sănătății şi confortului
omului, în special, este util să ne oprim aici la două noțiuni multă vreme considerate sinonime şi
care nici astăzi nu sunt acceptate de toți cercetătorii ca fiind total diferite. Este vorba despre
poluarea şi impurificarea mediului.
Prin impurificarea mediului se înțelege prezența în mediului înconjurător a unor elemente
sau componente care nu se găsesc în mod obișnuit în alcătuirea acestuia. Din definiția dată mai
devreme reiese însă că poluarea cuprinde atât prezența unor elemente străine, cât şi modificarea
componentelor naturale ale mediului. Un exemplu în acest sens îl constituie creşterea concentrației
de dioxid de carbon din aer ca urmare a activităților industriale ale omului. Este vorba de poluare,
deși dioxidul de carbon face parte din compoziția normală a aerului.
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Pe de altă parte, simpla prezență a unor elemente străine față de componența normală a
mediului înconjurător nu este de natură să provoace efecte nocive sau nedorite decât în cazul când
prin natura lor, concentrația în care se găsesc şi timpul cât acționează produc asemenea consecințe.
Din cele relatate reiese deosebirea care se poate face între poluare şi impurificare, deși aşa
cum am mai arătat, în vorbirea comună, cele două noțiuni sunt confundate frecvent.
Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat și s-a diversificat
pe măsura evoluției societății umane, ajungând astăzi una dintre importantele preocupări ale
specialiștilor din diferite domenii ale științei și tehnicii, ale statelor și guvernelor, ale întregii
populații a pământului. Aceasta, pentru că primejdia reprezentată de poluare a crescut și crește
neîncetat, impune măsuri urgente pe plan național și internațional, în spiritul ideilor pentru
combaterea poluării.
Poluarea, printre alte clasificări, este de două feluri: poluare naturală și poluare
artificială. Sursele naturale principale ale poluării sunt erupțiile vulcanice, furtunile de praf,
incendiile naturale ale pădurilor și altele, cum ar fi gheizerele sau descompunerea unor substanțe
organice.
Erupțiile vulcanice generează produși gazoși, lichizi și solizi, exercitând influențe negative
asupra purității atmosferice. Cenușile vulcanice, vaporii de apă, praful vulcanic și alte numeroase
gaze sunt suflate în atmosferă, unde formează nori groși, care pot pluti până la mari distanțe de
locul de emitere. Timpul de rămânere în atmosferă a acestor suspensii poate ajunge chiar la 1-2 ani.
Furtunile de praf sunt și ele un important factor în poluarea aerului. Terenurile afânate din
regiunile de stepă, în perioadele lipsite de precipitații, pierd partea aeriană a vegetației și rămân
expuse acțiunii de eroziune a vântului. Vânturile continue, de durată, ridică de pe sol o parte din
particulele care sunt reținute în atmosferă perioade lungi de timp. Depunerea acestor particule ca
urmare a procesului de sedimentare sau a efectului de spălare exercitat de ploi se poate produce la
mari distanțe față de locul de unde au fost ridicate.
Incendiile naturale sunt o importantă sursă de fum și cenușă, ele se produc atunci când
umiditatea climatului scade natural sub pragul critic. Fenomenul este deosebit de răspândit, mai ales
în zona tropicală, deși, în general, gradul de umiditate al pădurilor din aceasta zonă nu este de
natură să favorizeze izbucnirea incendiului.
Din punct de vedere al felului surselor de poluare produse de om (artificiale), se disting
următoarele tipuri:


poluare industrială

-20 - 25%



poluare casnică

-50 - 60 %



poluare datorată mijloacelor de transport -20- 25 %
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Industria este, la momentul actual, principalul poluant la scară mondială.
Procesele de producție industrială și producția de energie a industriei sunt principalele surse
ale poluării atmosferice, dar la acestea putem adăuga orice arderi din care rezultă substanțe
poluante.
Gazele industriale, gazele rezultate din arderi, fie că e vorba de încălzirea locuințelor sau de
gazele de eșapament eliminate de autovehicule, poluează atmosfera cu numeroase substanțe
dăunătoare sănătății, aceste substanțe provoacă, printre altele, boli respiratorii și alergii, precum și
ploi acide ce distrug pădurile. Praful, cenușa și fumul au o proporție destul de mare în totalitatea
poluanților care există în atmosferă.
Sursele artificiale generatoare de praf, cenușă și fum cuprind, în general, toate activitățile
omenești bazate pe arderea combustibililor lichizi, solizi sau gazoși. O importantă sursă industrială,
în special de praf, o reprezintă industria materialelor de construcție, care are la bază prelucrarea
unor roci naturale (silicați, argile, calcar, magnezit, ghips etc.)
Monoxidul de carbon (CO) este un gaz foarte periculos, ce are o pondere din ce în ce mai
mare printre poluanții devastatori. Aerul pe care îl inspiram este parte din atmosferă, amestecul de
gaze ce acoperă globul pământesc. Acest amestec de gaze asigură viața pe pământ și ne protejează
de razele dăunătoare ale Soarelui. Echilibrul natural al gazelor atmosferice este amenințat acum de
activitatea omului. Aceste pericole ar fi reprezentate de efectul de seră, încălzirea globală, poluarea
aerului, subțierea stratului de ozon și ploile acide.
Stratul de ozon din stratosferă ne protejează reținând razele ultraviolete ale soarelui.
Deoarece în zilele noastre a crescut foarte mult folosirea frigiderelor, detergenților etc., aceste gaze
au ajuns în aer în cantități mai mari decât cele care ar putea fi suportate de atmosferă. Pe măsură ce
se ridică, ele se descompun și distrug stratul de ozon.
Industria arde carburanți fosili, eliberând în atmosferă gazele de seră care încălzesc
Pământul. Gazele de seră, rezultate din procesele industriale

și din agricultură,

dereglează

echilibrul atmosferic, rețin gazele infraroșii și le reflectă pe suprafața Pământului. În consecință,
crește temperatura medie globală.
Stratul gros de agenți poluanți eliberați de un oraș mare poate crea o ceață sufocantă, mai
ales când nu există vânturi care să împrăștie poluanții. Gazele acide care ies din coșurile fabricilor și
din autovehicule se amestecă cu precipitațiile, rezultând ploi acide care distrug clădiri, păduri și
omoară peștii. Unii agenți poluanți ajung în stratosferă, distrugând ozonul natural care protejează
animalele și plantele împotriva razelor nocive ultraviolete ale Soarelui.
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Ploaia acidă distruge plantele și animalele. Ea spală nutrienții de pe sol, frunze și ace, iar
acestea se îngălbenesc și mor. Aluminiul eliberat de ploi slăbește rădăcinile copacilor, favorizând
distrugerea lor. Păduri întregi au dispărut din aceasta cauză.
Este și mai rău dacă ploaia acidă ajunge în râuri sau lacuri, pentru că acestea transportă
otrava la distanță, omorând și cele mai mici organisme. Peștii sunt determinați de aluminiu să
producă o mucoasă lipicioasă care le înfundă branhiile și îi ,,sufocă”, în cele din urmă. Apele acide
distrug și icrele.
Ploile acide distrug culturile, omoară peștii prin otrăvirea lacurilor și fărâmițează pietrele.
Copacii își pierd frunzele și, în final, mor. Aceste păduri situate pe granițele ceho-poloneze arată
parcă ar fi fost lovite de bomba atomică. Ele au fost distruse de ploile acide datorate poluării
industriale din fostele țări comuniste.
Pesticidele, care constituie astăzi cea mai eficace armă de protecție a culturilor, nu trebuie
deloc considerate ca acea metodă absolută de confruntare cu dăunătorii. Ele trebuie considerate
întotdeauna o armă, cu care se poate interveni suplimentar sau auxiliar.
În contrast cu factorii poluanți din mediu care merită o tratare specială pentru a fi eliminați,
există însă şi substanțe, numite biodegradabile, care nu poluează natura. Un produs este numit
biodegradabil atunci când se transformă, se descompune şi se elimină în mod natural. Resturile de
mâncare, hârtie şi materialele de origine vegetală sau animală, cum sunt bumbacul sau lâna, sunt
biodegradabile.
În schimb, numeroase materiale plastice nu sunt. Rezistente la uzură, la rupere şi la acțiuni
chimice, ele formează depozite după utilizare. Pentru aceste materiale, chimiștii au inventat metode
de reciclare. Unele materiale plastice sunt rupte în bucăți şi folosite apoi la fabricarea aglomeratelor,
a materialelor de construcție sau pentru asfaltarea drumurilor. Alte materiale plastice, care nu
degajă gaze nocive, sunt arse şi folosite la încălzitul urban. Cu toate acestea, în viitor se încearcă
punerea la punct a unor materiale biodegradabile, care să se descompună tot atât de natural ca şi
lemnul. Dacă omenirea ar rămâne în stadiul actual de dezvoltare, ea ar nevoită să-şi semneze actul
de deces peste aproximativ 200 de ani.
Aşa că este foarte important să știm mai multe despre poluare şi despre felul în care
aceasta acționează asupra sănătății noastre. Trebuie să știm să ne apărăm pământul, căci el
este pe zi ce trece mai poluat.
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ŞIRUL LUI FIBONACCI. NUMĂRUL DE AUR

Prof. VULPE CARMEN RODICA
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
Șirul lui Fibonacci este un şir de numere în care fiecare se
obţine din suma celor două dinaintea sa: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55
etc. Împărţind orice număr la predecesorul său, se obține
aproximativ numărul de aur.
Şirul respectiv a fost introdus de către Fibonacci în anul
1202, atunci matematicianul fiind cunoscut sub numele de
Leonardo Pisano (Leonard din Pisa). Mai târziu matematicianul
însuși şi-a spus Leonardus filius Bonacii Pisanus (Leonard fiul lui
Bonaccio Pisanul). În secolul al XIV-lea, şirul prezentat mai sus a fost denumit şirul lui Fibonacci
prin contracţia cuvintelor filius Bonacii. Şirul apare prima dată în cartea ,,Liber abaci”, fiind utilizat
ȋn rezolvarea unei probleme de matematică.
Problema iepurilor
Fie dată o pereche de iepuri. Se ştie că fiecare pereche de iepuri produce ȋn fiecare lună o
nouă pereche de iepuri, care la rândul său devine productivă la vârsta de o lună. Să se determine
câte perechi de iepuri vor fi după n luni.
Demonstraţie:
Fie fn numărul de perechi de iepuri după n luni. Numărul de perechi de iepuri după n + 1
luni îl notăm fn+1. Acesta va fi numărul de perechi din luna n, adică fn, plus numărul de iepuri
nou-născuți. Cum iepurii se nasc din perechea de iepuri cu vârsta mai mare de o lună, iepurii
nou-născuţi vor fi fn-1 perechi.
Exprimând acest fapt obţinem relaţia: f n1  f n  f n1 , iar f 0  0 şi f1  1
Ca atare am obţinut un şir numeric definit în mod recurent. Primii doi termeni se consideră
cunoscuţi f0 = 0, f1 = 1.
Astfel ,,problema iepurilor” s-a redus la rezolvarea unei ecuaţii funcţionale.
Presupunem că şirul fn are forma f n  r n , unde r este un parametru real. Înlocuind în relaţia
n 1
n
n 1
f n1  f n  f n1 , obţinem: r  r  r , adică r 2  r  1  0, r  0
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Problema înmulțirii iepurilor este departe de a fi realistă, chiar dacă a dus la o descoperire
atât de importantă cum este acest şir. Dar cunoscutul şir al lui Fibonacci, generat de aceasta
problemă, are numeroase aplicaţii deosebit de interesante. Unul dintre cele mai importante aspecte
este legătura dintre numerele Fibonacci şi secţiunea de aur.
Numerele lui Fibonacci apar peste tot în natură, pornind de la aranjamentul frunzelor, de la
şabloanele petalelor unei flori şi ajungând la falangele mâinii umane, fiind considerate sistemul de
numărare al naturii. Şirul lui Fibonacci a fascinat de-a lungul istoriei pe foarte mulţi oameni de
ştiinţă, matematicieni, fizicieni, biologi şi continuă să o facă în continuare, iar pictorii, sculptorii şi
muzicienii creează continuu minuni estetice folosindu-l în arta lor.
Numărul de aur
În mod particular, din punct de vedere estetic oamenii preferă proporţiile numărului de aur
oricăror altor proporţii. Deşi această proporţie este cunoscută încă din antichitate, abia în 1835 este
denumită „proporţie de aur” de către matematicianul german Martin Ohm (1792-1872), iar de la
începutul secolului XX este simbolizată de litera grecească Phi (ca un omagiu adus marelui sculptor
grec Phidias, care a utilizat în sculpturile sale şi în construirea Partenonului
dimensiuni aflate în proporţia de aur). Prima lucrare cunoscută în domeniul
matematicii care face referire la proporția divină este „Elementele”
lui Euclid, acesta studiind diferitele modalităţi de împărţire a unei drepte în
două segmente.
Două cantităţi a şi b se găsesc în proporţia de aur dacă a+b raportat
la a este egal cu a/b. Valoarea numerică a acestui raport este: 1,618033… şi a
fost numită „numărul de aur”.
Euclid a numit „proporţie divină” acea secţionare în care raportul dintre lungimea totală şi
segmentul mai lung este egal cu raportul dintre lungimea acestuia şi lungimea segmentului mai
scurt.
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Proporţionalitatea respectivă a fost adoptată în diferite lucrări ale lui Platon sau ale
filozofilor şcolii neopitagorice care, bazaţi pe faptul că raportul respectiv era un număr iraţional
putând fi exprimat prin fracţia continuă –
1

  1

1

1
1

1
1

dădeau numărului diferite semnificaţii mistice. Fiind singurul număr a cărui fracţie continuă conţine
doar cifra ,,1”, numărul a fost definit ca „cel mai nobil număr iraţional”.
Problema proporţiilor optime nu a fost însă legată numai de numărul Φ. Încă din antichitate
artiştii au căutat să definească omul perfect. Primul exemplu de prezentare a unei asemenea reguli
fiind Canonul lui Policlet, exemplificat prin sculptura Doryphoros (Purtătorul de suliţă). Nu a rămas
însă nicio redactare a acestui canon, iar sculptura ne este cunoscută doar prin copii datând din epoca
romană, ale căror proporţii diferă, astfel încât nu permit o definire matematică exactă a
recomandărilor lui Policlet.
Problemele proporţiilor lucrărilor de artă a fost reluată în timpul
Renaşterii. De multe ori ne-am întrebat cum „Cina cea de taină” sau
„Mona Lisa” lui Leonardo da Vinci ne fac să rămânem extaziaţi în faţa
lor. Ca şi cum Divinitatea ar fi coborât asupra noastră o minune, dar acest
fapt nu e departe de adevăr. E vorba de „section divina”.
„Numărul de aur” se regăseşte în toate tipurile de cristale naturale sau
artificiale, în geometria hexagonală a fulgilor de nea, în construcţia
spiralată a cochiliilor de melci, scoici, la păsări şi insecte – cel mai uşor
este de remarcat la fluturi, „fracţia de aur” fiind implicată în păstrarea
proporţiilor între corp şi aripi.
Această fracţie stă la baza modului în
care fulgerele îşi dezvoltă ramificaţiile pe cer, în felul în care
râurile îşi construiesc braţele, în felul în care copacii îşi dezvoltă
ramurile, în geometria atomică şi moleculară a tuturor metalelor
grele, precum şi modelul de dezvoltare al ADN-ului, fundamentul genetic şi stuctural al tuturor
organismelor vii.
Ca urmare, ştiinţa, matematica, arta, natura, domenii care aparent nu pot fi relaţionate,
găsesc un numitor comun: „numărul de aur” sau „proporţia divină”. Numărul de aur reprezintă un
secret fundamental al universului şi este înrădăcinat în fiinţa umană şi în general în materia vie, care
îşi manifestă preferinţa pentru proporţiile legate de acest număr în moduri foarte variate.
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STRUCTURI ALGEBRICE ÎNTR-O PAGINĂ

Prof. SIMONA MĂGUREANU
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

Pentru o recapitulare ușoară, utilă și necesară elevilor de clasa a XII-a.
Monoizi

Grupuri

Fie mulțimea M≠  și o lege de compoziție
 definită pe M. Cuplul (M,  ) se numește
monoid dacă sunt verificate axiomele:
M1) Asociativitatea: (

Fie mulțimea G≠  și o lege de compoziție
 definită pe G. Cuplul (G,  ) se numește
grup dacă sunt verificate axiomele:
G1) Asociativitatea: (x  y)  z=x  (y  z),
x, y, z  G.
G2)Element neutru:
e  G astfel încât
x  e  e  x  x, x  G.
G3)Elemente simetrizabile:
x  G,  x’  G astfel încât x  x’= x’  x
=e.
Dacă,în plus, avem axioma
G3)Comutativitatea:
x  y  y  x, x, y G,
atunci G se numește grup comutativ sau
abelian.

x  y)  z  x  ( y  z), x, y, z  M

M2)Element neutru:
e  M astfel încât x  e  e  x  x, x 
M.
Dacă avem
M3)Comutativitatea:
x  y  y  x, x, y  M ,
atunci spunem că monoidul M este
comutativ.
Notăm U(M) mulțimea elementelor
simetrizabile ale monoidului.

Inele

Corpuri

O mulțime A   , luată împreună cu două legi de
compoziție
A  A→A, (x;y)→x+y
A  A→A, (x;y)→x∙y,
se numește inel dacă:
G) (A;+) este grup abelian;
M) (A;∙) este monoid;
D) Distributivitatea înmulțirii față de adunare:
x(y+z)=xy+xz, (y+z)x=yz+zx, x, y, z  A.
Dacă înmulțirea inelului satisface și axioma
M3) comutativitatea xy=yx, x, y  A
Spunem că inelul A este comutativ.
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Un inel K se numește corp dacă
0  1 și orice element x  K ,
x  0, este simetrizabil în raport
cu înmulțirea :
x  K , x  0, x ,  K astfel
încât x-1x=xx-1=1.
Un corp se numește comutativ
dacă înmulțirea este comutativă.

MAGIA VINURILOR

Prof. MILOSTEANU DIANA NICOLETA
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
Tehnologia vinului sau oenologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor, metodelor
şi procedeelor de preparare şi condiţionare a vinului şi a celorlalte produse obţinute pe bază de must
şi vin, în scopul realizării unor produse finite care să corespundă pieţei. Denumirea de oenologie
provine de la cuvintele din limba greacă oenos, care înseamnă vin, şi logos vorbire, deci în sens mai
larg, oenologia este ştiinţa vinului. Cuvântul tehnologie aminteşte de cuvântul grecesc tehon, care
înseamnă meserie, meşteşug, artă.
Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentaţia alcoolică completă sau parţială a
strugurilor proaspeţi zdrobiţi sau supuşi unor prelucrări autorizate ori a mustului de struguri
proaspeţi. Băuturile alcoolice din alte fructe, inclusiv din stafide nu pot purta denumirea de vin.
Prepararea vinului, alături de cultivarea viţei-de-vie, este cunoscută din cele mai vechi timpuri şi
reprezenta o meserie, o artă, care era practicată de o anumită categorie de oameni şi se transmitea
de la o generaţie la alta, ca orice altă meserie, cu toate secretele ei. Vinul a însoțit omul pe
parcursul întregii sale existenţe, i-a devenit nu numai un aliat în victorii, ci şi un sfătuitor, prieten în
momente de cumpănă şi deschizător de noi drumuri prin clarviziunea pe care o năştea în mintea
celui care-l folosea în mod înțelept. Începând cu Hipocrate, Plinius şi Horaţiu, până în zilele
noastre, specialişti şi scriitori, oameni de ştiinţă şi gânditori ai tuturor timpurilor, relevând însușirile
strugurilor şi vinului, le-au adus elogiul bine meritat (Teodorescu, I.C., 1997).
„Niciun leac nu poate tămădui ca vinul. El îndepărtează durerile, redă uitarea şi alină
gândurile întunecate care ne chinuiesc în fiecare zi” a spus Homer. „Vinul este viaţa”, a afirmat
Petroniu; „Vinul dă putere”, a mărturisit Pliniu; „Nu pot scrie versuri durabile băutorii de apă”, a
susţinut Horaţiu;
„Cine bea vin, bea geniu”, a scris mai târziu Baudelaire, şi tot el a adăugat: „Dacă vinul ar
dispărea din producţia omenirii, cred că s-ar produce în sănătatea şi inteligenţa locuitorilor planetei
noastre un gol, o absenţă mult mai înspăimântătoare decât toate excesele de care e făcut
răspunzător”.
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„Vinul exprimă o necesitate absolută pentru viaţa oamenilor din cele mai îndepărtate
timpuri”(Herodot).
„Pâinea şi vinul sunt cele mai preţioase produse pentru omenire” (Euripide). „Vinul este
desăvârșirea şi frumuseţea ordinii naturii şlefuită cu calm, pricepere şi voluptate de om” (Voltaire).
Vinurile noastre exprimă înțelepciunea adâncă a proverbelor populare, a aforismelor şi
cugetărilor, măiestria specialiştilor, sinteza parfumului florilor, muzica tuturor timpurilor şi
imensitatea sufletului omenesc sau suavele gânduri despre măreţia creaţiei umane. Toate acestea se
adună într-o cupă de vin ce poartă virtuţile trecutului îndepărtat şi prezentului înmiresmat. Via este
o fiinţă apropiată şi nespus de darnică, dacă ştii să te porţi cu ea.
Majestatea sa vinul se detaşează dintre bunurile materiale – şi euforizante – prin calităţi pe
cât de extraordinare, pe atât de necesare omului: un dar pentru suflet, un test pentru inteligenţă, un
stimulent pentru gândire; tristeţea însăși se subordonează sub imperiul său şi devine pentru om
fermecătoare.
Din timpuri străvechi, via şi vinul au însoțit existenţa umană. Alături de pâine şi untdelemn,
ele fac parte din triada sacră a omenirii. Folosirea vinului este consemnată în diferite scene
sculptate, gravate, pictate, desenate şi este menţionată în vechile scrieri – hieroglifă, cuneiformă,
etc. Efectul euforizant, respectiv acea stare de bună dispoziţie, la care se adaugă şi cea de relaxare, a
reprezentat totdeauna o altă motivaţie a consumului moderat de vin. Nu întâmplător de 2000 de ani
generaţiile creştine îşi capătă hrana vieţii spirituale prin împărtăşanie cu pâine şi vin. Nu cred că
există alt fruct sau băutură care să aibă un loc atât de important şi privilegiat în scrierile sfinte sau
laice ca vinul” (V.D. Cotea). „Vinul este singura fiinţă în stare lichidă ce se naşte, trăieşte şi moare”
(Păstorel Teodoreanu).
Calitatea şi cantitatea strugurilor, respectiv a vinurilor, sunt influenţate de o serie de factori
ce ţin de natura soiului, tehnologia culturii viţei-de-vie şi tehnologia de obţinere a vinului.
Complexitatea şi varietatea factorilor vinicoli determină obţinerea unor tipuri, categorii şi
sortimente variate de vinuri.
Complexul de factori ce influenţează calitatea şi producţia vinului se grupează astfel –
calitatea strugurilor: soiul; gradul de coacere; condiţiile de cultură; factori ecologici (clima, solul,
expoziţia viei, boli, dăunători, calamităţi naturale), factori agrotehnici (lucrările viei şi solului,
formele şi sistemele de tăiere, operaţiile în verde, îngrășămintele, irigaţiile), factorii tehnologici
(prelucrarea strugurilor, fermentarea mustului sau mustuielii, păstrarea, îngrijirea şi condiţionarea
vinului).
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Soiul influenţează calitatea şi cantitatea vinului prin natura sa, prin gradul de coacere a
strugurilor şi sortimentul adoptat. Fiecare soi de struguri are însușirile sale proprii, însă acestea se
manifestă în gradul cel mai ridicat numai în anumite condiţii de mediu şi cultură. Astfel, soiul
Fetească albă dă vinuri de calitate superioară în podgoriile Alba Iulia, Târnave şi Cotnari, care au o
climă mai temperată. În podgoriile din sudul ţării acelaşi soi dă vinuri nearmonioase, cu aciditate
mică. Soiul este factorul care imprimă vinului o fizionomie proprie, care face să se deosebească
vinurile între ele. Anumite caracteristici, particularităţi ale vinurilor se pot obţine şi din asocierea
anumitor soiuri în sortimente tehnologice sau biologice. Clima influenţează cantitatea şi calitatea
strugurilor prin acţiunea conjugată a elementelor ei de bază: temperatură, umiditate şi luminozitate,
care la rândul lor sunt influenţate de latitudine şi altitudine, expoziţia viei. De exemplu,
temperaturile scăzute primăvara şi toamna influenţează negativ producţia şi calitatea strugurilor. În
zonele cu climă răcoroasă se vor cultiva numai soiuri cu coacere timpurie. De regulă, aici se obţin
vinuri uşoare, albe, cu tărie mică şi aciditate mare, indicate pentru industrializare. În zonele
cald-temperate, unde domină cea mai mare parte a viilor de pe glob, se obţin vinuri albe şi roşii de
calitate. În zonele cu climă călduroasă se cultivă toate soiurile de viţă, însă calitatea vinurilor este
uniformă, vinurile de consum curent sunt nearmonioase, bogate în alcool şi sărace în aciditate. Aici
se recomandă cultivarea soiurilor cu coacere târzie. Cele mai bune rezultate le dau, în această zonă,
soiurile aromate, care dau vinuri dulci sau licoroase aromate, foarte mult apreciate. Umiditatea
scăzută, seceta micşorează recolta, iar conţinutul de zahăr este redus. Umiditatea excesivă
predispune recolta la atacul bolilor, iar compoziţia strugurilor este modificată: conţinutul de zahăr,
substanţe colorante, arome scade şi conţinutul de acizi, substanţe azotoase creşte. În general, anii
buni sunt aceia când lunile august şi septembrie sunt relativ uscate şi calde, care oferă zile lungi
pentru coacerea strugurilor.
Solul, alături de soi şi climă, constituie factorul de bază ce influenţează calitatea şi cantitatea
vinurilor. Solul influenţează atât prin însușirile sale fizice, textura sa, cât şi prin compoziţia chimică
şi valoarea pH-ului.
Solurile de tip podzol (ce conţin nisip şi lut, sărace în calciu) cu reacţie acidă sunt indicate
pentru soiuri care dau vinuri de consum curent, uşoare şi fine. Vinurile superioare albe şi roşii se
obţin din plantaţiile cultivate pe soluri brun-roşcate de pădure.
Solurile carbonate cu humus sunt indicate pentru obţinerea vinurilor spumante, iar cele
bogate în calcar pentru vinuri aromate şi coniacuri fine. Solurile aluvionare, ca şi nisipurile
nesolidificate, se pretează cel mai bine pentru producerea vinurilor curente de masă.
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Expoziţia, determinată de latitudine şi altitudine influenţează în mare măsură calitatea
strugurilor şi a vinurilor. În zonele reci, numai expoziţiile sudice dau vinuri corespunzătoare, iar în
zonele călduroase expoziţiile nordice sunt indicate pentru obţinerea vinurilor echilibrate. Bolile şi
dăunătorii nu numai că diminuează recolta, dar determină o scădere sensibilă a calităţii. De aceea se
va avea o deosebită grijă ca bolile şi dăunătorii să fie combătuţi la timp folosindu-se fungicidele şi
insecticidele adecvate.
Gradul de coacere a strugurilor este determinant pentru calitatea vinului şi de aici necesitatea
stabilirii maturităţii tehnologice a strugurilor în funcţie de tipul, categoria şi sortimentul vinurilor ce
urmează a fi obţinute. Conţinutul procentual de zahăr şi cel al acidităţii titrabile sunt indicii care
determină gradul de utilizare al strugurilor din punct de vedere al coacerii pentru scopurile urmărite
în producţie.
Cercetările efectuate au dovedit că unele soiuri de struguri păstrează buchetul propriu şi
caracterul reductiv chiar în condiţii de supracoacere, fiind citate soiurile Pinot gris, Furmint,
Traminer. Alte soiuri, precum Riesling, Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Fetească regală,
depăşind maturitatea tehnologică, pierd caracterul specific al soiului şi caracterul reductiv.
Caracteristicile chimice ale vinului se deosebesc chiar în cadrul aceluiaşi soi, în funcţie de
etapa de recoltare a strugurilor. Aceste etape sunt cuprinse în perioada maturităţii tehnologice şi
pentru anii cu condiţii climaterice normale nu trebuie să depăşească 18÷20 zile, în funcţie de soiul
de struguri şi scopul tehnologic.
Factorii tehnologici, ce apreciază că obţinerea unei recolte bune de struguri constituie numai
jumătate din lungul drum ce duce la obţinerea vinurilor, vinificaţia raţională întregind complexul de
factori ce concură la obţinerea vinurilor de calitate.
Potrivit celor mai recente statistici ale Organizației Internaționale a Viei și Vinului (2015),
publicate pe site-ul oficial www.oiv.int., Portugalia ocupă locul al IV-lea în topul țărilor europene
cultivatoare de viță-de-vie, cu o suprafață de 217.000 ha, situându-se astfel după Spania, Franța și
Italia, și cu doar o poziție mai sus față de România, care se bucură de cel de-al V-lea loc în această
ierarhie. În ceea ce privește producția de vin pe anul 2015, Portugalia ocupă locul al V-lea în rândul
țărilor europene, potrivit acelorași statistici, cu o producție de 7 milioane hectolitri și o estimare de
5,6 milioane hectolitri pentru anul 2016, clasându-se după Italia, Franța, Spania și Germania.
Viticultura portugheză își are rădăcinile în perioada de dinaintea colonizării romane,
vița-de-vie fiind adusă aici de către fenicieni, în jurul anului 1000 î.Hr., notează Giuseppe Sicheri,
în volumul ,,Vinurile lumii”.
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Cultura viței-de-vie a fost apoi extinsă și ameliorată de către călugări, în secolul al XII-lea,
când au înființat numeroase mănăstiri. Portugalia s-a bucurat, însă, de recunoaștere în acest
domeniu mult mai târziu, odată cu obținerea renumitului vin de Porto, produs în regiunea viticolă
Douro. De altfel, cea mai mare parte a vinurilor portugheze se obțin din soiuri locale, unele dintre
ele fiind cultivate din timpuri străvechi, după cum arată oenologul Mihai Macici în cartea ,,Lumea
vinurilor. Vinurile lumii”. Pentru vinurile roșii se folosesc soiurile Touriga-Nacional,
Tinta-Francisca, Alvarelhao, Touriga-Francesa, Tinta Cao, Tinta Roriz, Tempranillo, iar pentru cele
albe — Rabigato, Alvarinho, Loureiro, Arinto, L'Encruzado, Assario Branco, Sercial, Bual și
Verdelho.
Pornind de la nord către sud, întâlnim regiuni viticole celebre, precum: Douro, Vinhos
Verdes, Dao, Bairrada, Ribatejo, Alentejo, Colares, Bucelas, Setubal, Algarve și Madeira, aceasta
din urmă fiind situată pe insula cu același nume.
Regiunea viticolă Douro, situată în nordul țării, pe pantele abrupte ale cursului mediu și
superior al fluviului ce o străbate, este recunoscută ca prima regiune din lume pentru cultura
viței-de-vie (1756), renumită pentru celebrul vin de Porto, produs aici abia din secolul al XVII-lea
și devenit cunoscut în lumea întreagă. Potrivit prof. dr. Liviu Dejeu, într-un articol dedicat
viticulturii acestei țări și publicat în „Almanahul podgorenilor” (2000), timp de circa 700 de ani,
vinul din regiunea Douro a fost transportat în butoaie, cu ajutorul unor bărci cu pânze (barcos
rabelos) până la depozitele marilor firme care-l comercializează din orașul Porto, la Oceanul
Atlantic, sau din orașul Vila Nova da Gaia, situat de cealaltă parte a fluviului. Succesul de care se
bucură astăzi acest vin se datorează, în mare parte, englezilor, care au recurs la procedeul
',,fortifierii” acestuia cu puțin alcool, pentru a rezista mai bine la transport. Vinurile tratate astfel
deveneau mai moi și mai plăcute, pierzând din plusul de aciditate. S-a născut tehnologia producerii
acestor vinuri, prin adaosul de alcool în mustul de fermentare, ducând la oprirea fermentației. În
funcție de momentul ales pentru aplicarea acestui adaos, se obțin diferitele tipuri de vin de Porto:
seci, demiseci sau dulci.
Există o multitudine de vinuri de Porto, clasificate în funcție de culoare și de gradul de
dulceață. În funcție de culoare, vinurile de Porto se încadrează în următoarele categorii: Retinto
(roșu-închis), Tinto (roșu), Tinto aloirado (rubiniu), Aloirado (roșu-cărămiziu), Aloirado-claro
(coajă de ceapă), Branco-palido (galben pal), Branco-palha (galben-pai) și Branco-doirado
(galben-auriu). Iar în ceea ce privește conținutul de zahăr, vinurile pot fi Extra Seco, Seco, Meio
Seco, Doce și Muito Doce o Lagrima.
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Însă indiferent de culoare și de conținutul în zahăr, vinurile de Porto se încadrează în două
grupe mari: ,,Porto normale”, care sunt vinuri de cupaj, și ,,Porto speciale” sau ,,Vinos de
novidade”, vinuri de înaltă calitate, ce provin din recolta unor ani excepționali, supuse unui
îndelungat proces de învechire.
Oenologul Mihai Macici scria, în anul 2008, în volumul „Lumea vinurilor. Vinurile lumii”,
că Portugalia produce circa 700.000 hectolitri, din care 90% este destinat exportului, îndeosebi în
țări precum Franța, Anglia, Belgia și Luxemburg. Vinurile de Porto se pot consuma ca aperitiv, așa
cum preferă francezii, în acest caz alegându-se vinuri seci, sau la desert, așa cum o fac englezii, caz
în care se aleg vinuri dulci. Pot fi, însă, servite și în timpul mesei, situație în care sunt preferate
vinurile nu prea dulci.
Vinul de Porto se obţine în regiunea Duro din Portugalia din soiuri de struguri autohtone.
Strugurii se culeg la uşoară stafidire şi conţin 240÷280 g/l
zahăr. Mustuiala integrală se fermentează până la 8% vol.
alcool, după care se aplică alcoolizarea până la tăria de
18÷20% cu distilat de vin.
După separarea drojdiilor şi limpezirea vinurilor, acestea
se grupează în două categorii:
vinuri de cupaj, ce urmează să evolueze în butoaie 4÷8
ani şi care evoluează puţin prin învechire la sticle;
vinuri de calitate, care se conservă în butoaie pline,
circa 2 ani, după care se ameliorează foarte mult prin
învechire la sticle, evoluţia fiind asemănătoare cu cea a
vinurilor roşii fine. Au tăria alcoolică de 18÷20% vol. alc, un conţinut în zahăr de 50 g/l,
culoare şi buchet caracteristic vinurilor roşii evoluate la butoi şi la sticle.
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DETERMINAREA PROPRIETĂȚILOR FIZICO–CHIMICE ALE APELOR
NATURALE

Prof. MARIA-RAMONA USCĂTESCU,
Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
Hidrosfera reprezintă învelișul de apă al planetei Terra, apa (cea care alcătuiește acest
înveliș) fiind cea mai răspândită substanță de pe suprafața planetei noastre.
Prin cantitatea mare de apă din straturile sale exterioare,
Terra se deosebește de celelalte planete ale sistemului nostru
solar, care sunt lipsite de apă sau sărace în apă. Din suprafața
totală a globului pământesc (5, 1·108 km2), 71% (3, 62·108
km2) este ocupată de mări și oceane, iar din suprafața uscatului
puțin mai mult de 10% (1,58·107 km2) era acoperită cu ghețari, în anul 1972.
Principalele forme sub care se regăsește apa pe Terra sunt:


Apa sărată – conținută de mări și oceane



Apa dulce – conținută de apele curgătoare (fluvii, râuri, pârâuri), apele stătătoare (lacuri),
precipitații, apele freatice și apele subterane.
Din volumul total de apă de pe Terra apa care se regăsește în mări și oceane reprezintă 97%,

apa din fluvii, râuri, pârâuri, lacuri și ape subterane reprezintă 0,7%, iar apa din ghețari și calotele
glaciale 2,3%. 20% din rezervele de apă dulce ale planetei se regăsesc în bazinul Amazonului,
acestea fiind menținute la o valoare constantă de regimul intens al precipitațiilor.
Este cunoscut faptul că în activitățile umane se folosește cu precădere apa dulce, iar
distribuția ei inegală pe suprafața Terrei conduce la apariția unor probleme de gestionare, utilizare și
conservare a resurselor de apă dulce mai ales în zonele intens populate.
Pentru a se putea observa gradul de poluare a apelor naturale, acestea sunt supuse unor
analize fizice, fizico-chimice, chimice, biologice, dar şi bacteriologice.
Proprietățile fizico-chimice fac trecerea între caracteristicile fizice și cele chimice, iar cele
care sunt determinate fiind pH-ul, alcalinitatea apei, aciditatea apei şi reziduul fix.
1. Determinarea pH -ului apei
pH - ul reprezintă logaritmul cu semn schimbat al concentrației molare a soluției în ioni de
hidroniu.
[H3O+] = 10 – pH mol/L
pH = -lg [H3O+]
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pH-ul apelor variază puțin față de pH-ul neutru datorită prezenței CO2, a bicarbonaților și a
carbonaților. Măsurarea pH-ului este importantă, deoarece variații mari ale acestuia pot provoca
dezechilibre pentru organismele acvatice, împiedicând în același timp și desfășurarea normală a
procesului de autopurificare a apei. Pentru determinarea pH-ului apei se folosesc metode
colorimetrice, dar și electrometrice.
Metoda colorimetrică are ca principiu introducerea unui indicator în proba de analizat și
compararea acesteia cu o scară de etalonare sau cu discuri colorate ce corespund diferitelor valori
ale pH-ului. Acest tip de determinare prezintă și unele dezavantaje: nu se poate folosi pentru ape
tulburi sau colorate; apele cu salinitate crescută pot modifica tenta indicatorului; clorul rezidual
poate distruge parțial indicatorul sau poate intensifica culoarea lui.
Metoda electrometrică are ca și principiu măsurarea diferenței de potențial existentă între un
electrod de sticlă și un electrod de referință (calomel – KCl saturată), ambii introduși în proba de
apă de analizat. Se cunoaște faptul că această diferență variază linear cu pH-ul probei. Este
recomandabil ca electrozii să fie introduși direct în sursa de apă de analizat, în caz contrar proba
este prelevată, iar determinarea se realizează la fața locului. Acest tip de metodă este mai precisă și
poate fi utilizată și pentru ape tulburi sau colorate.
2. Determinarea alcalinității apei
Alcalinitatea apei este dată de prezența bicarbonaților, a carbonaților alcalini,
alcalino-pământoși și a hidroxizilor.
Principiul metodei constă în neutralizarea unei cantități din apa de analizat cu un acid diluat
în prezența unui indicator. Alcalinitatea care se determină este clasificată în:


alcalinitate permanentă – determinată în prezența fenolftaleinei (pH = 8,2) și este dată de
bazele libere și de carbonații alcalini;
NaOH

+

K2CO3

+

→

HCl

NaCl

→

HCl

+

H2O

KHCO3

+

KCl

Valoarea se determină cu următoarea formula de calcul:
AlcP =

Vf
 1000 ,
Vp

ml HCI 0,1 N/dm3

unde: Vp – volumul de apă pentru analiză, ml;
V – volumul de HCI 0,1N folosit pentru titrare, ml;
f – factorul de corecţie al soluţiei de HCI 0,1N.


alcalinitate totală – determinată în prezența metil-oranjului (pH = 4,4) și este dată de bazele
libere, carbonații și bicarbonații alcalini.
NaOH

+

K2CO3

HCl
+

→

NaCl

HCl

→
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+

H2 O

KHCO3

+

KCl

Ca (HCO3)2

+

HCl

→

CaCl2

+

2H2CO3

Valoarea se determină cu următoarea formula de calcul:
AlcT=

Vf
 1000 , ml HCl 0,1 N/dm3
Vp

unde: Vp – volumul de apă pentru analiză, ml;
V – volumul de HCI 0,1N folosit pentru titrare, ml;
f – factorul de corecţie al soluţiei de HCI 0,1N.
3. Determinarea acidității apei
Aciditatea surselor naturale de apă este foarte puțin posibilă, prezența ei indicând de obicei o
poluare cu ape reziduale. Este determinată de prezența CO2 liber, a acizilor minerali și a sărurilor
provenite din reacția acizilor tari cu bazele slabe.
Principiul metodei constă în neutralizarea unei cantități din apa de analizat cu o bază în
prezența unui indicator. Aciditatea care se determină este clasificată în:


aciditate totală – determinată în prezența fenolftaleinei și este dată de prezența CO2 liber.
Valoarea se determină cu următoarea formula de calcul:
Act=

Vf
 1000 ,
Vp

ml NaOH 0,1 N/dm3

unde: Vp – volumul de apă pentru analiză, ml;
V – volumul de NaOH 0,1N folosit pentru titrare, ml;
f – factorul de corecţie al soluţiei de NaOH 0,1 N.
Dacă apa de analizat are pH-ul mai mare de 4, 5, aciditatea datorată acizilor minerali este 0;
iar dacă apa de analizat are pH-ul mai mic de 4,5, aciditatea este datorată acizilor minerali şi se
numește aciditate reală.


aciditate reală – determinată în prezența metil-oranjului și dată de prezența acizilor
minerali.
Valoarea se determină cu următoarea formulă de calcul:
AcR=

Vf
 1000 ,
Vp

ml NaOH 0,lN/dm3

unde: Vp – volumul de apă pentru analiză, ml;
V – volumul de NaOH 0,1N folosit pentru titrare, ml;
f – factorul de corecţie al soluţiei de NaOH 0,1N.
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4. Determinarea mineralizării globale
Mineralizarea globală reprezintă cantitatea totală de săruri dizolvate în proba de apă,
inclusiv substanțele organice. Pentru a se studia compoziția mineralizării trebuie cunoscute
stabilitățile sărurilor în funcție de temperatură. Astfel:


Carbonații și bicarbonații – la temperatură apropiată de 100°C, bicarbonatul de sodiu
(NaHCO3), bicarbonatul de calciu (Ca(HCO3)2) și cel de magneziu (Mg(HCO3)2) încep să
piardă CO2 și H2O pentru a se transforma în carbonații corespunzători (125°C întreaga
cantitate de NaHCO3 trece în Na2CO3, pentru ceilalți bicarbonați intervalul de temperatură
fiind mai mare).
125𝑂 𝐶

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 →

𝑁𝑎2 𝐶𝑂3

𝑡𝑂𝐶

𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3 )2 →

𝑡𝑂𝐶

𝑀𝑔(𝐻𝐶𝑂3 )2 →


+

𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂

+

𝑀𝑔𝐶𝑂3

+

𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂
𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂

Sulfații:
o CaSO4 · 2H2O pierde prima moleculă de H2O în intervalul de temperatură 110 ÷
170°C, a doua moleculă de H2O o elimină la 170°C, CaSO4 anhidru fiind stabil la
temperatura de 900°C.
110÷170𝑜 𝐶

𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 2𝐻2 𝑂

→

𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 𝐻2 𝑂

170𝑜 𝐶

→

𝐶𝑎𝑆𝑂4

o MgSO4 · 7H2O elimină primele 5 molecule de H2O la temperatura de 140°C, ultima
eliminându-se în intervalul 200÷320°C.
𝑀𝑔𝑆𝑂4 ∙ 7𝐻2 𝑂

140𝑜 𝐶

→

𝑀𝑔𝑆𝑂4 ∙ 2𝐻2 𝑂

200÷320𝑜 𝐶

→

𝑀𝑔𝑆𝑂4

o Na2SO4 și K2SO4 pierd relativ ușor apa de cristalizare și sunt stabili într-un interval
mare de temperatură.


Nitrații se deshidratează ușor. Nitratul de magneziu nu pierde total apa de cristalizare prin
încălzire în intervalul 105 ÷ 110°C.



Clorurile de sodiu și potasiu devin complet anhidre prin încălzire la 100°C; cea de calciu se
deshidratează complet la 260°C, iar cea de magneziu la 172°C.



Dioxidul de siliciu pierde foarte greu apa de cristalizare, devenind complet anhidru prin
încălzire la 1000°C.



Materiile organice se află în genere în apele poluate; acestea rezistă prin încălzire la 100°C,
descompunându-se apoi treptat odată cu creșterea temperaturii.
Pentru a se putea interpreta cât mai corect gradul de mineralizare este necesar determinarea

reziduului sec, reziduului fix și a celui calcinat.
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Reziduul sec reprezintă totalitatea substanțelor organice și anorganice care sunt dizolvate în
apă și nu sunt volatile la temperatura de 105°C.
Principiul metodei este acela că aceste substanțe organice și anorganice, ce sunt dizolvate în
apă, se separă prin evaporare și apoi se cântăresc.
Formula de calcul pentru determinarea reziduului sec este:
(𝐺1 − 𝐺2 )
∙ 1000
𝑉

𝑚𝑔 𝑟𝑒𝑧𝑖𝑑𝑢𝑢 sec/𝑑𝑚3 =

unde: G1 – greutatea capsulei cu reziduu uscat la 105°C, [în mg];
G2 – greutatea capsulei goale, [în mg];
V – volumul probei de apă luat în lucru, [în ml].
Reziduul sec mai conține apă de cristalizare și de aceea se usucă în etuvă la 180°C,
obținându-se astfel reziduul fix.
Formula de calcul pentru determinarea reziduului fix este:
𝑚𝑔 𝑟𝑒𝑧𝑖𝑑𝑢𝑢 fix/𝑑𝑚3 =

(𝐺1 − 𝐺2 )
∙ 1000
𝑉

unde: G1 – greutatea capsulei cu reziduu uscat la 180°C, [în mg];
G2 – greutatea capsulei goale, [în mg];
V – volumul probei de apă luat în lucru, [în ml].
Prin calcinarea reziduului fix la temperatura de 525±25°C se pierd substanțele organice și o
parte din substanțele minerale volatile, obținându-se reziduul calcinat. Diferența dintre reziduul
determinat la 105°C și cel determinat la 525°C o reprezintă substanțele organice prezente în apă.
Formula de calcul pentru determinarea reziduului calcinat este:
𝑚𝑔 𝑟𝑒𝑧𝑖𝑑𝑢𝑢 calcinat/𝑑𝑚3 =

(𝐺1 − 𝐺2 )
∙ 1000
𝑉

unde: G1 – greutatea capsulei cu reziduu calcinat la 525±25°C, [în mg];
G2 – greutatea capsulei goale, [în mg];
V – volumul probei de apă luat în lucru, [în ml].
BIBLIOGRAFIE:
1. Nenițescu, C.D., Chimie Generală, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1972.
2. Stîngaciu, E., Simionescu, C.M., Supravegherea și controlul calității apelor naturale,
București, Matrix Rom, 2009.
3. Fătu, S. (coordonator), Îndrumar pentru pregătirea practică, București, Editura Plus, 2005.
4. Mănescu, S., Cucu, M., Diaconescu, M.L, Chimia sanitară a mediului, București, Editura
Medicală, 1978.
5. Pătrășcoiu, S., Ivan, C.C, Controlul calității apelor naturale – Suport de curs – Aplicații - ,
Tg – Jiu, Editura Măiastra, 2008.
79

INSTRUMENTE DE LABORATOR FOLOSITE PENTRU MĂSURAREA VOLUMELOR
DE LICHIDE
ULARU ELENA – MĂDĂLINA, Clasa a XII – a D
Prof. coord. MARIA - RAMONA USCĂTESCU

Datorită transparenței și a rezistenței sale chimice, din sticlă se confecționează o serie de
vase de laborator cu cele mai diferite destinații. Pentru măsurarea volumelor de lichide se folosește
sticlărie volumetrică: pahare de laborator, baloane și cilindrii gradați, baloane cotate, biurete și
pipete.
Este cunoscut faptul că unele ustensile se pot utiliza pentru:


măsurarea aproximativă de volume de lichide (pahare de laborator, baloane și
cilindrii gradați)



măsurarea exactă de volume de lichide (baloane cotate, biurete și pipete).

Se cunoaște că:


în volumetrie, unitatea de măsură a volumelor de soluții este litrul (l).



Vasele utilizate sunt marcate la temperatura de 20°C, temperatură acceptată
internațional ca fiind cea mai apropiată de temperatura ambiantă obișnuită.

Cilindrii

gradați

sunt

utilizați

pentru

măsurarea aproximativă a volumelor de lichide.
Aceștia sunt confecționați din sticlă groasă și gradați
în mililitri și fracțiuni de mililitru, având marcată la
partea superioară capacitatea maximă de umplere, care
poate varia între 5-2000 ml, dar și temperatura de
etalonare (20°C).
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Pipetele
măsurarea

sunt

utilizate

volumelor

de

pentru

lichide,

au

capacități diferite, sunt calibrate pentru
anumite

temperaturi.

Acestea

sunt

de

diferite tipuri:
-

Pipete

gradate:

au

formă

cilindrică, au capacități mici de
1, 2,5 și 10 ml.

-

Cilindrii gradați

Pipete cu bulă: au formă cilindrică cu diametrul variabil, partea centrală având
diametrul cel mai mare (bula). Au capacități de 25, 50 și 100 ml și sunt marcate cu un
singur semn circular pe partea superioară sau cu două semne circulare, unul la partea
inferioară a bulei, iar cel de-al doilea la partea superioară a acesteia.

Biuretele sunt utilizate pentru măsurări de precizie (titrări)
deoarece pot măsura cu precizie de 0,1 ml în cazul biuretelor
obișnuite și mult mai mare în cazul microbiuretelor.
Pentru o citire mult mai exactă, unele biurete (Schelbach)
au în partea opusă gradațiilor o dungă albastră, față de care
lichidul funcționează ca o lupă, astfel încât punctul de intersecție
cu meniscul se poate citi foarte ușor.
Biuretele au diferite mărimi: 1mm ml, 50 ml, 25 ml, 5 ml
divizate în 0,02 – 0,1 – 0,2 ml.
Biuretele sunt deschise la un capăt, iar la celălalt sunt
închise cu un dispozitiv potrivit pentru reglarea scurgerii soluției: robinet sau tub de cauciuc cu
clemă.
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Biuretă cu tub de cauciuc și

Biuretă cu robinet

clemă

Pentru citirea corectă a nivelului de lichid trebuie respectate câteva reguli:


Ochiul persoanei care face citirea trebuie să fie la același nivel cu meniscul
lichidului;



Persoana care face citirea trebuie să fie orientată către o sursă de lumină (dacă este
posibil, se alege o sursă naturală de lumină);



Citirea se face diferit pentru lichidele incolore și cele colorate;



Pentru lichidele incolore citirea se face la nivelul meniscului inferior;



Pentru lichidele colorate citirea se face la nivelul meniscului superior;



Pentru lichidele care nu udă sticla (mercur) citirea se face pe o tangentă la suprafața
bombată a lichidului.

BIBLIOGRAFIE:
1. Pătrăşcoiu S., Operaţii de bază în laborator, Editura Măiastra, Tg – Jiu, 2009
2. Stănescu D., Rus A., Lixandru R., Pătrulescu C., Bertalan L., Miteanu M., Instrumente şi
tehnici de laborator, Editura LVS Crepuscul, Ploieşti, 2005.
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ANALIZA DINAMICĂ A MECANISMULUI STOMATOGNAT

Prof. Dr. CIORTAN MARINELA
Colegiul Auto „Traian Vuia” Tg- Jiu
În timpul acţiunii de masticaţie, în unitatea morfo-funcţională compusă din dinte, paradonţiu
şi osul alveolar, sunt dezvoltate forţe considerabile. Pentru a interpreta aceste procese, se porneşte
de la ipotezele privind modul de echilibrare a forţelor ocluzale (FO). Aceste ipoteze [2] se referă la
deplasarea dintelui în spaţiul periodontal, tensiunea rezultată în ligamente prin deplasarea dintelui,
absorţia forţelor ocluzale, echilibrarea forţelor ocluzale prin descompunerea forţelor de presiune şi
de tracţiune, echilibrarea forţelor ocluzale prin deformarea osului maxilar, etc..
Ciclul masticator
Masticaţia cuprinde o mişcare de coborâre şi de ridicare ritmată, de amplitudine constantă,
realizând ciclul masticator. O traiectorie complexă se poate realiza în cele 3 planuri (sagital, frontal
şi transversal), studiind mişcarea la nivelul punctului interincisiv, la nivelul condilului mandibular şi
la nivelul molarilor.
a. Deplasând punctul interincisiv în plan frontal se realizează 4 tipuri de curbe:


mişcări curbe de coborâre, ridicare, concave şi simetrice, de o parte şi de alta a planului
medio-sagital;



mişcări de deschidere aproape verticală, iar mişcarea de închidere, concavă;



mişcări de deschidere şi de închidere unilaterale sau bilaterale asimetrice;



mişcări de deschidere şi de închidere simetrice în plan medio-sagital.

În plan orizontal, anvelopa mişcării este ovalară, asimetrică, extremitatea anterioară este mai
ascuţită, iar cea posterioară e rotunjită; în plan sagital, anvelopa funcţională are forma unei picături
de apă.
b. Deplasarea la nivel condilian
În timpul masticației, cei doi condili se deplasează anterior, apoi revin asimetric în poziţia
iniţială. În cazul deschiderii gurii, condilul părţii active prezintă o deplasare mai complexă. În plan
orizontal, pornind de la intercuspidarea maximă, condilul se deplasează către anterior aproape liniar
2 mm, apoi revine către înapoi şi spre exterior faţă de poziţia de intercuspidare maximă, urmând
revenirea la aceasta printr-o mişcare către anterior şi inferior.
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c. Deplasarea la nivelul molarilor
La articulaţia temporomandibulară, discul este supus la diferite regimuri de încărcare în
timpul deplasărilor mandibulei. Conform studiilor realizate de către cercetătorii străini [6], se pot
distinge trei tipuri de încărcare, compresiune, întindere şi forfecare (figură 1.1) şi combinaţii ale
acestora. În timpul încărcării la compresiune, tulpina discului devine mai scurtă în direcţia de
încărcare. La întindere în încărcare, discul este întins în direcţia de încărcare, iar la forfecare şi în
timpul de încărcare, o suprafaţă a discului se mută în paralel cu o suprafaţă adiacentă. În timpul
fiecărui tip de încărcare, discul confruntă cu o deformare, în timp ce forţele interne sunt produse în
ţesut.

Figura1.1 Diagrama indică forma discului pentru trei direcţii de încărcare
Relaţia dintre presiune şi tulpina elastică a unui material poate fi descrisă de o curbă
presiune - elasticitate (figura 1.2). În cazul în care structura nu este încărcată dincolo de regiunea
elastică, după încetarea forţelor, va reveni la forma sa iniţială.
În cazul în care structura este încărcată până la regiunea de plastic, ea nu îşi va reveni la
forma sa iniţială, atunci când sarcina a încetat. Deformarea plastică va provoca daune permanente
ţesutului. În regiunea elastică, pot fi distinse un vârf de regiune şi o zonă de tranziţie [1], care este
împărţită de către punctul de randament, dincolo de care deformarea ţesutului poate cauza,
aşa-numitul punct critic.
Modificări ale ocluziei statice
Traiectoria pe care o parcurge mandibula între poziţia de postură şi intercuspidare maximă
poartă denumirea de traiectorie terminală posturală, iar traiectoria de includere în ocluzie centrică se
numeşte traiectorie terminală centrică.
Mişcările mandibulei se realizează prin acţiunile muşchilor, sub controlul sistemului nervos
central. Traiectoriile acestor mişcări sunt influenţate şi de forţele ocluzale.
Reglarea mărimilor de intrare în sistem se face prin:
A. Controlul contracţiei muşchilor masticatori (FM).
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B. Transformarea contracţiei muşchilor masticatori în forţe ocluzale (FO) prin adaptarea
dinţilor şi parodonțiului4.
1. Absorbţia în parodonțiu a forţelor ocluzale;
2. Disiparea forţelor ocluzale în structura de dispersie.

Figura 1.3.2 Schema bloc simplificată reprezentând controlul automat al echilibrării FO [2]
unde:
















SNC – analizorul central de comenzi în sistem (sistemul nervos central)
FM – forţa mușchilor masticatori
FO – forţele ocluzale rezultante
S – informații de la organele de simț
IE – informații privind echilibrarea prin tracţiune (Ft) şi comprimare (P) şi disiparea în osul
alveolar
Ic – informaţii de reglabilitate a comenzii de masticaţie
CM – comanda de masticaţie
CR – comanda de masticaţie rezultantă
Fd– forţele preluate în sistem pentru echilibrare şi disipare
Ft,p – forţele de tracțiune şi de presiune echilibrate în spaţiul alveolo-dentar
E – forţele de echilibrare hidro-elastică din spaţiul alveolo-dentar
R – forţa disipată în structura de dispersie
Contracția musculară este produsă de FM – FO
Amortizarea hidroelastică – E
Disiparea forțelor rezultante – R
Primul nivel de reglare este al mărimilor de intrare FO, sistemul nervos central (SNC)

analizează informaţiile primite de la organele de simţ, le compară cu datele din memorie şi comandă
contracţia muşchilor masticatori (FM). Urmează fazele de contracţie, intensitatea FM, frecvenţa
mişcărilor, punctul de aplicaţie pe dinte a FM, etc., şi transformarea FM în FO.
Al doilea nivel de reglare, FO sunt transmise de la dinte la osul alveolar prin intermediul
substanţei ce umple spaţiul dento-alveolar (sistem de amortizare hidroelastic).
Al treilea nivel de reglare constă în disiparea FO în structura de dispersie a oaselor maxilare
şi ale craniului. Cea mai mare parte a buclelor de reacţie (feedback) ale sistemului parodontal se
închid în organism – SN, musculatură, circulaţie, sistem osos etc.
4

Paradonţiu este considerat un simplu sistem mecanic, un sistem fizic fără reacţie, care se autoprogramează, se
autoreglează, se autoregenerează şi îşi păstrează hemostazia (păstrează constantele fiziologice)
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Reprezentarea schematică a sistemului de absorbție al FO în parodonţiu
Pentru a realiza o schemă a sistemului de absorţie al FO în paradonţiu, trebuie să definim
următoarele subsisteme:
1. Subsistemul de forţă reprezintă reglajul FO de către sistemul nervos (SN), reprezentând
intensitatea vectorului FM, direcţie şi punct de aplicaţie al forţei, timp de acţiune, pauza,
frecvenţa, secvenţa mişcărilor.
2. Subsistem de amortizare – reglaj la nivelul spaţiului dento-parodontal.
3. Subsistem de dispersie şi disipare – descărcarea forţei se face în totalitatea osului
maxilar.
În lucrarea „Absorbţia forțelor ocluzale (FO) prin autoreglarea echilibrării şi disipării lor
într-un sistem parodontal integrat”, din volumul

Modularea răspunsului imun cu vaccin

stafilococic în boala parodontală autorii I. B. T. Georgescu, C. Georgescu, L. O. Georgescu
prezintă modelul comparat al sistemului masticator (figura 1. 3) şi modelul simulat (figura 1. 4).

Figura 1.3 Model comportamental al sistemului masticator [2]
În masticaţie, sistemul nervos are un rol central fiind format din suma subsistemelor parodontale
împreună cu cavitatea bucală. Dintele împreună cu parodonţiul formează unitatea morfo-funcțională
de masticaţie simulată în figura 1.4.

Figura 1. 4 Model simulat [2]
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DESCOPERIREA ELECTRICITĂŢII

Prof. DRAGOMIRESCU VIOLETA
Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”

Electricitatea există în natură şi este o formă de energie, așa încât ea nu a fost „inventată”.
În ceea ce privește cine a descoperit-o, există, de asemenea, o mulţime de concepții greșite. Unii
consideră că Benjamin Franklin este cel ce a descoperit electricitatea, dar experimentele acestuia au
ajutat doar la stabilirea unei legături între fulger și electricitate, nimic mai mult. Adevărul despre
descoperirea electricităţii este un pic mai complex şi pentru a-l afla trebuie să ne întoarcem cu mai
mult de două mii de ani în urmă.
În jurul anilor 600 î.Hr., grecii antici au descoperit că dacă se freacă blana pe chihlimbar
(rășină fosilă de copac) se constată o atracție între cele două, astfel încât putem afirma că grecii au
descoperit de fapt electricitatea statică. Mai mult, cercetătorii și arheologii au descoperit prin anii
1930 o serie de vase cu foi de cupru în interiorul lor despre care se crede că ar fi fost baterii antice
menite să producă lumină în interiorul unor obiective din Imperiul Roman.
Dispozitive similare au fost descoperite şi în urma unor săpături arheologice din apropiere
de Bagdad, ceea ce sugerează că perşii le-ar fi putut folosi ca pe o formă timpurie a unor baterii.
În secolul al XVII-lea au avut loc mai multe descoperiri în legătură cu electricitatea, cum ar
fi inventarea unui generator electrostatic, diferențierea dintre curenții electrici pozitivi și negativi,
precum și clasificarea materialelor în conductori sau izolatori.
În anul 1600, fizicianul englez William Gilbert a folosit cuvântul latin „electricus” pentru a
descrie forța pe care anumite substanțe o exercită atunci când sunt frecate unele de altele. Câțiva ani
mai târziu, un alt om de știință englez, Thomas Browne, a scris mai multe cărți în care a folosit
cuvântul „electricitate” pentru a descrie cercetările sale bazate pe activitatea lui Gilbert.
În anul 1752, Ben Franklin a efectuat celebrul său experiment cu un zmeu şi o cheie în
condiţii de furtună. Prin acesta el a dovedit, pur și simplu, că fulgerele și micile scântei electrice
reprezintă același lucru.
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Fizicianul italian Alessandro Volta a descoperit că anumite reacții chimice pot produce
electricitate, iar în anul 1800 el a construit pila voltaică (o baterie electrică timpurie), care a produs
un curent electric continuu, aşa încât el a fost prima persoană care a generat un flux constant de
sarcini electrice. Volta a creat, de asemenea, primul circuit electric legând între ele bornele
încărcate cu sarcini electrice pozitive şi negative și a generat astfel o tensiune electrică.
În anul 1831, Michael Faraday a creat dinamul electric (un generator de energie) prin care a
obținut curent electric într-un mod continuu și practic. Invenția lui Faraday a constat dintr-un
magnet care se deplasa într-o bobină din sârmă de cupru şi care a generat în acest fel un mic curent
electric care se deplasa prin firul bobinei. Această descoperire a creat condiţiile pentru ca
americanul Thomas Edison şi omul de ştiinţă britanic Joseph Swan să inventeze fiecare în parte, în
țările lor, becul cu filament incandescent în jurul anului 1878. În acea perioadă existau becuri
luminoase, dar becul incandescent a fost primul bec electric care lumina ore în șir. Swan şi Edison
au înființat mai târziu o societate pentru a realiza prima aplicaţie practică pentru lampa cu
incandescență, Edison folosind generatorul său de curent continuu pentru a ilumina primele felinare
electrice din New York, în septembrie 1882.
La sfârşitul anilor 1800 și la începutul anilor 1900, inginerul şi inventatorul sârbo-american
Nikola Tesla a contribuit decisiv la apariţia aplicaţiilor comerciale ale electricităţii. El a lucrat
împreună cu Edison și mai târziu a obţinut progrese revoluționare în electromagnetism. De
asemenea, acesta a obţinut brevete care s-au aflat în competiție cu cel al lui Marconi pentru
inventarea radioului. Tot el este recunoscut pentru cercetările sale în legătură cu aplicaţiile
curentului alternativ, motoarele de curent alternativ şi sistemul de distribuție polifazic.
Mai târziu, inventatorul şi industriaşul american George Westinghouse a achiziționat și
dezvoltat motorul patentat de Tesla pentru generarea curentului alternativ. Activitatea lui
Westinghouse, Tesla și a altora a convins treptat societatea americană că viitorul energiei electrice
este reprezentat de curentul alternativ, mai degrabă decât de curentul continuu.
Printre cei a căror activitate a condus la utilizarea energiei electrice aşa cum este în prezent se
numără inventatorul scoţian James Watt, Andre Ampere, un matematician francez, matematicianul
și fizicianul german George Ohm.
În concluzie, nu a existat doar o singură persoană care a descoperit electricitatea. Deşi
conceptul de electricitate a fost cunoscut de mii de ani, studiul științific şi aplicaţiile comerciale ale
acesteia au fost realizate de mai multe genii care au lucrat în același timp la aceste probleme.
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ŞI A LEGUMELOR DONATE
la Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”din Tg-Jiu
Coordonator SNAC: prof. SIMONA MĂGUREANU

În perioada 20-24 noiembrie 2017 în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară
(SNAC), s-a desfășurat activitatea ,,Săptămâna fructelor şi a legumelor donate”. Scopul acestei
campanii este acela de a dezvolta spiritul voluntariatului de la vârste mici, atitudinea de
întrajutorare şi grija faţă de ceilalţi prin sensibilizarea elevilor şi a profesorilor din şcoală cu privire
la situaţia dificilă în care se află unii copii ai căror părinţi au o situaţie financiară precară.
În activităţi s-au implicat mai mulţi profesori voluntari şi elevi (peste 200 elevi) care au
popularizat această acţiune în şcoală şi au coordonat elevii în activităţile de donare. Din donaţiile
elevilor şi ale profesorilor s-a achiziționat o cantitate mare de fructe şi legume de care au beneficiat
elevii din şcoală, precum și copiii care învață la C.S.E.I. Tg-Jiu. Pentru a-i obişnui pe elevi să
mănânce fructe, fiecare elev din școală a primit câte un fruct. Voi atașa câteva fotografii care
prezintă activitățile noastre.
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ECOHARTA ROMÂNIA MARE

Este momentul ca școala să acționeze în vederea formării
unor atitudini ecologiste, de înțelegere a relațiilor care există între
om și natură.
Educaţia ecologică este un proces care are scopul să
îmbunătăţească calitatea vieţii prin asigurarea oamenilor cu
„uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica apariția
unor probleme de mediu. Educaţia poate ajuta oamenii să câştige
cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care
au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru
menţinerea calităţii mediului. De asemenea, este important să îl ajutăm pe copil să devină o
fereastră deschisă spre societatea umană, să ştie cum să se comporte cu cei din jur şi să preţuiască
valorile naţionale.
Ziua

Națională

a

României,

aniversată la 1 Decembrie, este un
moment de readucere în memoria
colectivă

a

luptei

de

veacuri

a

românilor pentru unitatea și integritatea
națională. Poporul român a valorificat
conjunctura internaţională creată în
urma primului război mondial şi a ştiut
să se afirme în contextul mişcării de
eliberare a popoarelor şi al victoriei
principiului naţionalităţilor în Europa. 1 Decembrie este Ziua Naţională a României, dar și a
noastră, a tuturor românilor. Ființa noastră este încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri
pentru a-și apăra țara. Noi suntem datori țării în care ne-am născut și este timpul să învățăm să o
prețuim la adevărata ei valoare. În acest context, profesorii și elevii voluntari de la Colegiul Tehnic
„General Gheorghe Magheru”, alături de Asociația „Victoria Internațional” și alte 5 licee din
județul Gorj: Liceul Roșia Jiu, Liceul Tehnologic Baia de Fier, Colegiul Național „Tudor
Vladimirescu”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” și Colegiul Tehnic „Henri Coandă” au
derulat în perioada 15.11 – 01.12.2017 proiectul ECO HARTA ROMÂNIA MARE.
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După cum știm cu toții, educația ecologică este foarte importantă în societatea
contemporană; prin intermediul acesteia oamenii câștigă deprinderi, abilități, cunoștințe, de care vor
avea nevoie pentru gestionarea eficientă a resurselor naturale și pentru menținerea calității mediului.
De asemenea, școala de astăzi are
datoria să-i învețe pe elevi să-și iubească
țara și să respecte valorile naționale. Cu
susținerea Centrului Național de Informare
și Promovare a Turismului „Constantin
Brâncuși”,
intermediul

a

Primăriei
d-lui

Tg-Jiu

viceprimar

(prin
Adrian

Tudor), dar și cu implicarea extraordinară a
domnului profesor de istorie Andrei Popete Pătrașcu, voluntarii au realizat din dopuri reciclate de
plastic harta României Mari, a României „dodoloațe”, rotunde, așa cum o știm, la 1 decembrie
1918, data Marii Uniri.
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PLANTĂM FAPTE BUNE ÎN ROMÂNIA
„Plantăm fapte bune în România” este o
campanie „Green Endorsement”, bazată pe voluntariat.
„Vedem o distrugere în masă a ultimei sălbăticii
veritabile din Europa. Dacă asta nu se va opri, într-o
generație, două, nu vom mai avea pentru ce lupta. E
nevoie de tot mai mulți voluntari ca să reîmpădurim
România.
Tinerii trebuie să fie conștienți că e nevoie
de sprijin continuu pentru a salva mediul în care
trăim, iar această inițiativă oferă exact ceea ce
tinerii au nevoie: motivație pentru viitorul lor
profesional și certitudinea că au contribuit concret
la o lume mai bună”.
Elevii și profesorii voluntari din școala
noastră s-au alăturat organizației „Team for Next
Generation”, partenerul local care s-a ocupat de
organizarea activității din toamna anului 2017.
Astfel, pe 18 noiembrie, un număr de 40 elevi și 4 profesori au plecat pe o vreme nu tocmai
prielnică spre locația aleasă pentru împădurire:
comuna Vladimir.
Profesor LINOIU CĂLIN: Versanții
sau zonele de deal împădurite reprezintă unele
dintre cele mai frumoase peisaje naturale.
Activitățile de împădurire oferă numeroase
satisfacții participanților, dar și alte beneficii pe
termen mediu și lung ecosistemelor naturale, dar
și comunităților umane. În noiembrie (nu îmi
amintesc exact data), alături de un numeros grup
de profesori și elevi de la C.T. „General Gheorghe Magheru”, am participat la o activitate de
împădurire pe raza localității Vladimir. Alături de noi au fost prezenți elevi din alte școli, precum și
reprezentanți ai instituțiilor gorjene.
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Trecând peste condițiile dificile din teren, condiții determinate de precipitațiile abundente
din zilele anterioare, elevii noștri și-au realizat sarcinile cu entuziasmul specific vârstei. Terenul
umed a generat numeroase momente amuzante, iar atmosfera generală a creat un cadru de lucru
plăcut, ieșind în evidență modul în care elevii din diferite clase au știut să colaboreze.
„Am făcut planeta mai verde” – Raul
Iordache
„Eu sunt Vlad și vreau să vă spun că
am participat la o activitate minunată, sunt
mândru de mine și colegii mei că am putut să
ajutăm natura” – Vlad Lupu
„O activitate pe care am realizat-o cu
zâmbetul pe buze.” – Ștefania Toaxen
„Mi-a plăcut această activitate.” –
Vlad Jugravu
„Sunt Cristina și sunt bucuroasă că la școala mea
pot participa la foarte multe activități. Cea de la Vladimir
a fost una de suflet pentru noi toți, sufletele noastre vor
zburda printre frunze și ramuri.” – Cristina Gruia
„Eu cred că prin această activitate generația noastră
învață să protejeze mediul înconjurător.” – Alex Popa.
„Consider că această activitate trebuie să deschidă
ochii mai multor oameni, deoarece a fost o bucurie imensă să
reparăm ceea ce stricăm de ani întregi, și anume natura.” –
Bogdan Bucur
„Am învățat să fim mai buni cu natura și că avem datoria să o protejăm.” – Adina Bologan
„A fost o experiență minunată, aș vrea să o repet oricând.” – Roberta Bogdan
„A fost o experiență de neuitat, amuzantă și aș vrea să se mai organizeze asemenea
activități.” – Roxana Gheorghiță
„Unul din cele mai frumoase momente” – Maria Mălăescu
„O activitate educativă, cu impact.” – Ramona Tufoi
„A fost o activitate în care ne-am distrat și am făcut un bine naturii.” – Ana-Maria Aninoiu
„A fost frumos.” – Alina Armega
„A fost o zi plină, cu multă muncă, dar cu voie bună.” – Andrei Drăgan
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BALUL BOBOCILOR 2017
Ca în fiecare toamnă ... am numărat bobocii!
Elevii de clasa a XII-a, profesorii diriginți și d-na profesoară Crăc Elena, coordonatorul de
programe și proiecte din cadrul unității de învățământ s-au ocupat de organizarea evenimentului.
„Unul dintre cele mai importante momente din viața oricărui adolescent este, bineînțeles,
Balul Bobocilor. Prin asta au trecut și încă mai trec elevii Colegiului Tehnic „General Gheorghe
Magheru” din Tg-Jiu.
De altfel, balul mai reprezintă și o veritabilă ocazie pentru tinerii liceeni de a se afirma și a
se face cunoscuți, atât ei, cât și calitățile lor.
Astfel, în luna noiembrie 2017 a avut loc în incinta restaurantului Anna Summer Events cel
mai așteptat eveniment al anului – Balul Bobocilor 2017. Cei mai destoinici dintre ei și care au
îndrăznit să urce pe scenă, ce-i drept cam timizi, dar încrezători în forțele lor, au oferit spectatorilor
mai multe momente de dans, actorie și pantomimă, susținute de către candidați, dar și de invitați
speciali. A fost o adevărată desfășurare de forțe, care a implicat foarte multă muncă din partea
aspiranților pentru unul dintre locurile câștigătoare, dar și pentru organizatorii spectacolului.
Publicul i-a apreciat, juriul a votat, iar în urma jurizării, premiile obținute au fost
următoarele:


Lăudat Elena Denisa - Premiul III



Grădinaru Roxana Elena - Premiul II



Drăgoeanu Daniela - Miss Boboc 2017



Mihalcea Cătălina Maria - Miss Popularitate



Popescu Marian Eduard - Premiul III



Sterea Ionel Albert - Premiul II



Buzatu Victor Andrei - Mister Boboc 2017



Răbonțu Darius Zenovian - Mister Popularitate
Cei care au încheiat spectacolul au fost băieți trupei CIA, care au susținut un recital

incendiar.” – Eleonor Băleanu, organizator, clasa a XII-a F
„Balul bobocilor este o experiență unică, pentru mine a fost cel mai frumos moment pe
care l-am trăit, a fost un eveniment foarte important pe care nu o să îl uit niciodată, am trecut prin
multe stări într-o singură seară, în fiecare secundă pe care o petreceam în fața atâtor persoane. Mă
făceau să mă simt foarte agitată și eram din ce în ce mai emoționată.
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Datorită participării la acest bal al bobocilor am reușit să cunosc oameni noi, diferiți mie, dar
atât de minunați și prietenoși.
Am legat noi prietenii, de care sunt foarte mândră, am învățat să lucrez în echipă și multe
altele. Balul bobocilor este cel mai frumos eveniment din anii de liceu, mă bucur că am avut parte
de unul atât de reușit.” – Daniela Drăgoeanu, clasa a IX-a A
„În timpul scurt în care ne-am pregătit pentru minunatul eveniment, nu doar că am cunoscut
persoane noi, ci oameni minunați alături de care am legat cele mai strânse prietenii, prietenii care
sper să dureze o viață întreagă.”–Marian Popescu, clasa a IX-a
„A fost o experiență plăcută pe care nu am să o uit niciodată. Balul nu a însemnat doar o
competiție, ci mai degrabă o cale de a-ți face noi prieteni, de a socializa și totodată de a vedea cum
este să fii pentru câteva ore un om important.” – Albert Sterea, clasa a IX-a D
„A fost o experiență frumoasă și un bal minunat. Pentru mine a fost un pas înainte, deoarece
simt că acum pot să-mi exprim opinia fără emoții. Timiditatea a dispărut, pot spune că sunt mult
mai sociabilă, iar momentele de la bal nu le voi uita niciodată. Ele vor avea un loc special în inima
mea.” – Denisa Lăudat, clasa a IX-a
„Experiența mea de la Balul Bobocilor a fost specială și nu o voi uita niciodată. Contactul
cu participanții și organizatorii a fost plăcut pentru că sunt oameni faini și și-au dat silința ca balul
să fie foarte bine organizat. De altfel, balul a fost mai frumos decât al multor licee din Tg-Jiu. Cu
multe emoții, fiecare concurent a încercat să treacă cu brio peste toate probele. Consider că
stand-up-ul nu este principalul meu atuu, dar prezența mea scenică și carisma mea m-au ajutat și am
reușit să iau locul I în cele din urmă. Cele mai mari emoții le-am avut la decernarea premiilor, iar în
momentul în care mi-am auzit numele m-am simțit împlinit și am știut că tot ce am făcut în seara
aceea a fost bine și că a meritat munca depusă. Una peste alta, totul a decurs foarte bine, balul a fost
unul reușit și am rămas cu o amintire plăcută.” – Andrei Buzatu, clasa a IX-a F
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ARTA DE A DĂRUI APROAPELUI – ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT

Prof. DĂNĂRICU CARMEN

Adolescența este vârsta gândurilor mărețe, este etapa cea mai frumoasă din viața noastră.
Fiecare trebuie să învețe să fie bun și solidar cu cel de lângă noi, să ajute și să fie ajutat, să
dăruiască sentimente, timp și bunuri celor nevoiași, celor speciali. Școala noastră desfășoară o
amplă activitate de voluntariat în parteneriat cu Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă
Târgu-Jiu, parteneriat denumit generic: „Să ne cunoaștem semenii!” Prima activitate organizată
în acest an școlar s-a desfășurat în luna octombrie 2017: „Dar din rodul toamnei”.

Roadele acestei toamne bogate au fost împărțite cu prietenie și căldură copiilor cu nevoi
speciale de la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă. Elevii celor două școli s-au cunoscut, au
socializat realizând împreună aranjamente florale, colaje, desene, toate inspirate de acest anotimp al
bogăției și culorilor. Fructele de sezon, plăcinta cu mere, legumele, toate s-au regăsit din belșug pe
mesele acestor copii desosebiți. Aceste întâlniri sub forma atelierelor de lucru sunt foarte apreciate
de toți elevii participanți, diferențele dispar, copiii se bucură de atenție și afecțiune.
Pe parcursul acestui an școlar, cele două instituții de învățământ vor desfășura împreună
multe activități, acțiuni de ecologizare, excursii, vizite la obiective culturale etc. Se realizează astfel
o punte de legatură între copiii cu cerințe educaționale speciale și elevii din școala de masă.
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Cadrele didactice implicate în acest proiect îi învață pe elevi să-și respecte semenii, să-i
ajute necondiționat, să aibă un dezvoltat spirit de solidaritate, să fie toleranți și darnici. Aceste
trăsături de caracter, odată dobândite, definitivează personalitatea viitorilor adulți, responsabili, cu
idei novatoare și spirit de solidaritate. Următoarea activitate – „Daruri de la Moș Crăciun“ – s-a
desfășurat în luna decembrie a anului 2017.
Elevii și profesorii diriginți de la Colegiul
Tehnic

„General

Gheorghe

Magheru”

Târgu-Jiu au desfășurat o acțiune de
voluntariat în

folosul copiilor speciali,

activitate ce a vizat donații de jucării,
hainuțe și dulciuri.
Toate

aceste

daruri au fost

împărțite cu prietenie și căldură copiilor cu nevoi speciale de la Centrul Școlar Pentru Educație
Incluzivă. Elevii celor două școli s-au cunoscut, au socializat, realizând împreună felicitări,
decorațiuni de sărbători, toate inspirate de magia iernii.
În luna februarie 2018, elevii celor două școli au petrecut o seară de excepție, dans, muzică
și poezie sub genericul „Feerie de iarnă”. Participanții au îmbrăcat costume confecționate special
de profesori, personajele poveștii fiind iarna și fulgii de nea, bucuria și tristețea, speranța și
deznădejdea. Au fost prezentate creațiile literare ale elevilor de liceu, copiii cu cerințe educaționale
speciale având o veritabilă trupa de dans care, la rândul său, a susținut un mic spectacol pe ritmuri
muzicale.
Activitățile continuă pe tot parcursul anului școlar, următoarele presupunând acțiuni de
ecologizare, excursii tematice și o masă rotundă unde se va face o analiză obiectivă a proiectului și
se va contura colaborarea în următorul an școlar.
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Un alt proiect de voluntariat este „Să oferim o speranţă“
Acest

proiect

urmăreşte

sprijinirea

copiilor

cu

handicap, responsabilizarea elevilor şi prevenirea abandonului
şcolar, fiind o alternativă de petrecere a timpului liber în
defavoarea

frecventării

cluburilor,

barurilor,

anturajelor

nocive. Se derulează în baza parteneriatului dintre Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj,
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu
Handicap din Tg-Jiu și Colegiul Tehnic ,,G-ral Gheorghe
Magheru” Tg-Jiu, fiind coordonat de doamna profesoară Crăc
Elena Adriana.
Educarea unui copil ca bun cetăţean se face de la vârste
fragede, important este să îl ajutăm pe copil să devină o
fereastră deschisă spre societatea umană, să ştie cum să se comporte cu cei din jur şi să preţuiască
egalitatea şanselor şi nediscriminarea.
Rolul familiei şi al comunităţii în care se formează copilul, apoi tânărul, este esenţial.
Atmosfera din familie, răspunsul adulţilor la durerea sau frustrarea celor care nu îşi pot impune
voinţa, comentariile despre cei marginalizaţi, insultaţi, alungaţi, aceștia sunt factorii care pot să
sensibilizeze sufletul copiilor sau, dimpotrivă, să accentueze indiferenţa şi respingerea faţă de
persoanele defavorizate.
,,Sărbătorile de iarnă”, ,,Bucătar pentru o zi”, ,,O minte sănătoasă într-un corp sănătos”,
,,Sărbătoarea Paştelui”, ,,Lumea Poveştilor”, ,,Şcoala altfel pentru toţi” , toate acestea sunt activități
ce se vor realiza în acest an școlar.
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„Solidaritate, Bucurie, Speranță”
- proiect propus de școala noastră pentru competiția
„Lider european” - 2018
Activitatea de voluntariat le permite elevilor să participe la rezolvarea parţială sau
totală a problemelor legate de integrarea în societate a copiilor cu cerințe educaționale speciale.
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu este instituția de învățâmânt unde se
pregătesc pentru viață un număr de 320 de elevi cu diferite dizabilități. O parte dintre aceștia provin
din familii dezorganizate, restul fiind copii abandonați care trăiesc în centre de tip maternal. Pentru
toți acești tineri cu probleme de sănătate și familiale, societatea trebuie să acționeze în scopul
integrării lor sociale și profesionale.
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Pornind de la această realitate dură, elevii Colegiului Tehnic „General Gheorghe
Magheru” Tg-Jiu și-au propus să desfășoare o serie de activități alături de copiii cu dizabilități de la
C.S.E.I., activități care să aducă schimbări benefice în viața acestora, să le aducă bucurie în suflet și
speranță în priviri. Elevii implicați în acest proiect sunt: Dragomirescu Talida, Popescu Alina, Pora
George și Vătuiu Bogdan – clasa a XI -a C.

Alina

Talida

George

Bogdan

Activitățile din proiect se vor desfășura paralel, pe două direcții: pentru copiii cu vârste
cuprinse între 5-12 ani, respectiv pentru cei mari. Cei mici vor participa la activități recreative, la
vizite în parcuri și locuri de joacă. Cei mari vor merge la muzee, biblioteci, teatru și film, agenți
economici etc.
În perioada martie - iunie se vor desfășura activitățile propriu-zise cu cele două grupuri
de copii. Astfel echipele de voluntariat având drept lideri elevii Pora Gheorghe și Popescu Alina
vor desfășura activități cu grupa de vârsta 5-12 ani.
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În fiecare zi de sâmbătă, timp de 4 ore, începând cu 1 martie vor fi organizate plimbări în
oraș, vizite în Parcul Central, la Palatul Copiilor, jocuri distractive, activități recreative, teatru
pentru copii, mici acțiuni de ecologizare alături de cei mari. Pentru zilele de 1 și 8 martie se vor face
ateliere de lucru pentru confecționarea de mărțișoare și mici atenții.
Exemple de activități: ”Joc de copii”, ”Un mărțișor din inimă”, ”Lumină din lumină”,
”Județul nostru”, „1 Iunie, vis de copil”, „Învățăm să ne purtăm”. Elevii coordonatori vor introduce
în program activități care plac în mod deosebit elevilor cu cerințe educaționale speciale. Important
este să fie captată atenția copiilor, dorința de implicare, de a relaționa, de a lucra în echipă.
Afecțiunea, căldura, dragostea, siguranța sunt necesare pentru a-i face pe cei suferinzi să se simtă
iubiți și apreciați, încurajați și susținuți.
Echipele conduse de elevii Dragomirescu Talida și Vătuiu Bogdan se vor ocupa de elevii
mari, de peste 12 ani. Activitățile săptămânale se vor concretiza în: ateliere de lucru, activități de
socializare, vizite la muzee, biblioteci, vizionare de filme și piese de teatru, mese rotunde cu agenți
economici – potențiali angajatori ai absolvenților de învățământ profesional special, calificarea
ospătar-bucătar.
Exemple de activități: „Lucrăm împreună”, „Conversăm și învățăm”, „Un oraș curat”,
„Integrarea profesională a tinerilor cu dizabilități” , „Din frumusețile Gorjului”, „Teatrul și filmul” ,
„Șanse egale”. Se vor desfășura și activități la solicitarea elevilor de la C.S.E.I.
În perioada derulării proiectului, toți copiii cu dizabilități vor primi o serie de atenții, mici
cadouri, jucării, îmbrăcăminte, încălțăminte, fructe, dulciuri, toate acestea fiind adunate printr-o
amplă campanie de donații desfășurată în rândul elevilor de la Colegiul Tehnic „General Gheorghe
Magheru” Tg-Jiu și din sponsorizări obținute de echipa de proiect. Această campanie se va numi
„Dăruiește! Fii mai bun!” De asemenea, se va organiza un spectacol caritabil „Copil ca tine
sunt și eu” la Teatrul „Elvira Godeanu”, fondurile obținute din vânzarea biletelor fiind folosite
pentru buna desfășurare a activităților din proiect.
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Principalul rezultat al acestui proiect îl va reprezenta dezvoltarea spiritului de solidaritate la
toți elevii participanți. Experiența dobândită în urma acestui proiect îi va ajuta pe elevi să aibă
mereu grija aproapelui, să nu fie egoiști, să participe activ la viața socială, să ajute și să respecte pe
cei nevoiași, pentru a fi la rândul lor respectați. Totodată, elevii vor învăța să respecte legea și
drepturile celorlalți, să conștientizeze că pentru toți copiii societatea trebuie să acorde aceeași
atenție, toți au aceleași drepturi, indiferent de mediul de proveniență, statutul social, etnie, grad de
handicap.
Beneficiarii proiectului, copiii cu dizabilități, se vor bucura de atenție, socializare, educație,
bunăstare, prieteni noi. Vor cunoaște locuri și oameni noi, vor păși acolo unde până acum poate
doar au visat, vor primi dragoste și căldură sufletească, vor avea mese mai îmbelșugate, vor învăța
că nimeni nu e singur pe lume și că cel de lângă tine te poate ajuta.
Cel mai mare câștig al profesorului coordonator este faptul că-și va învăța elevii să fie
buni, generoși, săritori și dornici să asculte problemele celor din jur. Profesorul este mulțumit când
roadele muncii lui sunt răsplătite pe măsură. Elevii participanți trebuie să demonstreze că și-au
însușit lecțiile despre bunătate sufletească, spirit de inițiativă, dorința de împlinire și realizare,
despre generozitate și speranță.
SOARELE RĂSARE PENTRU EI,
FLORILE ZÂMBESC, PĂSĂRILE CÂNTĂ,
CERUL E SENIN, APELE SUNT LIMPEZI
TOATE PENTRU EI, PENTRU ZÂMBETUL LOR
PENTRU LUMINĂ PE CHIPURI TRISTE,
OMULE, FII BUN ȘI IUBITOR,
DARNIC ȘI PRIETENOS,
RESPECTĂ ȘI DĂRUIEȘTE DIN PUȚINUL TĂU
PENTRU A FI LA RÂNDUL TĂU RESPECTAT !
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SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI - TRADIŢII ŞI OBICEIURI

GAVRILESCU ISABELA, Clasa a X-a B
Înainte de venirea Crăciunului mai mulţi elevi din şcoala noastră au participat la o frumoasă
activitate găzduită de Biblioteca de Artă ,,Iosif Keber”. Atmosfera de acolo a fost extrem de
primitoare şi de caldă. Activitatea a fost organizată de doamnele profesoare Mărgulescu Carmen și
Blîndu Lavinia. Doamnele au avut grijă ca noi să avem niște texte frumoase și să fim pregătiți
pentru aceast moment.
Noi am început repetițiile cu câteva săptămâni în urmă pentru a fi siguri că totul va ieși așa
cum trebuie. Clasa noastră a pregătit o scenetă la care am participat cu toții. În această scenetă era
vorba despre sosirea lui Moș Crăciun la o familie, aceasta așteptându-l cu veselie și colinde. Cu toții
am participat cu mare drag și am încercat să intrăm în rol pe cât de bine putem. Am prezentat la
început o suită de colinde şi am reuşit prin intermediul acestora să creăm o atmosferă propice de
Crăciun din care doar Moşul lipsea. Toţi eram fascinaţi de farmecul colindelor, încât nici nu am
auzit când Moş Crăciun a intrat. Sufletele noastre au fost inundate de bucurie. Acesta ne-a ascultat,
apoi ne-a vorbit şi ne-a răsplătit cu daruri.
Ceilalți colegi au prezentat diverse tradiții și legende despre Crăciun. De unele dintre ele nu
auzisem până atunci și chiar ne-au făcut curioși, ascultând cu sufletul la gură informațiile
corespunzătoare acestora. Am fost vizibil emoţionaţi atât de prezenţa lui Moş Crăciun, dar şi de
gândul că Iosif Keber, marele pictor, s-a bucurat că am trecut pragul casei sale şi că nu l-am uitat.
După încheierea momentelor artistice, doamnele profesoare şi doamna Pătraşcu Simona,
custode la Biblioteca ,,Iosif Keber” ne-au mulțumit pentru tot și ne-au răsplătit cu bomboane și
portocale, ca pe niște adevărați colindători. Această activitate a fost deosebită și mă bucur foarte
mult că am luat parte la ea, fiindcă am înţeles care este semnificaţia obiceiurilor şi tradiţiilor de
iarnă şi am reuşit să colaborăm în cadrul grupei. De asemenea, am conştientizat că generaţia mea
are datoria să promoveze tradiţiile şi obiceiurile pentru a nu fi date uitării.
Mi-aș dori să se mai organizeze astfel de momente, deoarece cu muncă și dragoste putem realiza
ceva cu adevărat frumos.
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SĂ REÎNVIEM ȘI SĂ PĂSTRĂM TRADIŢIILE
DRAGOBETELE, SĂRBĂTOAREA IUBIRII

Legenda lui Dragobete își are rădăcinile într-un cult
dacic al unui zeu al iubirii. Dragobete, fiul babei Dochia, numit și
Cap de Primăvară sau Cap de Vară era considerat

zeul

dragostei, un fel de Cupidon în mitologia romană sau Eros în
mitologia greacă. Sărbătorit pe 24 februarie, acesta mai este
numit și Năvalnic. Această denumire i se trage de la planta
numită năvalnic în care se presupune că a fost transformat de
către Maica Precistă după ce a „îndrăznit să-i încurce și ei
cărările”.
Dragobete a fost blagoslovit la naștere cu cele mai
minunate daruri de cele patru ursitori: Primăvara i-a dăruit iubirea,
prospeţimea florilor și tinereţe fără bătrȃneţe; Vara i-a dăruit
căldura dragostei și dulceaţa fructelor; Toamna i-a dat un fluier
pentru a-i înveseli pe oameni, iar Iarna i-a oferit o îmbrăcăminte
albă cu sclipiri de diamante. Toate aceste daruri l-au făcut să fie
iubit atȃt de fete, cȃt și de băieţi. Sute de ani i-a învăţat pe oameni
ce este dragostea, pȃnă cȃnd blestemul l-a transformat în buruiana
numită năvalnic, plantă care înflorește primăvara devreme prin poiene.
Celebrȃnd iubirea în amintirea lui Dragobete, 24 februarie are
și alte semnificaţii. Renașterea naturii și începutul primăverii, dar și
împerecherea păsărilor făceau ca sărbătoarea să mai fie numită și
„Logodna păsărilor”. În acea zi păsările se împerecheau și își făceau
cuib. Cele rămase neîmperecheate rămȃneau singure pȃnă la
Dragobetele din anul următor. Același lucru se petrecea și în lumea
oamenilor. Fetele îndrăgostite puneau sub

pernă

o

floare

roz-purpuriu care creștea în zonele înalte sub numele de „Floarea
iubirii”. Dacă își visau iubitul, era semn bun că se vor căsători.
Lumea satului era plină de bucurie și veselie. Băieţii și fetele voioși
și zburdalnici se întȃlneau să sărbătorească pe 24 februarie pentru a
rămȃne îndrăgostiţi tot timpul anului.
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Aceștia plecau în pădure să culeagă flori. Obiceiul, care era numit „Zburătorit”, spune că
fata se întorcea alergȃnd, iar flăcăul care o ajungea și care îi cădea drag primea un sărut în faţa
tuturor. Acest sărut era un semn al logodnei. De aici se trage zicala: „Dragobetele sărută fetele”.
Sunt multe credinţe populare legate de această sărbătoare, printre care și faptul că dacă
participai la aceasta erai ferit de boli tot anul.De asemenea, se zice că oamenii nu sacrificau animale
în acea zi pentru a nu periclita împerecherea.
TRADIŢII ŞI OBICEIURI PASCALE LA ROMÂNI

Profesor GRIDAN LAURENŢIU
Şcoala Gimnazială „Sf.Nicolae”,Tg-Jiu
Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia, datina şi obiceiurile, pe care omul
le-a respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi
experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară,
fiind purtătoarele unor informaţii, a unei experienţe şi înţelepciuni vechi.
În secolele XIX-XX, tradiţiile au început din păcate să dispară încetul cu încetul, reuşind să
se păstreze cu precădere în lumea satului, acestea fiind adevărate centre de cultură, de originalitate,
în care ne regăsim rădăcinile şi autenticitatea.
Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos. Începutul acestei sărbători e văzut
chiar în Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, ca preţ al
răscumpărării. În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni.
Satele noastre româneşti au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, un exemplu în
acest sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna
premergătoare Sfintelor Paşti. Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea Domnului Iisus
Hristos în cetatea Ierusalimului. De Florii, cum sunt denumite în popor, se face dezlegare la peşte,
se fac pomeniri, se sapă mormintele şi se decorează porţile şi casele cu ramuri de salcie, pe care
credincioşii le aduc de la biserică.
Joia Mare este cunoscută în calendarul tradiţional şi sub denumirea de joia morţilor sau cina
cea de taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii şi prin oferirea vinului ce
simbolizează sângele ucenicilor săi. Specific deniei de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii ce
reprezintă fragmente extrase din cele 4 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus.
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Pe lângă acestea în Joia Mare se practică un adevărat ritual închinat celor morţi. Joimăriţa,
în tradiţia populară, este zeiţa morţii, ea supraveghează focurile de joimari. Este descrisă fie ca un
animal respingător, fie ca o babă zmeoaică, o stafie sau un duh necurat cu un cap uriaş şi părul
despletit, ce pedepseşte fetele şi femeile leneşe.
Din această zi, ţăranii încetează lucrul la câmp şi se concentează asupra casei, a curţii, pentru
ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle.
Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii dintre sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn în bătaia
clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către biserică.
Acasă le e îngăduit să rămână doar celor foarte bolnavi.
Potrivit credinţelor populare, în această zi cerul s-ar deschide pentru ca morţii să poată
reveni temporar pe pământ şi pentru ca cei vii să le poată transmite anumite mesaje. În zonele din
sudul ţării (Gorj, Dolj, Olt,) în zorii zilei, înainte de a merge la cimitir, femeile aprindeau în
mijlocul curţii focuri din ramuri de alun sau buruieni uscate, în jurul cărora aşezau scaune pentru
morţi. Se spunea că morţii vin acasă pentru a se încălzi şi pentru a primi pomana. De aceea, atunci
când femeile se deplasau la cimitir, unde aprindeau din nou focuri, de această dată la crucile de la
morminte, ele îşi plângeau morţii, dialogau cu ei chemându-i acasă pentru a le oferi pomana.
Secvenţa de ceremonial comună întregului areal românesc este cea care se desfăşoară la biserică.
Ultima secvenţă se derulează în spaţiul gospodăriei şi în vecinătatea acesteia. De obicei, se iese la
poartă sau se merge în vecini pentru a împărţi din pomana sfinţită la biserică (colivă, colaci, sare).
Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor, ziua când creştinii
merg la biserică, ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe interdicţii privind torsul,
ţesutul sau cusutul. Este ziua de doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul,
denia de vineri seara este cea a înmormântării lui Iisus.
Paştele este o sărbătoare religioasă întâlnită, cu semnificaţii diferite, în creştinism şi iudaism.
Unele obiceiuri de Paşti se regăsesc în antichitatea anterioară religiilor biblice. Paştele şi-a păstrat
până în prezent farmecul şi semnificaţia, fiind un moment de linişte sufletească şi de apropiere de
familie. Farmecul deosebit este dat atât de semnificaţia religioasă (întotdeauna mai există o şansă de
mântuire), cât şi de tradiţii: oul pictat, iepuraşul, masa cu mâncăruri tradiţionale de
Paște – cozonac, pască, miel, slujba de sâmbăta seara cu luarea luminii.
În Săptămâna Mare, toţi ai casei trebuie să contribuie la treburile la care se pricep. Atât
feciorii, cât şi fetele trebuie să le sară în ajutor părinţilor, pregătind cele necesare pentru sărbătoare.
Fiecare contribuie, deoarece nu trebuie ca Paştele să îl surprindă ca un neom între oameni. Apoi,
începând de sâmbătă, orice lucru de mână încetează. Pe fiecare dintre noi trebuie să ne găsească
sărbătoarea Paştelui curaţi atât trupeşte, cât şi sufleteşte.
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De asemenea, la slujbă se merge în hainele cele mai noi şi mai curate, aşa cum este indicat
în cazul unei sărbători atât de mari. În noaptea de Înviere, pentru a ne arăta solemnitatea faţă de
liturghia desfăşurată, trebuie ca fiecare să aibă o lumânare aprinsă în mână. Cei care nu o au sunt
consideraţi ticăloşi şi nevrednici.
Noaptea Învierii Domnului reprezintă, pe lângă simbolul sacru al jertfei lui Hristos pentru
mântuirea noastră, un ritual de înnoire anuală a timpului. La biserică, preotul – cu Sfânta
Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi – iese cu lumânarea aprinsă (Lumina)
şi înconjoară biserica de trei ori. Serviciul divin se desfăşoară afară, iar când preotul va rosti
„Hristos a înviat!”, toţi cei prezenţi la acest serviciu religios vor spune „Adevărat a înviat!”.
Răspunsul e recunoaşterea tainei Învierii.
Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre
răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este permis să
mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se
sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie.
Gestul simbolic de celebrare a Paştelui este ciocnitul ouălor roşii. Bucuria pascală este
cunoscută pe parcursul celor 40 de zile de la Înviere până la Înălţare, timp în care creştinii se salută
cu ,,Hristos a înviat!” şi ,,Adevărat a înviat!” mărturisind de fiecare dată prin aceste cuvinte
adevărul nostru de credinţă. Prima zi de Paşte trebuie să fie petrecută liniştit, fiind interzisă orice
activitate distractivă. În această zi, e interzis şi somnul.
Luni, a doua zi de Paşte, oamenii dau de pomană pentru cei morţi, mergând, în cele mai
multe cazuri, la cimitir. O credinţă răspândită printre români e că, timp de o săptămână de la
Înviere, porţile Raiului sunt deschise larg. Tocmai de aceea se spune că sufletele celor care mor în
Săptămâna Luminată ajung direct în Rai.
Cu siguranţă că tradiţiile legate de această sărbătoare şi cele legate de toate sărbătorile sunt
mult mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică, dar toate au un punct comun în ceea ce
priveşte raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu credinţa.
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI LA ROMÂNI

STOICONIU ADINA VASILICA, clasa a IX-a A
Coordonator: prof. CRĂC ELENA ADRIANA

Tradițiile românilor sunt comori ce nu ar trebui uitate, părăsite și nici schimbate cu alte
obiceiuri importante din alte țări. Ele sunt ale noastre, ne caracterizează, ne definesc și prin ele ne
simțim mai bogați, mai aleși, mai altfel decât alții. Aceste tradiții ne fac mai exotici în ochii
europenilor și ai altor nații, putem fi subiect de discuție și laudă, de aprecieri.
Tradițiile românilor sunt diferite de la o zonă la alta, după cum spune vorba „Câte bordeie
atâtea obiceiuri”, ceea ce ne face mai frumoși și mai originali. Poporul român a fost întotdeauna
unul credincios, tradițiile sale relaționează cu sărbătorile religioase. Varietatea tradițiilor și
obiceiurilor se datorează trecutului zbuciumat pe care l-a avut poporul nostru. Cotropitorii care au
venit în țara noastră s-au îndrăgostit atât de mult de ea, încât s-au stabilit aici, și-au întemeiat
familii, au dus cu ei datini și obiceiuri și au împrumutat de la noi, rezultând mozaicul de tradiții.
Sunt zone din țara noastră unde tradițiile din moși strămoși nu și-au pierdut practica.
Crescătorii de animale se ocupă cu prelucrarea lânii oilor. Bisericile din lemn existente în
acea zonă dezvăluie utilizarea și prelucrarea lemnului în construcții, sculpturi și alte unelte folosite
în gospodăria țărănească. Costumele tradiționale populare sunt realizate cu migală, pricepere și
răbdare, iar tradiția portului maramureșean oferă viziune spectaculoasă mai ales la festivaluri,
spectacole cu specific folcloric. Tradițiile de Crăciun și tradițiile de Paște sunt ritualuri care ne
umplu sufletul de bucurie.
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„VALENTINE’S DAY” SAU „DRAGOBETELE”?
ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR SAU SĂRBĂTOAREA IUBIRII?
Prof. CĂTĂLINA MARCELA
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”
Importanţa sărbătorii s-a diminuat mult în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea.
Dragobetele, ca multe alte tradiţii și obiceiuri, a avut de suferit în perioada comunistă.
După 1989, aceasta a reapărut în atenţia publicului din cel puţin două motive. Primul ar fi o
apărare a tradiţiei proprii și o contracarare a „Sfȃntului Valentin”, sărbătoare de împrumut, numită
și „ziua îndrăgostiţilor”. Sărbătorită cu o săptămȃnă mai devreme, aceasta a căpătat o mare
popularitate. Cel de-al doilea motiv este pur economic și speculat de comercianţii de obiecte
destinate exclusiv celor două zile care au semnificaţii legate de aceeși temă. Spun aceeași temă, nu
aceeași valoare. „Sfȃntul Valentin” nu poate depăși „Dragobetele” decȃt ca arie geografică și putere
de asimilare. „Ziua îndrăgostiţilor” sau „sărbătoarea iubirii ”? Fără să fiu acuzată de o exacerbare a
patriotismului consider că cele două structuri nu sunt total echivalente. Cea de-a doua, prin
semnificaţie, prin toate obiceiurile și conotaţiile sale este mult mai profundă. Nu pentru că este „a
noastră”, dar legenda și tot ce este legat de ea o fac mai plină de înţelesuri.
Elevii pot reaminti și menţine tradiţiile.
„În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis și reînnoit”, afirma Constantin
Noica. Păstrarea valorilor naţionale, conservarea și promovarea tradiţiilor ne revine tuturor.
Protejarea patrimoniului cultural rural tradițional se face prin educarea în spiritul preţuirii culturii
locale, apărȃndu-ne identitatea, dragostea de frumos, valorile morale. Aceasta revine școlii.
Elevii clasei a XI-a C și elevii din liceu pasionaţi de literatură au sărbătorit Dragobetele.
Coordonaţi de prof. Cătălina Marcela și prof. Verdeș Roxelana, elevii au îmbrăcat cu drag costumul
popular și au pus în scenă legenda lui Dragobete. Copiii au fost impresionaţi de redescoperirea
obiceiurilor și a tradiţiilor. Cei îndrăgostiţi de literatură au scris poezii și scrisori de dragoste, pe
care le-au citit în faţa colegilor. Au fost apreciate creaţiile elevelor: Miulescu Eugenia (XIIB),
Argeșeanu Andreea (XIID), Besoi Bianca (XIID), Geamantan Andreea (XIID). S-au premiat atȃt
cele mai frumoase declaraţii de dragoste, cȃt și cele mai „trăsnite”. S-a remarcat inocenţa unora,
dar și maturitatea altora în abordarea temei. Scrisorile trimise unui iubit imaginar sau real au
provocat aceeași emoţie. S-a remarcat cu ușurinţă că tinerii pot fi îndrumaţi în a aprofunda, a iubi și
a răspȃndi cu ușurinţă fondul străbun de valori.
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