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Editorial 

 
 
            De ce, totu�i, „Colegiu”…? 

 
Finalul ciclului gimnazial coincide, 

pentru proaspe�ii absolven�i, cu o veritabil� 
dilem�: Colegiu sau Grup �colar? 

Pare mai degrab�  o înfruntare de tip 
kantian, ce trimite la una din cele patru 
întreb�ri care circumscriu întregul domeniu al 
filosofiei: „ce trebuie s� fac?” 

Din nefericire, pentru ace�ti copii, aleg 
p�rin�ii, speria�i de lipsa de experien�� a 
odraslelor, ceea ce, s� recunoa�tem, este o 
mare gre�eal�. A�a „orient�m” viitorii liceeni 
spre perspective deloc practice �i în niciun caz 
profitabile pentru absolventul de mai târziu, 
atâta timp cât realele sale aptitudini nu sunt 
valorificate.  

Oricum, moda orgoliului garnisit cu 
diploma pe care scrie „absolvent al 
Colegiului…” , d� bine azi, cânt�re�te la C.V., 
chiar dac� asta nu spune nimic despre valoare 
�i valorizare a cuno�tin�elor.  

Înainte vreme, Liceul consacra, semantic 
vorbind acela�i statut, diferen�a constând în 
orientare acestuia, teoretic� sau industrial� 
(practic�). Fiecare tip de institu�ie de înv���mânt 
preg�tea un anume tip de absolvent gata orientat 
spre a practica o meserie, gata s� fie absorbit, mai 
mult sau mai pu�in, pe pia�a muncii. Cele de profil 
teoretic invocau preten�ii mai mari, preg�tind 
viitorii neofi�i ai Almei Mater. Dar �i 
„industrialele”au avut cota lor de studen�i 
eminen�i. Cât despre Liceele de specialitate, 
(militare, navale, silvice etc.) discu�ia nu-�i 
mai are rostul. 

Dup� 1989 înv���mântul românesc, 
devine �inta unui experiment falimentar întins 
pân� în zilele noastre. Printre „beneficiile” 
didacticii moderne se num�r� �i moda 
Colegiilor. Interesant este c�, semantic 
vorbind, substantivul propriu „Colegiu” în 
Dic�ionarul explicativ al limbii române (1984) 
figureaz� etimologizat �i apropiat domeniului 
de înv���mânt cu explica�ia de „institu�ie de 
înv���mânt mediu sau superior, cu internat în 

unele state”.Este al �aselea sens normat de 
Dic�ionar care, în fond ne saleaz�, pe noi 
românii mai ales când este vorba de sintagma 
„unele state”. 

Dar Liceele de odinioar�, azi, sub 
presiunea unui modernism ieftin �i convenabil 
unora î�i pierd parfumul tradi�ional în favoarea 
modernului Colegiu. 

Pân� mai ieri, Grup �colar Tehnic, axat în 
special pe un segment disp�rut azi, gra�ie aceluia�i 
experiment nefast, �coala de arte �i meserii, 
Colegiul Tehnic „Transilvania” a debutat sub 
aceast� denumire în anul �colar 2010-2011. Cu o 
tradi�ie tehnic� de câteva decenii, preg�tind 
speciali�ti în diverse domenii, cu dasc�li ce au 
f�cut �i fac cinste �colii preuniversitare române�ti, 
fostul Grup �colar Tehnic pred� �tafeta 
Colegiului, invocând o mod� la care se repliaz� 
strateg �i institu�ia noastr�.  

Remarca celebrului Gaston de Lévis 
care spunea c� „noblesse oblige”, devine 
actual� �i ne îndrituie�te s� credem c� 
eforturile dasc�lilor, dublate de rezultatele 
elevilor, vor trebui s� aduc� cinste Colegiului 
a�a cum genera�ii întregi de elevi au cules 
laude �i diplome la diferite competi�ii locale �i 
na�ionale sub egida Grupului.  

Cu siguran�� descentralizarea mult 
trâmbi�at�, va permite, dincolo de orice 
specula�ii �i o posibil� orientarea a unui CDS, 
care s� readuc� gloria tehnic� apus� acum de 
mofturile unui sistem departe de a fi a�ezat, 
asta numai dac� h��i�ul legislativ, evident, o 
va mai permite.  

Nu va mai trebui s� c�ut�m un r�spuns 
în curând la întrebarea, deloc retoric�, „de ce, 
totu�i, Colegiu” �i asta din dou� motive: întâi 
pentru c� orice alt� denumire va disp�rea, 
r�mânând doar Colegiile, apoi, în al doilea 
rând, competitivitatea î�i va declina cuvântul 
f�când selec�ia foarte dur� la nivelul 
op�iunilor elevului absolvent de ciclu 
gimnazial. 

 Atunci, probabil c�, gloria unui Colegiu, 
chiar �i al nostru, nu va fi „sic transit gloria 
mundi” ci va r�mâne ve�nic o emblem�, atât a 
elevilor care l-au frecventat, cât �i a 
profesorilor care l-au consacrat. 

prof. Sorin Mihai 
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Primul interviu al revistei  „Pa�i spre viitor” 
 

     Elev: – Domnule Director, profesor inginer Mircea C�r�u�an, începând cu acest an �colar, 
am devenit COLEGIUL TEHNIC putrând denumirea:“TRANSILVANIA”. Ce semnifica�ie are 
pentru dumneavoastr� aceast� nou� denumire?  

     Director:  Epoca post decembrist� printre multe alte schimb�ri la nivel institu�ional a adus �i 
o mod� în privin�a numelui, emblemei, particulariz�rii a multor institu�ii �colare. Astfel au ap�rut 
“COLEGIILE” care au conturat o imagine oarecum aparte în peisajul educa�ional. Sigur c� era 
momentul ca �i institu�ia noastr� s� aplice la un astfel de model. 

În privin�a denumirii ea a fost o provocare adresat� colegilor no�tri care �i-a g�sit 
rezolvarea prin vocea Consiliului de Administra�ie.   

Dup� lungi deliber�ri �i diferite opinii care au încercat s� ne dep�rteze de zona deja 
consacrat� în privin�a unui nume potrivit, la diferite personalit��i marcante ale culturii noastre, 
am considerat c� a�tept�rile noastre se reg�sesc în originalul nume  
“ TRANSILVANIA”. 
 
Elev: – Cu siguran��, în calitate de manager ave�i o orientare clar� în ceea ce prive�te unele 
proiecte de viitor pentru �coala noastr�, în acest context,  ne pute�i dezv�lui câteva detalii ale 
acestor proiecte? 
Director:  În viziunea noastr� managerial� un punct central îl constituie atragerea �i dezvoltarea 
a cât mai multe proiecte sustenabile financiar din diferite surse care împreun� s� îmbun�t��easc� 
semnificativ imaginea Colegiului nostru atât sub aspect estetic, arhitectonic cât �i sub aspectul 
dot�rilor care s� ridice standardele de performan�� �i mai ales de preg�tire a elevilor no�tri. 
Printre aceste proiecte nu neglijez nici componenta centrat� pe resurse umane, care,  prin 
atragerea unor proiecte specifice preg�tirii în plan profesional s� permit� formarea unor cadre 
didactice bine preg�tite. 

Cel mai important dintre proiecte r�mâne cu siguran�� cel început în 2007, proiect cu o 
important� sus�inere financiar� ce prevede o reabilitare complex�, structural� a �colii noastre a�a 
cum am spus �i mai sus. 

 

Elev:  –    To�i elevii au observat o schimbare în procesul de înv��are (se dau mai multe lucr�ri 
�i teste ini�iale). Ce p�rere ave�i despre acest lucru?  
Director:  În mod firesc singura noastr� �ans� de a atrage cât mai mul�i elevi spre noi este f�r� 
îndoial� îmbun�t��irea calitativ� a procesului didactic. Sc�derea num�rului de elevi în fiecare an 
ne oblig� la o reconsiderare din temelii a calit��ii actului didactic. Colegii no�tri au în�eles 
necesitatea unei implic�ri mai active  atât la nivel curricular  cât �i extra curricular care s� aib� 
drept consecin�� imediat� pe termen scurt ridicarea calit��ii actului didactic �i implicit �i 
cre�terea performan�ei elevilor no�ti. De aceea nu v�d decât ca o consecin�� fireasc� a acestui 
demers cre�terea num�rului de evalu�ri, cre�terea cerin�elor �i a unei exigen�e mai ridicate din 
partea colegilor no�tri. 
 



Elev:  –    Domnule Director,  nu mai este un secret  absenteismul, destul de ridicat în institu�ia 
noastr�, o cauz� fiind �i condi�ia modest�  a unora din elevii no�tri. F�r� îndoial�  v-a�i gândit 
la o strategie care  ar putea diminua fenomenul absenteismul. Ne pute�i oferi  câteva detalii?     
Director: Problema absenteismului nu este una specific� Colegiului nostru, este fenomen 
generalizat la nivelul înv���mântului românesc. Fiecare institu�ie �colar� are un set de norme mai 
mult sau mai pu�in de efect în reducerea absenteismului. 

�coala noast� se lupt� cu acest fenomen plecând de la cauze specifice care creeaz� 
dificult��i în solu�ionarea fenomenului în discu�ie. Astfel, faptul c� elevii no�tri provin din familii 
cu situa�ii materiale modeste, pe de alt� parte situarea spa�ial� a colegiului nostru, toate 
contribuie la o lupt� permanent� a colegilor, a dirigin�ilor în general pentru a eradica fenomenul. 
 

Elev:  –   Domnule Director, ce amprent� a l�sat în sufletul dumneavoastr� luna Decembrie, 
când celebr�m magia ” S�rb�torilor de iarn�”, fiindc�, iat�, timpul curge spre mult a�teptata 
vacan�� de iarn�?  
Director:  �i eu la rândul meu, fiind elev, am a�teptat cu ner�bdare una dintre cele mai frumoase 
vacan�e, vacan�a de iarn�. Spiritul tradi�ional specific românilor �i mai cu seam� nou� 
maramure�enilor îmbrac� într-o aur� de mister, magie, bucurie aceast� perioad�. 

Aceast� aur� magic� m� cople�e�te cu sentimente de nostalgie, când a�tept în prag 
colind�tori, când aerul este înmiresmat de mirosul cozonacilor �i bucuria de a fi al�turi de cei 
dragi sub bradul de Cr�ciun. 
 

Elev:  –    Domnule Director, ar fi binevenit�, în prag de s�rb�tori o urare l�sat�  la poarta 
sufletului atât elevilor cât �i profesorilor. Ce urare le adresa�i acestora?. 
Director: A�a cum am spus �i mai sus doresc colegilor mei s� fie cuprin�i de aceast� magie, s� 
aib� parte de s�rb�tori magice �i împreun� cu cei dragi s� se bucure pe deplin de ele, p�strându-�i 
sufletul curat �i plin de sfin�enia acestor zile. Ur�rile mele pornesc din inim� �i spre elevii no�tri 
c�rora le doresc bucurii nem�surate, un Cr�ciun plin de daruri bogate, un An Nou plin de 
realiz�ri �i succese pe toate planurile. 
 
Elev:  –   Acum când vicisitudinile sistemului economic  pun la grea încercare dacs�lii, pute�i s� 
le transmite�i un mesaj de încurajare, de solidaritate, care s�-i determine s� treac� mai u�or 
peste acest moment dificil ce afecteaz� întreaga societate româneasc�? 
Director: Vremurile sunt vitrege trebuie s� recunoa�tem asta, din nou dasc�lii trebuie s� sufere, 
s� se sacrifice, s� tr�iasc� priva�iuni de multe ori la limita inumanului. Eu mizez foarte mult pe 
un lucru fundamental în privin�a persoanei care a ales cariera didactic�: voca�ia. Numai cei 
d�rui�i meserie de profesor î�i vor asuma cu sim� de r�spundere �i altruism des�vâr�it, a�teptând 
cu r�bdare vremurile mai bune.  
 
 
 
 
 
 
 

                Eleve: Iuga Maria clasa a XII-a A 
                                            Tomoiaga Alexandra clasa a XI-a A 



 
�

           Copil�ria este cea mai frumoas� perioad� din via�a fiec�ruia, reprezentând vârsta inocen�ei 
�i a candorii. Copil�ria si adolescen�a, sunt dou� “secunde” din via�� despre a c�ror valoare ne 
d�m seama când e prea târziu. 
          Tranzi�ia de la copil�rie la maturitate necesit� trecerea prin câ�iva ani de adolescen��, 
perioada vie�ii adeseori descris� ca fiind cea mai tulburat�, cea mai stresant� �i cea mai dificil� 
dintre toate stagiile dezvolt�rii. 
           Odat� cu perioada adolescen�ei, apar o mul�ime de intreb�ri legate de via�a, de problemele 
de zi cu zi. Adolescentul nu suport� sa fie la fel ca to�i ceilal�i, î�i dore�te s� nu fie nimeni ca 
el, sa fie unic �i exceptional. 
Unii cred c� dac� e�ti adolescent, ai voie sa faci orice, Al�ii cred ca adolescen�a se rezuma doar 
la ie�it in cluburi, absen�e la �coal� �i vicii, dar nu este a�a.  

Adolescen�a este acea palet� de sentimente, imagini �i tr�iri cu care fiecare om se joac� la 
un moment dat �i care uneori poate fi atât de frumoas�, încât unii se simt adolescen�i, doar pentru 
a mai sim�i odat� emo�iile vârstei. Adolescen�a, pentru cei ce n-au ajuns la ea, e ceva îndep�rtat, 
dar care te atrage cu o for�a irezistibil�, pentru c� este viitorul, speran�a, iar pentru cei care au 
trecut de ea, adolescen�a e acea perioad� fantastic� din via�a unui om, în care totul e posibil, în 
care stelele i�i stau in palm�, iar lumea a�teapt� s� fie cucerit� de c�tre tine, adolescentul cu 
sufletul deschis �i mintea limpede. 

La 14 ani, adolescentul încearc� emo�iile primirii buletinului. A�teapt� agitat la coad� s�-l 
strige. Se uit� la poz�. Tot fa�� de copil, îns� aceea bucat� de plastic confirm� existen�a lui ca 
persoan�, ca om, în mintea lui de acum mai matur�.  

Testarea na�ional�, admiterea, trec toate ca �i cum n-ar fi fost �i e acum elev de liceu, 
umbl� mai drept, cu privirea a�intit� înainte cu gânduri �i speran�e mari. Via�a de liceu este cea 
mai frumoas�. E un nou nceput. Nimeni nu te cunoa�te, nimeni nu te judec� to�i te �tiu a�a cum 
ai fost in prima zi. Zâmb�re� sau încruntat, blond sau brunet, nu va �ti nimeni niciodat� c� în 
�coala general� erai b�iatul timid sau fa�a plâng�cioas�.  

La balul bobocilor î�i dai seama c� r��u�ca cea urât� a devenit peste noapte leb�d� 
gra�ioas�, c� mul�imea te aplaud�, c� cineva î�i strig� numele �i �i se pune coroni�a pe cap.  

Trece �i liceul. Trec cei 4 ani a�a de repede încât atunci când pleci din el, când te ui�i 
înapoi, �i se pare doar o cas� drag� �i cunoscut�, pe care �tii c� o vei mai revedea din când în 
când, doar a�a, ca s� ai motiv de bucurie. Balul de sfâr�it de liceu î�i aminte�te într-un fel de cel 
al bobocilor, te ui�i la poze �i vezi c� prea multe nu s-au schimbat. Doar oamenii au mai crescut, 
în loc de fa�a cu ochii surâz�tori, st� acum rezemat� de bra�ul prietenului, o domni�oar�. Acela�i 
zâmbet,mai matur îns� cu 4 ani.  

Dai �i Bacul, dai �i admiterea la facultate �i nu în�elegi cum din copil-adolescent ai ajuns 
adolescentul-matur, cu griji, cu probleme dar cu acelea�i speran�e dintotdeauna.  

Nu e u�or s� fii adolescent, dar nimic nu poate înlocui magia acestor ani, felul în care 
percepi fiecare lucru, întreb�rile care te macin� �i al c�ror r�spuns îl po�i g�si a doua zi de 
diminea�� sau poate nu-l mai g�se�ti niciodat�.  

                                              Abia matur fiind, în�elegi cuvintele marelui Mihai Eminescu: 
                                                      „Unde e�ti copil�rie cu p�durea ta cu tot ? “ 

Odat� cu perioada adolescen�ei se termin� �i prima mare etap� a vie�ii omului, etapa de 
cre�tere �i de formare a personalit��ii �i conduitei. O etap� de mare sensibilitate moral�, o 
perioad� de romantism �i spontaneitate, de poezie, fr�mânt�ri, iluzii, nelini�ti….adolescen�i !… 

                                                                                           

                   Rus Claudia,  fost� elev� a liceului, 
                                                                     în prezent student�.la Universitatea de Nord 
                                                                                                     Informatic� matematic� 



    
 

       Vechi  dicton latin ce ne înso�e�te  din timpuri stravechi, acesta invoc� senten�ios faptul c�  
„o minte sanatoas� poate sta doar intr-un corp s�n�tos”.  Frumuse�ea îns��i deriv� din s�n�tate. 
Un chip luminos, un corp îngrijit apar�in doar favori�ilor care au �tiut s�-�i conserve starea de 
s�n�tate, prin mi�care, mult� mi�care.  

         Faptul c� via�a înseamn� mi�care, 
transformând activitatea fizic� �i psihic� într-un 
ajutor nepre�uit ce ne men�ine s�n�to�i �i 
inteligenti, este, într-un anume fel, filosofia 
Catedrei de educa�ie fizic� �i sport a Colegiului 
Tehnic „Transilvania”. Rezultatele excep�ionale 
înregistrate înc� de la începuturile sale ca institu�ie 
�colar� pot fi admirate în vitrina ce troneaz� discret 
lâng� Sala Profesoral� a Colegiului. 

  Condus� de profesorul Nicolae Lenghel, 
�eful Catedrei, unul dintre veteranii Colegiului, 
dasc�l la care voca�ia de excep�ie �i experien�a 
didactic� se îmbin� într-un mod fericit, completând 
un model profesional virtuos, ajutat fiind de mai 

tân�rul s�u coleg, profesorul Ovidiu Dulfu,  î�i m�soar� ritmurile cotidiene prin multitudinea de 
activit��i cu caracter sportiv în care sunt implica�i elevii. 

Una dintre acestea este �i mult disputatul Campionat de fotbal, desf��urat în perioda 5-20 
octombrie 2010, faza pe �coal�. Dup� un prim �i al doilea tur eleminator, în urma turneului final, cls. 
12 E a ocupat locul I, XII B locul II, IX D locul III, locul IV revenindu-i cls.11 D.  

 Campionatul de tenis de mas� desf��urat în codi�ii de excep�ie, gra�ie s�lii de sport ce pune 
generos la dispozi�ie o baz� material� performant�, s-a desf��urat în perioada 24-25.11.2010, 
clasamentul final: Pocsi Paul pe  locul I (13 C), urmat de �te�co Toader (X C) iar pe locul III Cicean 
Florin (XI B).  
        La faza municipal� a Olimpiadei Na�ionale a Sportului �colar desf��urat� la Colegiul 
Na�ional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare au 
participat �te�co Toader (X C) �i Cicean 
Florin (XI B) iar fetele au fost reprezentate 
de T�ma� Teodora (XC) �i Breban Gabriela 
(XI B).  
       Un l�udabil demers în favoarea 
sportului este �i concretizarea unui 
Parteneriat cu Centrul �coalar pentru 
Educa�ia Incluziv� Baia Mare, paleta 
activit��ilor ce s-au desf��urat sau urmeaz� a 
fi desf��urate în cadrul acestui Parteneriat, 
fiind una extrem de bogat�.  
         
 



 
 

Participarea la Crosul organizat de Clubul Electrosistem cu un num�r de 3 elevi : Ilea Maria 
(XI B) - locul IV �i Topora� M�d�lina  13 F, locul III, U�� Ghi�� 13 B, confirm� înc� o dat� 
implicarea Catedrei de sport. 
      Demn de men�ionat este, printre alte numeroase activit��i cu specific sportiv, meciul 
interna�ional de fotbal cu elevi din Turcia care, cu aceast� ocazie au �i vizitat Colegiul nostru. 

     
Un  succes deosebit îl are �i programul 

„Sala de  sport”, unde în zilele de mar�i (orele 
14-16) se practic� fotbal cu prof. N. Lenghel 
�i tenis de mas� cu prof. O. Dulfu, joia volei ( 
orele 14-16) cu acela�i profesor iar vinerea 
baschet cu prof. N. Lenghel între orele 14-16.  
 
   Cu gândul la cele 3 ore de sport pe 
s�pt�mân� prev�zute în noua Lege a 
Educa�iei, cei doi profesori î�i cuantific� 
misiunea didactic�  prin prisma filosofiei care 
dore�te pastrarea min�ilor tinere �i viguroase 

bazate pe leg�tura puternic� dintre efortul fizic �i prospe�imea mental� f�cut în a�a fel încât, un 
tonus bun s� men�in� �i o cogni�ie mai robust�, axat� pe dobândirea competen�elor specifice fiec�rei 
materii de c�tre elev.  

                                            
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Prof.: Ovidiu Dulfu 

                   Nicolae Lenghel 



 
 
A început cu dimine�i r�coroase. Continu� cu frunze palide ce se desprind resemnate de 

bra�ele copacilor. Urmeaza iu�eala vântului aducând �oapte de iarna. Pân� atunci s� ne bucuram de 
frumuse�ea melancolica a toamnei! 

“Toamna este o a doua prim�var�, fiecare frunz� este o floare” este motto de la care au 
pornit elevii claselor a XI-a A, XII-a A �i a 13-a E din cadrul Colegiului nostru în realizarea unei 
expozi�ii unde au fost prezentate diferite obiecte, figurine din fructe, legume, frunze dar �i desene 
tematice. 

Într-o lume miraculoas�, unde arborii �i frunzele lor pot vorbi, a sosit toamna. Toamna a 
picat cu cele mai calde culori întreaga natur�, în care frunzele str�lucesc în soare ca ni�te monezi de 
aur. Au îng�lbinit, iar vântul tomnatic �i r�coros îndeamn� frunzele la dans. 

Culorile toamnei sunt f�r� egal,de la galbenul pal la ro�u de foc. Toate aceste culori le-am 
reg�sit la activitatea extracurricular� “” desf��urat� în luna când se v�d roadele acestui anotimp. 

Toamna �i-a r�sturnat panerele în pie�e �i-n hambare �i o bog��ie f�r� seam�n de culori �i 
arome ne inund� sim�urile. Acum este cel mai bun prilej s� ne preg�tim cum se cuvine pentru lunga 
iarn� ce va urma. 
��
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                                                                                Elevi: Chereche� Persida �i Dragomir Alexandra 
                                                                                            Clasa a- XI- a A 



 
 

                                                             de la  Colegiul Tehnic “Transilvania” 
 
 
       Într-o zi de joi, 18.11.2010 am p��it într-o atmosfer� de toamn� târzie, cu frunze ruginii, cu 
co�uri pline de nuci �i mere ro�ii. Nu era s�rb�toarea recoltei, ci era o alt� s�rb�toare la Colegiul 
Tehnic Transilvania. Era petrecerea bobocilor,  a celor ce de curând au p��it pe por�ile �colii, ce înc� 
se mai r�t�cesc pe coridoarele lungi, dar care �i-au adunat tot curajul �i s-au înscris în competi�ia la 
finalul c�reia s� fie ale�i Miss �i Mister boboc 2010. 
       În organizarea festiv� a acestei zile speciale atât pentru bobocei, cât �i pentru to�i elevii �i 
profesorii din �coal�, s-au implicat clasele terminale: a XII-a A �i B, 13 B, C, D, F, îndruma�i, uneori 
sf�tui�i de dirigin�ii lor: Dale Camelia, Dulfu Ovidiu, Marian Claudia, Bona� Ioan, Bodnar Daniela, 
Bolo� Milica. 

      Cu emo�ii în glas �i cu tremur în 
picioare au p��it pe scen� cele cinci perechi 
de boboci: Surduc Aurelian IX A cu Ilu� 
Bianca IX A, Magd�u Vasile IX C cu Plohod 
Ioana IX C, Misaro� Lauren�iu IX D cu 
Gyapia� Nicoleta IX B, Hepcal Rare� IX D cu 
Rus Alexandra IX B �i Bercea Andrei IX E cu 
Con� M�d�lina IX C. 

 Competi�ia bobocilor a început cu 
prezentarea perechilor, în care fiecare 
participant �i-a eviden�iat pasiunile ,dar s-a �i 
recomandat pentru titlul cel mare pe care 
visau s�-l ob�in� la finalul concursului.  

 

Probele de foc au continuat, iar concuren�ii au adus pe scen� un moment de originalitate, în 
care au încercat s�-�i dovedeasc� talentul, fie în ale dansului, fie cel actoricesc, abia st�pânindu-�i 
câte un nod în gât sau un tremur în voce, dar au dus pân� la cap�t fiecare moment. 

Proba de dans nu a fost deloc u�oar�, dar 
bobocii s-au avântat în acordurile muzicii �i au plutit 
frumos �i gra�ios pe ritmuri de vals sau popular� �i au 
primit din plin aplauzele publicului. Greul îns� abia 
cum venea, c�ci i-a a�teptat proba de cultur� general�, 
de care se speriau chiar de la început. Spre uimirea 
tuturor, poate chiar �i a lor în�i�i r�spunsurile lor au fost 
excelente �i au dep��i cu brio �i aceast� încercare. Chiar 
dac� a fost cea de pe urm� prob�, nu a fost nicidecum 
una u�oar�: karaoke. Fiecare pereche a avut de 
interpretat în duet o melodie preg�tit� de maestrul 
sunetist. Nu �tiu cum au dus concuren�ii fiecare pies� 
muzical�, dar �tiu c� publicul s-a prins în duet cu 
fiecare pereche, i-a sus�inut prin aplauze pe fiecare.  
        



 
 

�i a�a s-a încheiat concursul… Doar concursul, c�ci spectacolul a continuat pân� ce juriul a 
deliberat. Dar �i pe tot parcursul competi�iei dintre boboci, între probe, pentru scurte momente de 
respiro, organizatorii au preg�tit numeroase momente artistice, de dans popular cu Ansamblul 

Tulnicul din care face parte �i elevul liceului 
Alexandru Ardelean, Ansamblul de la Prislop, având-
o în componen�� pe eleva Andreea Sava, dans sportiv 
cu elevi de la Clubul Galactic �i cu aceast� ocazie, au 
urcat pe scen� fo�ti elevi ai liceului, precum 
muzeograful Dan Pop, care, al�turi de Adrian 
Vezentan, a oferit un spectacol de muzic� folk. 
Reprezenta�ia lor a fost întregit� de cea a elevilor de 
la Liceul de Art�, Mihai Titirc� �i Alfred Boca, care 
au interpretat piese precum "Vreau o minune", de la 
Holograf, sau "M-am dus s� tai un copac", a artistului 
Mihai M�rgineanu. Spectacolul a continuat cu  o 
scenet� din marele scriitor I.L.Caragiale, Un pedagog 

de �coal� nou� , realizat� de elevii clasei a 13-a F.  
O poveste de toamn� impresionant� ne-au 

oferit-o elevele din clasele de estetic�, îndrumate 
de doamna maistru instructor Mihaela Jurje. 
Acestea au prezentat pe scen� �inute �i coafuri de 
la  cele mai importante evenimente din via�a 
noastr�, publicul fiind atras în special de 
atmosfera creat� la apari�ia rochiilor de mireas� pe 
fundalul sonor al unui vals.  

În final, dup� lungi deliber�ri, dup� 
fr�mântate a�tept�ri juriul s-a întors pentru marea 
premiere. Înainte de a oferi titlurile cele mari 
participan�ii au fost premia�i pentru talentul lor, 
elegan�a, originalitatea sau vocea fiec�ruia, iar 
sponsorii le-au acordat premii frumoase.  

 

Tensiunea era mare, dup� premierea anterioar� acum se 
a�tepta marele titlu. Astfel, juriul, dar �i publicul a fost de acord c� 
treapta cea mai înalt� s� fie ocupat�, în calitate de Miss Boboc 2010 
de Ioana Plohod, iar Mister Boboc 2010 s� fie Aurelian Surduc.  

Doi boboci frumo�i, elegan�i, dar �i cu umor, talent, chiar �i 
cultur� general�. Toamna �i-a num�rat �i anul acesta bobocii, i-a ales 
pe cei mai cei dintre to�i, promi�ându-ne o toamn� la fel de bogat� �i 
în anii ce vor veni 

Ael s-a încheiat o poveste frumoas� de toamn� tr�it� de cei 
care au participat la Balul nostru, poveste relatat� mult timp dup� 
aceea de c�tre cei prezen�i, dar �i de eMaramure� �i Glasul 
Maramure�ului a c�rui redac�ie a notat balul cu nota 9. 
        
                                                     Prof.:  Claudia Marian                                                                                                                  

                                                                                                                   Milica Bolo�                    



 

 

 



 
 

 



    
 

����Graffiti este un termen general referitor la inscrip�ii caligrafiate sau imagini pictate sau 
gravate pe pere�i sau alte suprafe�e publice sau private, care nu sunt destinate acestui scop. ''Graffiti'' 
deriv� din cuvântul grec "graphein" care însemn� ''a scrie''. Graffiti-ul nu e doar un simplu text, ci 
este un desen care trebuie s� fie cât mai complicat �i mai diferit de altele. 
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�Graffiti-ul a ap�rut în cadrul civiliza�iei europene înc� din antichitate, în perioada Greciei 
antice �i a Imperiului roman. Preluat de admiratorii muzicii hip-hop �i introdus în cultura american� 
la începutul anilor 60, graffiti-ul devine un element specific str�zilor din cartierele s�race, populate 
mai ales de persoane de culoare. Aici se dezvolt� un anumit tip de desene, ale c�ror caracteristici au 
fost prezentate anterior, iar aceste desene sunt atât de specifice culturii din care fac parte, culturii hip 
hop, încât practicarea acestora este readus� în Europa prin intermendiul acestei culturi. Bineân�eles 
c� realiz�ri de astfel de desene sau inscrip�ii au fost caracterisitce �i ��rilor europene, îns� acestea 
aveau mai ales un caracter propagandistic �i /sau social iar ceea ce conta în aspectul lor nu era forma 
sau stilul în care erau create, ci mesajul transmis. 

Arta graffitiului p�trunde în România în jurul anului 1994 când grafferi d�deau taguri cu 
markerul la metrou. În anii 2000 – 2001 apar primele graff-uri f�cute de str�ini la metroul din 
Bucure�ti. Primul whole car în România a fost dat în anul 2002, iar în anul 2004 a fost executat 
primul whole car de tren personal.  

Cel mai cunoscut graffer din România este ERPS, numele lui putând fii v�zut la orice sta�ie 
de metrou. 

Din copil�rie m-a fascinat jocul cu creionul, astfel am ajuns s� desop�r minunatele desene 
care pot s� ia na�tere dup� o munc� la început în form� de joac�. 

V� prezint câteva lucr�ri realizate de mine. 
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                                                                                          Elev: Varga Vl�du�, clasa a XII-a A                                    



Arta împ�turirii hârtiei este cunoscut� sub numele de 
origami.  
Denumirea provine de la cuvintele japoneze "ori", care 
înseamn� "a indoi" �i "kami" care înseamn� "hârtie". Numele 
de origami a fost adoptat în anul 1880, pân� atunci arta plierii 
hârtiei fiind denumit� orikata.   

Unii au considerat origami ca un simplu joc, dar cei mai 
mul�i îl socotesc art�, datorit� posibilit��ii de a reprezenta în mod creator �i realist 
diferite subiecte. Adev�rata frumuse�e a artei origami este simplitatea care const� 
în abilitatea de a exprima caracteristicile esen�iale ale obiectelor, urm�rindu-se 
simplificarea formelor spre limitele cele mai pure.  

Pe lâng� valoarea estetic�, arta origami mai are, în via�a cotidian�, �i una 
utilitar� în vestimenta�ie (bro�e, ornamente de p�r) �i decorarea interioarelor 
(l�mpi, bibelouri, abajururi). Uneori îndemânarea me�te�ugului origami produce 
cupe, farfurii, cutii de diferite forme, �erve�ele ornamentale. Dar, nu trebuie s� 
uit�m c� formele tradi�ionale ale acestei arte sunt modelele de cocori, broa�te, 
berze, baloane �i cor�bii. 

Exist� multe stiluri de origami, dar cele mai simple forme de origami sunt modelele 
formate dintr-un p�trat de hârtie, f�r� a folosi lipici. Se pot utiliza diferite feluri de hârtie, de la 
cea sub�ire la cea groas�, precum �i hârtia velin� sau hârtia de împachetat.  
           Pentru a realiza un origami perfect, speciali�tii sus�in c� trebuie respectate câteva reguli.  

� În primul rând trebuie s� g�si�i o hârtie potrivit� pentru realizarea modelului ales.  
� Pentru împ�turire folosi�i suprafe�e netede.  
� Când realiza�i un origami, respecta�i toate etapele �i ave�i grij� la col�uri �i la 

muchii.  
Înc� de mic copil îmi  pl�cea s� pliez hârtia, cu timpul am reu�it s� realizez forme 

interesante, pot s� spun c� am devenit un pasionat al împ�turirii hârtiei, deci al artei origami.  
V� prezint câteva din lucr�rile  realizate de mine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

Elev: Mure�an Sorin, clasa a XII-a A 



             Iarna 
 

Vânturile reci de iarn�, 
Poposit-au peste noi, 
Reci �i multe au venit, 
Alungând toamna cu ploi. 
                         

Toama s�raca, sl�bit�, 
De atâtea luni de zile, 
A plecat �i-n urm� a l�sat, 
Zile reci �i mohorate. 
                            

Plopi încarca�i de nea, 
Sub troieni de iarn� grea, 
Tremura de-a lungul str�zii, 
Pân�-n capatul livezii. 
  

Iar��i pomii fructiferi, 
Îmbr�ca�i în straie albe, 
Parc� sunt ni�te luceferi, 
Tocmai cobora�i din cer. 
           
      E Cr�ciunul 
 

  E seara ajunului, 
  E seara Craciunului, 
  Cu totii ne-adun�m, 
  Pe Iisus s�-L l�ud�m. 
 

  Pornind din cas�-n cas�, 
  Colindând  pe la fereastr�, 
  Colinde prea sl�vite, 
  Lui Iisus menite. 
    

     Prin z�pada groas�, 
   Din cas�-n cas�, 
   Mo�ul vine agale, 
   Bucurie mare. 
 
   Cu cadouri multe, 
   �i mari �i frumoase, 
   Pentru fiecare, 
   Mo�ul ceva are. 
       

      elev: Ardelean Alexandru 
    clasa a XII-a A 

 
 
Luna      
 
Când ies afar� te observ 

Lucind pe cerul cel inert. 

Salut! Sunt eu... sau  nu sunt eu?! 

În corpul meu doar sufletul, 

Departe este hoin�rind, 

Iar eu ramân aici, privind 

La stele... 

Atnuci lumina-n jurul t�u 

Puternic�, dar mult prea slab�. 

Rena�te, pentru a muri din nou 

Semeni cu mine, Lun� drag�! 

R�maâ cu mine noaptea-ntreag�! 

�opte�te-mi lin, u�or, pl�cut 

În lume ce s-a mai pertecut?! 

�i spune-mi secretul de-oi pofti 

Cum este ca s� po�i luci?!? 

În lumin� �i-n mister 

Ca s� vezi suflete cu pier? 

Triste�e-n jos �i pân�-n cer 

�i inimi dragoste cum cer? 

Dezv�luie-mi al t�u mister 

Cum de luce�ti mereu pe cer?! 

C�ci vreau �i eu... s� str�lucesc!! 
        

            elev: Bonte Larisa 
               clasa a XII-a A 

 

 



 
Proiect educa�ional 

 
Se �tie c� în ultima perioad�, lumea modern� ca urmare a ac�iunilor omului, tinde s� distrug� 

cadrul natural în care tr�ie�te. 
Omul  trebuie s� în�eleag� c� este obligat moral s� impiedice poluarea mediului. Pentru 

aceste motive, noi to�i trebuie s� fim con�tien�i c� viitorul omenirii depinde numai de atitudinea 
fiec�rui locuitor al planetei fa�� de ocrotirea mediului. 

Prin acest proiect educa�ional “Protec�ia mediului de la �coala la Universitate” am încercat s� 
punem în eviden�� atât rolul elevului, al studentului dar �i al cadrului didactic în îndrumarea �i 
sus�inerea spre o preg�tire de specialitate în domeniul protec�iei mediului. 

În cadrul acestui proiect particip� studen�i de la Universitatea de Nord �i elevi de la diferite 
unit��i de înv���mânt, cum ar fi: Liceul Teoretic “Emil Racovi��”, Grupul �colar “C. D. Neni�escu”, 
Grup �colar Industrial de Transporturi Auto Baia Sprie, �i gazda acestei sesiuni Grupul �colar 
Tehnic. 

Imagina�ia elevilor s-a v�zut prin frumoasele �i interesantele temele  
Alese cum mar fi: “Elixirul vie�ii - apa”, “Paradisul verde”, “Natura în pericol”, “P�mântul 
este o comoar�”, ”Salva�i animalele pe cale de dispari�ie din România”, ”Energii 
neconven�ionale”, “S� p�str�m verdele pentru o via�a roz”, “Salva�i Planeta”, “Natura 
încotro?”, “De�euri toxice”, “Ce facem pentru natura?”, “Poluarea industrial �i calitatea vie�ii 
la Baia Mare”, “P�mântul - casa tuturor” etc. 

Elevii au fost îndruma�i cu mult� pricepere �i r�bdare de c�tre doamnele  porfesoare  Bud 
Mariana �i Chendea Nicoleta - Grupul �colar “ C. D. Neni�escu” , Micl�u� Dorina - Liceul Teoretic 
“ Emil Racovi��” , Damian Flavia - Grup �colar Industrial de Transporturi Auto Baia Sprie, Barbur 
Maria, Bobinca Nicoleta, Micl�u� Dorina �i Ra�a Natalia - Grupul �colar Tehnic, 
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                                                                                           Elevi: Ciocian Flavia �i Holinka Cristina 
                                                                                                                                   Clasa a- XI-a B 



Uffi PA$ $PRB VgUgCIR

Preocuparea elevilor, studenlilor, cadrelor didactice din invdf[mdntul preuniversitar gi

universitare din jude,tul Maramureq pentru tot ceea ce este nou in privinla protejdrii mediului, este o

problem[ prioritard care s-a materializat prin realizarea unui proiect cu tema:

ttfdentificarea 
$i implementarea surselor de energie nepoluantett

in colaborare cu O.N.G. Comunicafi prin

Tehnic, Liceul Teoretic "Emil Racovild" qi

Reprezentanlii studen{ilor din cadrul

au participat cu acest proiect in perioada

Simpozion internalional.

Rolul educaliei in ceea ce privegte protecfia

mediului inconjurdtor este evidentd, concentrdndu-se

pe modelarea viitorului cetdlean capabil de a-qi forma

un punct de vedere obiectiv asupra realitilii

inconjurdtoare, de a-l incita la participare, fEcdndu-l

congtient de viitor qi de faptul cdlaviala generaliilor

de mdine are gi el o anumitd contribulie.

Proiectul "Identificarea qi implementarea

surselor de energie nepoluante" a fost propus gi

susfinut de CERCUL DE CERCETARE

$TIINTIFICA STUDENTEASCA MOTOARE

MAGNETICE - din cadrul LINIVERSITATII DE

NORD BAIA MARE, FACULTATEA DE $TIINTE

- coordonator $ef lucrdri dr. Andronache Constantin,

noi, Casa Corpului Didactic Baia Mare, Grup $colar

Grupul $colar "C.D.Nenilescu".

Universitdlii de Nord Baia Mare, Facultatea de gtiinfe

2 - 6 iunie 2010, la EPEE Timigoara in cadrul unui

Prof. ing. Miclduq Dorina



 
Proiect educa�ional 

 
„Avem nevoie de o modalitate de gândire substan�ial diferit�,  

pentru ca omenirea s� supravie�uiasc�”  
                                                                                      (Albert Einstein) 

 
�Este ideea care a fost lansat� elevilor �i cadrelor didactice interesate de problemele 

legate de protejarea mediului, în cadrul Simpozionul „Priorit��i �i perspective pentru un 
mediu durabil” desf��urat la  

 
în perioada 12 - 13 noiembrie, 2010. 

    Simpozionul a constitui un bun prilej pentru stimularea creativit��ii elevilor, 
diseminarea �i promovarea rezultatelor cadrelor didactice, cunoa�terea celor mai noi 
realiz�ri în domeniul tematicii abordate, men�inerea contactului între speciali�ti, 
identificarea posibilit��ilor de realizare a unor colabor�ri �i parteneriate valoroase, în 
vederea abord�rii unor proiecte �i particip�rii la programe europene. 

Con�tientizarea, educarea �i stimularea elevilor, cadrelor didactice, membrilor 
comunit��ii privind conservarea biodiversit��ii precum �i transpunerea în art� (poezie, 
proz�, imagini) a acestei valori.  

   Participarea noastr� a fost la Sec�iunea I, Activitatea: Educa�ia ecologic� op�iune 
sau necesitate?, la care elevele Tomoiag� Alexandra din clasa a XI-a A �i Biro Bianca din 
clasa a XI-a B, �i-au exprimat cuno�tin�ele legate de rolul educa�iei pentru protec�ia 
mediului înconjur�tor, cu lucr�rile „Natura în pericol” �i „Natura încotro?”. Educa�ia relativ� 
a mediului, r�spunde acestei cerin�e, vizând asimilarea cuno�tin�elor, formarea de atitudini 
�i comportamente dezirabile, dezvoltarea gradului de cuno�tin�e �i a sim�ului 
responsabilit��ii tuturor oamenilor fa�� de mediu �i problemele sale. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Elevi: Tomoiag� Alexandra, clasa a XI-a A 
                                                                                                                     Biro Bianca, clasa a XI-a B 



Alfabetul ecologicAlfabetul ecologicAlfabetul ecologicAlfabetul ecologic    
    

A dopta�i o stradã, un parc sau un râu pe care sã-l men�ine�i curat �i sãnãtos 
 
B ucura�i-vã de naturã: merge�i la iarbã verde, face�i excursii, dar ave�i grijã ce lasa�i în urma voastrã! 
 
C umpãra�i obiecte solide pe care le pute�i folosi mai mult timp! 
 
D ona�i hainele care vã rãmân mici cuiva mai sãrac! 
 
E conomisi�i spa�iu aplatizând cutiile �i conservele goale! 
 
F orma�i echipe în care sã colecta�i împreunã sticla, plasticul �i diverse  recipiente metalice! 
 
G �si�i etichete care indicã dacã produsul cumpãrat are consecin�e negative  asupra mediului! 
 
H ârtia poate fi economisitã folosind ambele pãrti ale unei coli! 
 
I nsista�i sã cãuta�i �i sã cumpãra�i acele produse ambalate în material  reciclabile! 
 
J uca�i-vã în aer liber �i mai pu�in în fa�a calculatorului care consumã energie electric�! 
 
L imita�i consumul de prefabricate. Amuza�i-vã construind singuri lucrurile de care ave�i nevoie! 
 
M erge�i pe jos sau cu mijloacele de transport în comun sau, �i mai bine, plimba�i-vã,merge�i cu rolele 

sau cu bicicleta! 
 
N u arunca�i gunoiul la întâmplare. Folosi�i containerele de gunoi �i locurile special amenajate pentru 

colectarea produselor reciclabile! 
 
O bi�nui�i-vã sã închide�i apa cât vã spãla�i pe din�i. Lasa�i-o deschisã numai  pentru a vã umezi 

periu�a �i pentru a vã clãti! 
 
P lanta�i un copac pentru a preveni eroziunea solului, ca sã ave�i umbrã �i ca s� le da�i pãsãrilor un 

adãpost! 
 
R educe�i cantitatea de apã pe care o folosi�i! 
 
S tinge�i lumina când ie�i�i din camerã! Închide�i aparatura de uz casnic dacãnu o folosi�i! 
 
T ransforma�i-vã într-o persoanã cãreia îi pasã de viitorul ei si al planetei! 
 
U tiliza�i produse fãrã ambalaje suplimentare, coloran�i sau substan�e chimice d�un�toare! 
 
V alorifica�i fiecare produs cumpãrat folosindu-l de mai multe ori sau g�sindu-i cât mai multe 

întrebuin��ri! 
 
Z âmbe�te! Ai ajutat �i tu la reducerea polu�rii! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Elev: Petric� Ioana 
                 clasa a 13 – a E  



 
 

 
Postul Cr�ciunului a început luni, 15 noiembrie, iar timp de 40 

de zile credincio�ii vor renun�a la alimentele de origine animale �i vor 
încerca s� pun� pe mas� doar mânc�ruri vegetale. Din punct de vedere 
medical, postul poate fi considerat o detoxifiere s�n�toas�, extrem de 
bine-venit�. 
        Detoxifierea reprezint� eliminarea din organism a toxinelor �i a 

bacteriilor acumulate de-a lungul timpului în intestine, ficat �i sânge. Detoxifierea este un proces 
absolut necesar pentru un organism s�n�tos 

Bolile, consumul de medicamente �i alimente nes�n�toase, oboseala �i lipsa mi�c�rii 
fizice, sunt factori care în timp duc la acumularea de toxine în organism, iar postul este o 
perioad� perfect� pentru a  începe eliminarea acestora. 

 

A�adar, po�i face o detoxifiere atunci când organismul t�u î�i d� semne c� este timpul 
potrivit. Iat� semnele de care este indicat s� �ii cont: 

 

1.  Te sim�i mereu obosit, stresat, iritat sau isteric. 

2.   Lipsa puterii de concentrare �i înv��are. 

3.   Dureri de cap �i st�ri de ame�eal�. 

4.  Limba este înc�rcat� diminea�a. 

5.   Fecalele au un miros foarte greu. 

6.   Transpira�ia miroase urât. 

7.   Co�uri �i probleme ale pielii. 

Iat� ce trebuie s� m�nânci, dar �i alimentele de care trebuie s� te fere�ti în postul  
Cr�ciunului, pentru o detoxifiere complet�: 

 
� Fructe - Opteaz� pentru banane, mere, portocale,  struguri, mandarine, clementine, 

ananas. 
�  Legume - F�-�i supe, salate sau gust�ri din ro�ii, castrave�i, conopid�, varz�, morcovi, 

�elin�, hrean, sfecl� ro�ie, porumb, ardei gras etc. 
� Oleaginoase - Consum� în  fiecare zi alune, migdale, nuci, semin�e de floarea soarelui 

sau de dovleac, arahide, fistic sau susan.  
�  Soia -  simuleaz� aproape perfect gustul de carne, îns� diferen�a este c� aceasta este mult 

mai s�n�toas�.  
� Miere - Dac� ai poft� de ceva dulce, opteaz� pentru miere.  
� Lichide - Consuma cât mai multe lichide cum ar fi: siropuri �i sucuri 100% naturale, ap� 

plat� �i ceaiuri. 
 

Fere�te-te de: 

� Pr�jeli; 
� Apa de la robinet, sucuri carbogazoase; 
� Alcool; 
� Tutun; 
� Zahar; 
� Dulciuri �i alte produse care con�in E-uri 

 
Elevi: Petru� Alexandra, clasa a XII-a A 
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Cr�ciunul este una din cele mai îndr�gite s�rb�tori ale anului, când în case domne�te 
armonia, mirosul de cozonaci calzi ai mamei sau bunicii �i mirosul de brad, când oamenii î�i 
împodobesc brazii �i î�i decoreaz� casele cu ornamente specifice �i când copii î�i fac 
(interminabilele) liste cu darurile pe care le vor da  la "Mo� Cr�ciun". Cr�ciunul este o 
s�rb�toare a c�rei magie ne înconjoar� pe to�i, trebuie doar s� �tim s� o sim�im. 

De�i tradi�ia de a oferi cadouri copiilor în luna decembrie este cam aceea�i în toat� lumea, 
în unele ��ri difer� 'personajul' care aduce cadouri.  

Cu toate astea, exist� multe ��ri care se bucur� înc� de personaje de Cr�ciun specifice, de 
la gnomi la vr�jitoare, a�adar iat� un top al celor mai notabile legende privind astfel de caractere. 
 
          Omule�ii Yule.  În Islanda, omule�ii Yule fac parte din tradi�ia s�rb�torilor de iarn� �i sunt 

reprezenta�i de 13 creaturi pe seama c�rora s-au 
spus numeroase pove�ti în diferite ipostaze, ba 
"Mo�i" darnici, ba fiin�e enervante �i meschine.  
      Se spune c� cei 13 omule�i au o înclina�ie c�tre 
feste, pe care le aplic� în mod regulat oamenilor, 
îns� în zilele dinaintea Cr�ciunului ofer� cadouri 
copiilor cumin�i, înso�i�i fiind de pisica Yuletide. 
Copii r�i primesc îns� cartofi în înc�l��minte. 

 
 

              Tomte.  Legenda lui Tomte este r�spândit� în ��rile 
scandinavice precum Norvegia, Finlanda �i Suedia, �i reprezint� 
un personaj cu aspect de gnom care avea grij� de fermele 
oamenilor. În timp a fost integrat în tradi�ia s�rb�torilor de iarn� 
�i i s-a asociat un rol asem�n�tor cu cel al lui Mo� Cr�ciun. 
            Tomte, cunoscut �i ca Jultomte sau Julnisse, se 
diferen�iaz� de Mo� Cr�ciun prin faptul c� este prezentat ca fiind 
slab, conduce o sanie care nu zboar�, iar copiilor li se spune c� 
acest personaj tr�ie�te în p�dure, în apropierea casei lor. 
 
 

 

       Christkind. Personajul este cunoscut în anumite regiuni din 
Germania, Austria, Italia �i Brazilia �i este înf��i�at, dup� cum 
sugereaz� �i numele, ca fiind bebelu�ul Iisus. Influen�a lui Christkind 
ca fiind unicul simbol al Cr�ciunului a fost în timp îndep�rtat� de 
popularitatea lui Mo� Cr�ciun. 
 

 
         Belsnickel.  În anumite regiuni ale Europei, Belsnickel este un 
personaj care îl acompaniaz� pe Mo� Cr�ciun, fiind folosit de acesta 
pentru a speria copii �i a-i determina s� nu se mai �in� de n�zdr�venii. 
         De�i în general este personajul negativ, în anumite regiuni este 
cunoscut pentru darurile oferite, în general dulciuri �i cadouri mici pe 
care le vor primi doar copiii cumin�i. 
          



            Pere Noel �i Pere Fouettard.  Papa Noel este unul dintre cele mai 
populare versiuni ale Sfântului Nicolae iar Pere Noel din Fran�a este probabil 
cea mai cunoscut�. 
          Spre deosebire de Mo� Cr�ciun, Pere Noel merge c�lare pe un m�gar pe 
nume Gui.  Pentru aceast� s�rb�toare, francezii mai au un personaj - Pere 
Fouettard, care se vrea a fi opusul lui Pere Noel iar copiii se tem de el. 
 

 
           La Befana.  Italienii au parte de cadourile Befanei, un personaj 
cu aspectul unei vr�jitoare. De�i pove�tile ce o au în centrul aten�iei 
difer�, cea mai cunoscut� este aceea c� Befana era o femeie blând� 
care le-a oferit mâncare �i ad�post celor trei magi de la r�s�rit când 
ace�tia se îndreptau spre loca�ia bebelu�ului Iisus.  
          Befana este înf��i�at� ca o vr�jitoare b�trân� �i noduroas� c�lare 
pe o m�tur� care are un stil asem�n�tor cu Mo� Cr�ciun de a las� 
cadouri, intrând în casele copiilor cumin�i prin horn. 
 

 
           Krampus.  În ��ri precum Austria, Germania �i Ungaria, Mo� Cr�ciun nu 
difer� cu mult de versiunea american�, îns� este acompaniat de Krampus, 
versiunea opus� acestuia, menit s� îi sperie pe copii care nu au fost cumin�i. 
 

 
          Ded Moroz si Craiasa Zapezii. În ��ri precum Rusia, Serbia, Bosnia, 
Ucraina, Macedonia �i Polonia, cel care face cadouri de Cr�ciun este Ded 
Moroz, care poart� un costum asem�n�tor cu cel al lui Mo� Cr�ciun. 
            Povestea spune c� Ded Moroz a fost cândva un vr�jitor malefic care 
r�pea copiii �i cerea cadouri drept r�scump�rare, îns� acum încearc� s�-�i 
îndrepte gre�elile prin darurile oferite. Este înso�it de nepoata sa 
Snegurochka, "Craiasa Z�pezii", iar cadourile sale se pot g�si sub brad. 
 

 
            Sinterklaas si Black Peter.  Sinterklaas este versiunea 
olandez� a lui Mo� Cr�ciun, îns� spre deosebire de acesta vine în 
fiecare an în Olanda la sfâr�itul lunii noiembrie �i ofer� cadouri 
copiilor pe data de 5 decembrie. Este asistat de Black Peter, un b�ie�el 
care îl ajut� s� împart� cadourile, a�a cum elfii îl ajut� pe Mo� 
Cr�ciun. 
 

 
         P�rintele Cr�ciun. Împreun� cu Sinterklaas, 
P�rintele Cr�ciun st� la baza versiunii americane de "Mo� 
Cr�ciun" �i, chiar dac� la aspect nu se diferen�iaz� prea 
mult, P�rintele Cr�ciun are un istoric diferit. 
         Pove�tile mai vechi îl înf��i�eaz� ca fiind un b�trânel 
vesel îmbr�cat într-o rob� verde �i pe atunci nu era privit 
ca personajul care aducea cadouri, ci ca spiritul 
Cr�ciunului în esen��. 
  
        

  Sursa: www.descopera.ro   
elev: Ciurca� Maria, clasa aXII-a A 



                                                                                    
 

Pe cât de special� este aceast� perioad� a anului, pe atât de multe 
supersti�ii na�te, în întreaga lume. Liter� de lege pentru unii, ori amuzament 
pentru al�ii, trebuie s� recunoa�tem c� ansamblul credin�elor în supranatural dau o 
magie aparte Cr�ciunului. Iat� câteva dintre cele mai interesante supersti�ii: 

 

� Copiii n�scu�i de Cr�ciun sunt mai speciali, norocul le va surâde toat� via�a. 
�  Z�pada de Cr�ciun indic� un Pa�te înverzit. 
�  De Cr�ciun, cei mai supersti�io�i dintre greci î�i ard pantofii vechi pentru a preîntâmpina 

ghinioanele în anul ce vine. 
� Aduce ghinion s� por�i pantofi noi de Cr�ciun. 
� Dac� vrei s� ai parte de s�n�tate anul urm�tor, m�nânc� un m�r în ajunul Cr�ciunului. 
�  În noaptea de Cr�ciun se deschid Por�ile Raiului. Irlandezii sunt convin�i c� acesta este 

momentul cel mai potrivit s� mori, pentru c� te duci direct în Rai. 
� Lumân�rile aprinse în seara de Cr�ciun ar trebui l�sate s� ard� pân� se sting singure. 
� O baie în ziua de Cr�ciun te va �ine curat� pe tot parcursul anului ce vine. 
� Nici un Cr�ciun f�r� crengu�e de vâsc. Altfel nefericirile te vor pândi tot anul. 
� Un cer senin de Cr�ciun anun�� un an roditor. 
� Nu e bine ca între Cr�ciun �i Anul Nou s� se tricoteze, s� se coase, s� se spele rufele 
� Dac� ie�i din biseric� în timpul slujbei de Cr�ciun, vei asurzi pentru c� în aceasta noapte, 

toate animalele vorbesc limba oamenilor �i toate sunetele sunt amplificate. 
� Ai noroc în aceasta perioada dac�: r�storni cutia cu chibrituri, dac� ver�i vin pe mas�, 

dac� î�i �iuie urechea, dac� dai de poman�, dac� atingi cocoa�a unui coco�at. 
 

 
Cum s� ne îmbr�c�m de s�rb�tori - semnifica�iile unor culori 

 Alb – lini�te, inocen��, virtute, castitate, împ�care 
    - caracterizeaz� persoanele expansive, suave, puritane. 

  Albastru - lini�te, satisfac�ie, tandre�e, iubire, afec�iune 
             - caracterizeaz� persoanele concentrice, pasive, senzitive, perceptive, 

  Galben - aspira�ie, originalitate, veselie, spontaneitate 
          - caracterizeaz� persoanele active, proiective, expansive, investigative. 

 Gri - melancolie, triste�e, plictiseal� 
   - caracterizeaz� persoanele deprimate, închise, cu tendin�e de izolare, cu stare de am�r�ciune. 

  Negru - sobrietate, triste�e, doliu, singur�tate, desp�r�ire, moarte 
 Portocaliu - exprim� dorin��, excitabilitate, dominan��, erotism 

              -  este specific� persoanei active, ofensive, competitive, sociabile. 
 Ro�u - voin��, dominant�, ardoare, erotism, ac�iune, însufle�ire 

      - specific� persoanei active, excentrice, autonome, dominatoare, erotice, competitive. 
 Verde - concentrare, rena�tere, siguran��, îndr�zneal�, abstinen��, autoevaluare, persisten�� 

       - caracterizeaz� persoanele pasive, defensive, autonome, re�inute, posesive, imuabile. 
 
Sursa: http://www.csid.ro/lifestyle/superstitii-de-craciun-3277527/ 
          http://www.flu.ro/articole/Controverse/Superstitii_de_sarbatori.html 
          www.crestinortodox.ro 

elev: Ardelean Ileana, clasa aXII-a A  
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Solsti�iul de iarn� a fost celebrat înainte de era cre�tin�. Astfel, romanii 
s�rb�toreau Saturnaliile între 17 �i 24 decembrie. Ei s�rb�toreau �i 
"na�terea soarelui neîvins" (sol invictus) la solsti�iul de iarn� (c�tre 21 
decembrie), când zilele reîncep s� se lungeasc� (un cult preluat de la 
persani care-l adorau pe "Mithra", zeul soarelui). 
În Occident, în anul 354, Liberiu, papa Romei, fixeaz� s�rb�toarea na�terii 
lui Isus pe 25 decembrie, �i stabile�te modul celebr�rii începutului 
cre�tinismului, asimilând s�rb�torile populare �i p�gâne deja existente cu 
ocazia solsti�iului de iarn�. 
Totu�i r�m��i�ele cultului p�gân al soarelui au tr�it mai departe prin unele 
obiceiuri populare ca: 
- ro�ile de foc, c�rora li se d� drumul pe costi�a dealului în noaptea de 
Crpciun; 
- focurile care se fac în diminea�a de Cr�ciun; 
- colacii de Cr�ciun care imita forma soarelui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elev: Biro Bianca, clasa a XI-a B 



 
 
 
 

Bradul, ve�nic verde, asociat cu na�terea �i nemurirea, se afl� de s�rb�tori în casele noastre 
pentru a ne înc�lzi sufletul, pentru a ne face mai buni. Pomul de Cr�ciun îl simbolizeaz� pe Hristos 
ca fiind Pomul Vie�ii, lumân�rile îl reprezint� ca fiind Lumina Lumii, iar merele care se foloseau la 
început pentru decorarea bradului simbolizeaz� m�rul din Pomul Cunoa�terii. 
          Aduna�i în jurul bradului, cu bra�ele deschise, cu bucurie �i gând curat s� îi primim pe cei 
dragi nou�! 
 

SSSSimbol al vieimbol al vieimbol al vieimbol al vie����iiiiiiii eterne eterne eterne eterne, se spune c� bradul este o 
trimitere direct� c�tre divinitate. Forma triunghiular� �i 
proprietatea de a fii mereu verde este asociat� cu Sfânta 
Treime �i nemurirea divin�. Ro�ul, specific s�rb�torii, face 
referire direct� la via�a oferit� prin sângele lui Isus. Prima 
referire despre un brad decorat pentru Cr�ciun apare în 
Lituania în 1510. La început, bradul era împodobit cu 
figurine din pâine, acadele, trandafiri, fructe �i ornamente 
din hârtie colorat�. Obiceiul cerea ca fiecare membru al 
familiei sau invitat s� aib� câte un mic brad a�ezat pe mas� 
în dreptul lui, cu cadourile al�turi. În plus, decora�iile erau 
lucrate manual, fulgii de z�pad� �i stelu�ele, cutiile pentru 
cadouri �i co�ule�ele fiind realizate în cas�. Obiceiul 
împodobirii bradului �i moda becule�elor ajunge în 
România abia prin anul 1900. 

Se cunoa�te foarte pu�in faptul c� �i dacii aveau un cult pentru brad, dar cu în�eles total 
diferit: bradul era un copac ritual t�iat la nun�a sau la moartea cuiva. Obiceiul înc� se p�strez� în 
regiuni din Oltenia �i sudul Banatului. Astfel, în cadrul ritualului de înmormantare bradul reprezenta 
’’nunta” mortului cu divinitatea �i natura. 

Bradul, împodobit în vechime cu fructe, flori, nuci poleite, lumân�rele �i panglici simboliz� 
pomul vie�ii, arborele fertilizator, de bun augur. Simbolul bradului se reg�se�te în foarte multe piese 
de art� popular� precum covoarele, stergarele �i iile. 

 

Bradul de na�tere 
Bradul nu era t�iat, era doar ales din p�dure, iar pe scoar�a lui se încrusta numele copilului 

sau însemnul familiei. Bradul trebuia s� apere copilul de duhurile �i ursitoarele r�u voitoare. La 
fiecare aniversare a copilului, p�rin�ii �i rudele veneau la brad îi închinau ofrande �i rosteau 
rug�ciuni. Dup� ce copilul cre�tea avea datoria de a avea grij� de brad. Neglijarea lui însemna 
desconsiderarea propriei persoane. 
 

Bradul de nunt� 
Tinerii care urmau s� se c�s�toreasc� participau la o ceremonie prenup�ial� în cadrul c�reia 

se f�g�duiau unul altuia înaintea unui brad, ca semn al statorniciei c�sniciei lor. În Oltenia, în ajunul 
nun�ii, exista obiceiul ca mirele s� trimit� mirese un brad, printr-un fl�c�u, ca simbol al leg�turii ce 
urma s� ia fiin�� între ei. 



 
       Bradul �i recoltele 

Potrivit unei credin�e, prim�vara se s�dea în livad�  
un brad pentru a avea recolte mai bogate. 
 
 
 

Bradul de judecat� 
Bradul juca �i rolul unei “instan�e”: jur�mântul rostit înaintea 

unui brad dobândea tr�inicie. De asemenea, se practica �i a�a numita “ 
judecat� divin� a bradului”: omul b�nuit de a fi s�vâr�it o f�r�delege era 
legat de un brad timp de trei zile �i trei nop�i. Dac� în acest timp nu era 
sfâ�iat de fiare sau lovit de tr�snet, era l�sat liber �i considerat 
nevinovat, c�ci se credea c� fusese judecat de brad. Copacul prezida 
totodat� �i judecata ob�teasc�. Atunci când ap�reau conflicte între 

��rani, satul se aduna în jurul unui brad pentru a le solu�iona. 
 

Bradul funerar 
La moartea unui tân�r se planta pe mormânt un brad, de obicei chiar copacul ce i-a fost 

d�ruit la na�tere. Bradul era împodobit cu panglici �i fructe. În alte zone, dac� murea o persoan� dar 
nu i se g�sea corpul, i se f�ceau funeralii, dar în locul mortului se a�eza un brad. 

 

         Bradul tradi�ional - nuci, turt� dulce �i îngeri din p�nu�i  
 “Cr�ciunul e o amintire drag� a copil�riei, iar bradul trebuie s� 

ne aminteasc� mereu de familie. Totdeauna ne-a pl�cut s� punem pe el 
ce aveau mama �i bunica prin buc�t�rie: felii de portocal�, l�mâie, 
nuci, mere, prune uscate sau turt� dulce. Nu doar c� e ieftin, dar în 
cas� persist� un miros proasp�t. �i apoi, copii mai au tendin�a s� fure 
câte un biscuite sau o portocal�. E s�n�tos pentru ei”, explic� fetele 
Cluj. Persoanele care le calc� pragul sunt impresiona�i de bradul lor 
tradi�ional �i le cer mereu sfatul pentru ca la anul ce vine s� le poat� 

urma exemplul. Sursa: redactia@clujeanul.ro 
 

Bradul în prezent 
Ast�zi bradul nu mai are acelea�i semnifica�ii ca mai demult. El apare îns� ca parte a 

obiceiului de Cr�ciun, simbolizând izbânda vie�ii împotriva mor�ii. În ajunul Cr�ciunului el este 
împodobit cu globuri viu colorate, cu beteal�, artificii �i jocuri de lumini, toate având un rol bine 
determinat. Fiecare familie are un adev�rat ritual de împodobire a bradului, mo�tenit de la înainta�i 
�i transmis mai departe copiilor. În unele familii se obi�nuie�te a se cânta colinde în jurul lui, al�ii 
spun pove�ti despre na�terea lui Isus sau citesc pasaje din Biblie.  

 

În Romania… 
 

Din vremuri str�vechi �i românii, în perioada Cr�ciunului, aduc în 
casele lor un brad, pe care îl împodobesc cu cele mai frumoase ornamente. 
De la figurine de lemn �i solda�ei din turt� dulce, pân� la globuri 
str�lucitoare, din sticl� pictat� cu m�iestrie, tot felul de „bijuterii” sunt 
folosite pentru a aduce în c�minele noastre bucuria �i lumina Cr�ciunului. 
Aceasta este o s�rb�toare a luminii, a speran�ei �i a miracolelor, iar bradul de 
Cr�ciun este unul din primele gesturi pe care le facem, pentru a demonstra 
c� ne încredem în Cr�ciun. 



Majoritatea dintre noi împodobim bradul în Ajunul Cr�ciunului, când toat� familia este prezent� �i 
mirosul de bucate gustoase ne încânt� sim�urile. Odat� bradul împodobit, Mo� Cr�ciun poate veni 
pentru a l�sa cadourile, pe care, adul�i �i copii, le a�tept�m cu to�ii cu ner�bdare. 
   http://www.medicina-naturista.ro/stil-de-viata/povestea-bradului-de-craciun.html 
 
Oricare ar fi aceste obiceiuri, bradul r�mâne un simbol al ve�niciei �i un martor t�cut al timpului. 
 
Iat� �i câteva lucruri interesante legate de brad �i de tradi�iile de Cr�ciun: 

� Bradul face parte din s�rb�torile de iarn� înc� înainte de na�terea lui Iisus, când era 
împodobit în timpul Saturnaliilor; 

� Primul brad a fost împodobitîin 1510 la Riga iar prima men�iune scris� în Germania anilor 
1530. De asemenea, se spune ca Martin Luther este primul om care a avut în cas� un brad 
împodobit;  

� În lumea cre�tin�, Cr�ciunul a fost s�rb�torit pentru prima oar� la Roma în anii 330;  
 
� Str�mo�ul instala�iei electrice de brad este lumânarea aprins�  

 care a împodobit pentru prima oar� bradul în secolul XVII;  
 

 
� În Spania, mai exist� o variant� a pomului de cr�ciun. Un pom natural în care sunt puse 

diferite cadouri �i dulciuri iar copiii trebuie s� arunce cu pietricele pentru a le determina s� 
cad�; 

 
�   În Europa, Australia �i SUA nu sunt diferen�e foarte mari de obiceiuri, mai mult între 

mânc�rurile tradi�ionale; 
 

� Un acru de brazi produce în fiecare zi oxigen pentru 18 oameni. 
                                                                        Sursa: www.ele.ro 

 
 
     

 
 
 

Prof. ing. Toma Ramona Vasilica 



 

 
 

Elev: Rare� Bogdan 
          Clasa a IX-a D 



    
Î�i doresc ca în anul 2011 s� ai parte de 12 luni de s�n�tate,  

52 de s�pt�mâni fericite, 365 de zile cu bog��ie, 8640 ore de în�elepciune,  

518400 minute de distrac�ie �i în final 31104000 de secunde petrecute  
al�turi de persoana pe care tu o iube�ti cel mai mult. 

La Mul�i Ani �i un An Nou Fericit ! 
 

    
Se iau dou�sprezece luni, se cur��� bine de am�r�ciune, stress, mândrie, 

invidie, egoism, formalism �i fric�.  

 Se imparte fiecare lun� în 28-31 de zile, pentru ca provizia s� ajung� exact un 

an.  

 Se cânt�re�te munca �i lini�tea, ad�ugându-se chibzuin�a �i harul. Se cerne cu 

abilitate, iubire �i voin��, în�elepciune, îng�duin��, frecându-se cu sinceritate, 

tandre�e, gra�ie �i alint. Se une�te r�bdarea cu bun�voin��, muzic� �i bun� 

dispozi�ie.  

 Se împ�ture�te cu în�elegere �i speran��, se pudreaz� cu sacrificii, se presar� 

vraj�, d�ruire �i receptivitate.  

 Se acoper� cu amabilitate, ging��ie �i mult bun sim�.  

 Se îndulce�te cu mult� toleran��, optimism, veselie �i umor.  

 Se aromeaz� cu blânde�e, bun�tate, concesii �i acurate�e sufleteasc�.  

 Tapetat� cu afectivitate �i pre�uire, se coace la c�ldura inimii, cu dragoste din 

bel�ug. Se flambeaza cu puritate, stim� �i respect.  

 Preparatul se serve�te zilnic, cu buchete de fericire, ornat cu surprize, învelit 

în invior�toarea �i inepuizabil� credin�� în Dumnezeu!" 

    
Elev: Gherghel Daniel, clasa a 13-a E 



 

               
 

Atunci când este vorba despre telefoane mobile, computere portabile �i console de jocuri 
la purtator, mai mic este întotdeauna mai bun. Dar, uneori, un dispozitiv trebuie s� fie mare, 
chiar gigantic. Pe m�sura dimensiunilor lor colosale, aceste inven�ii indeplinesc sarcini de o 
importan�� vital� pentru existenta noastr� cotidian�. Este vorba despre exploatare de z�c�minte 
naturale, despre transporturi, construc�ii, experimente �tiin�ifice, energie, în mai pu�ine cuvinte - 
dezvoltare �i progres. 

 

Wartsila-Sulzer RTA96-C 
 
Acest uria� este un motor 
diesel capabil s� dezvolte 
80.000 cai-putere, special 
proiectat pentru punerea 
în mi�care a colosalelor 
vapoare de transportat 
m�rfuri. Denumit Wartsila-
Sulzer RTA96-C, motorul 
supra alimentat în doi 

timpi este echipat cu 10 cilindri, fiecare având 
aproximativ 1 metru în diametru �i producând 
8.000 de cai-putere. Asamblat, giganticul 
motor cânt�re�te aproximativ 1.600 de tone �i 
consum� peste 3.785 litri de combustibil pe ora. 
 

 "Furnalul" solar 
 
Uria�� �i 

spectaculoasa oglind� 
din imaginea nr. 9 nu 
este un exponat artistic, ci 
un panou pentru 
captarea energiei �i a 
c�ldurii soarelui, 

capabil s� degaje temperaturi de pân� la 3.000 
de grade Celsius. Localizat în Fond-Romeu-
Odeillo-Via, o comun� din sudul Fran�ei, 
"furnalul" se comport� ca o lup� uria��. 
Furnalele solare asemenea acestuia sunt 
folosite la topirea o�elului, generarea 
electricit��ii �i chiar transformarea dioxidului 
de carbon în combustibil. 

 
Platforma de transport NASA pentru nave 
cosmice 

 
Aeronavele spa�iale 
trimise de NASA în 
cosmos ajung la 
punctul de lansare 

cu ajutorul unei platforme mobile de 
transportare, un vehicul cu �enile greu de 
2.400 de tone. Cu o lungime de 40 de metri, o 
la�ime de 35 �i o în�l�ime de 6,1 metri, 
"crawler"-ul, cum mai este numit dispozitivul, 
dispune de 16 motoare tractoare, alimentate 
de generatoare cu o putere totala de 1.341 cai-
putere �i puse în mi�care de dou� motoare 
diesel de 2.750 cp. 
 

Ma�in�ria de forat tuneluri S- 2 
 

Dac� v-a�i 
întrebat vreodat� 
cum ia na�tere un 
tunel, iat� 
r�spunsul. 
 Cu ajutorul 
colosalelor 
ma�in�rii de s�pat 
tuneluri, adev�ra�i mon�tri mecanici de pisat, 
sfredelit, dislocat si distrus.  
Ma�in�ria de forat S - 210 folosit� la 
realizarea tubului estic al tunelului Gotthard 
Base din Elve�ia, aflat înc� în construc�ie, este 
cea mai mare din lume. Ea m�soar� nou� 
metri în diametru, are o lungime de 400 metri 
�i opereaz� în zone subterane unde 
temperatura rocilor ajunge pân� la 50 de 
grade  Celsius. 

 

Liftul pentru ambarca�iuni Strepy-Thieu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este vorba despre cel mai înalt lift 
pentru ambarca�iuni din întreaga lume, 
amplasat pe Canal du Centre din Hainaut, 



Belgia. Liftul Strepy-Thieu are incredibila 
înal�ime de 117 metri, cu o diferen�� de 73 
metri între punctul de andocare al unei nave �i 
punctul maximei sale suspend�ri în aer. 
Întreaga structur�, un complex de pârghii, 
cabluri, ro�i din�ate �i beton are o mas� de 
aproximativ 200.000 tone. 
 
Antonov An 225: Cea mai mare �i mai grea 
aeronav� construit� vreodat� 

 
Antonov 225 

Mriya este cea 
mai mare �i cea 
mai grea aeronava 
din lume. 

 Aparatul a 
zburat pentru 

prima oar� în 1988 �i este o nav� de transport 
strategic. Antonov An 225 are o sarcin� util� 
de 250 tone, o lungime de 84 metri, o 
anvergur� a aripilor de 88.4 metri �i o 
în�l�ime de 18.1 metri. 
 

Takraf RB293 - cel mai mare vehicul 
terestru din istoria lumii 

 
Extrem de 

masiv, extrem de 
puternic �i teribil 
de eficient - se 
poate spune cu 
u�urin�� despre 
Bagger 293 c� 

arat� întocmai ca o ma�in�rie infernal�, cu 
tente SF-apocaliptice. Este vorba despre un 
utilaj multifunc�ional, un excavator având 
greutatea de 14.197 de tone, capabil s� 
extrag� pân� la 240.000 de tone de carbune 
lignit într-o singur� zi. În plus, înalt de 94 
metri �i lung de 220, Bagger 293 de�ine 
recordul mondial Guiness Book pentru cel 
mai mare �i mai greu vehicul terestru. 
 
Podul F60: Cea mai mare ma�in�rie mobil� 
din lume 

 
Numele F60 

vine de la 
în�l�imea de 60 
metri a utilajului, 
lung de 502 
metri, lat de 240 

metri, greu de 13.600 tone �i adesea descris 
sub denumirea de "Turnul Eiffel culcat". F60 
estre rezultatul contopirii a cinci poduri 
transportabile folosite în mineritul pentru 
lignit din Germania. Aceste poduri sunt cele 
mai mari ma�in�rii industriale tehnologice din 
toat� lumea. 

 
Knock Nevi - cea mai mare ambarca�iune 
construit� vreodat� 

 

Knock Nevi este un vas urias, folosit în 
prezent ca unitate plutitoare de stocare �i 
desc�rcare. De�inut� de compania norvegian� 
Fred Olsen 
Production, 
platforma a 
fost ini�ial o 
barja 
petrolier� 
uria�� �i 
de�ine înc� 
recordul pentru cel mai mare vas construit 
vreodat�. Este mai lung decât turnurile 
Petronas, de 452 metri, ocupând, dac� - 
ipotetic - ar fi o cl�dire, locul patru la înal�ime 
în lume. 
 
Large Hadron Collider 
 

S-a spus, pe bun� dreptate, c� 
experimentul LHC este cel mai mare din 
istoria de pân� acum a omenirii. Giganticul 
accelerator de particule este format din circa 
5000 de magne�i superconductori, �i va 
accelera protoni în ambele sensuri ale 
tunelului cu o 
viteza egala 
cu 
99,9999991 
din viteza 
luminii. Se 
încearc�, 
astfel, 
recrearea 
condi�iilor existente în microsecunda imediat 
urmatoare ipoteticului Big Bang, o situa�ie de 
la care oamenii de �tiin�� a�teapt� r�spunsuri 
legate de apari�ia a tot ceea ce reprezint� 
ast�zi Universul. 

 

Sursa: www.descopera 
 

Prof. ing. Barbur Maria
 



 
 

 

     1.  Francisco Domingo Joaquim este un angolez, în  

   vârsta de 20 de ani, care are  cea  mai  elastic� falc�  din  

   lume, deschiderea maxim� a gurii sale ajungând la 17 cm! 

 
 
 

 
     2. Omul cu cele mai multe piercinguri din lume 
 

Ne-am fi a�teptat ca de�inatorul unui asemenea record s� fie un 
punker rebel, de abia ie�it din pubertate. Nimic mai fals. Cel care a fost 
desemnat de edi�ia 2010 a Guinness Book of World Records este un 
b�trânel în vârst� de 78 de ani care a fost managerul general al b�ncii 
Barclays, vreme de 30 de ani. 

Pensionarul excentric a fost omologat de Cartea Recordurilor, dup� 
ce o comisie de exper�i a num�rat pe îndelete toate cele 241 de piercinguri, 
dintre care nu mai pu�in de 150 sunt dispuse pe fa�� �i pe gât. Pentru a-�i 
asorta metalele care-i str�pung pielea, John Lynch �i-a umplut corpul cu 
tatuaje, preferatul s�u fiind unul cu Marilyn Monroe, care îi acoper� cea 
mai mare parte a bustului.  
Sursa: Chicago News 
 
 

 
     

3.  Mehmet Ozyurek, omul cu cel mai mare nas din lume: de  

la punte pân� în vârf, nasul turcului m�soar� nici mai mult, nici mai 

pu�in de 8,7 cm! 

 
                    

 

 
5.  Fostul cel mai mic om din lume, He Pingping, 74 cm 

 (a murit pe 13 martie 2010)  în bra�ele femeii cu cele mai lungi  
picioare din lume: Svetlana Pankratova - ale c�rei picioare  
m�soar� 1,3 m! 
 

 



 
 

 
5.  Igor Vovkovinsky, cel mai înalt b�rbat  din Statele Unite ale 

Americii: americanul din  Minnesota se laud� cu ai s�i 2,37 cm! 

 

 

 

8. Cea mai înalt� blond� din lume 
 

Lindsay Hayward are numai 23 de ani, �i totu�i 
are o în�l�ime de 2,11 metri �i o greutate de 108 
kilograme, motiv suficient ca s� intre în Cartea 
Recordurilor drept cea mai înalt� blond� din lume. 
Lindsay este �i lupt�toare profesionist� �i, dup� cum ea 
declar�, ar putea r�suci în aer, deasupra capului, orice 
b�rbat, asta înainte de a-l arunca la o distan�� 
considerabil� 

          
 

           6.  Cea mai scund� femeie din lume 
 

Hatice Kocaman are doar 71 cm în�l�ime �i a intrat în 
Cartea Recordurilor ca fiind cea mai scund� femeie din lume. 
Hatice Kocaman, în vârst� de 21 de ani, sufer� de nanism 
hipofizar, sau piticism, iar în acest an a ob�inut oficial titlul 
de "cea mai scund� femeie din lume". Tân�ra cânt�re�te doar 
6.8 kg �i locuie�te în Kadirli, Turcia. Acum c� a devenit 
celebr�, Hatice se simte mai înalt� decât cei care au râs 
cândva de ea. 

 
 
7. Cel mai mic om din lume din 2010 

 

Potrivit ultimei edi�ii a C�r�ii Recordurilor, Guinness World 
Record Book 2011, care a ap�rut pe 4 septembrie a.c., Edward 
Nino Hernandez este cel mai mic om din lume în via��. Nino are 
24 de ani �i tr�ie�te în Bogota, Columbia. Cel mai mic om din 
lume are o în�l�ime de 70 de cm �i o greutate de 10 kg. Nino nu a 
mai crescut în în�l�ime de când avea 2 ani. 

 
 
 

 
      4.  Cindy Jackson, în vârst�  de 52  de ani, 

                                                     femeia cu  cele mai multe opera�ii estetice din lume: 47! 
 

                                                                     Sursa: www.descopera.ro  

                                                                                       Elev: Mure�an Claudiu, clasa a IX-a D

  



          
          Premiile Nobel au fost create de savantul �i omul de afaceri suedez Alfred Nobel (1833 - 
1896), inventatorul dinamitei (1867), care, în testamentul s�u, a cerut ca veniturile imensei sale 
averi s� fie oferite în fiecare an "sub form� de premii celor care, în anul precedent, au adus cele 
mai mari  servicii umanit��ii". 
          Astfel, prin testamentul l�sat de Alfred Nobel, premiile Nobel sunt decernate de 
institu�iile: 

• Academia Regal� de �tiin�� din Suedia  
• Premiul Nobel pentru Fizic�  
• Premiul Nobel pentru Chimie  
• Premiul Nobel pentru Economie  
• Institutul Carolina din Stockholm- Premiul Nobel pentru Medicin�  
• Academia Suedez� - Premiul Nobel pentru Literatur�  
• Comitet alcatuit din 5 persoane alese din Parlamentul Norvegiei- Premiul Nobel Pentru 

Pace.  
Primele premii Nobel au fost acordate la 10 decembrie 1901, dup� moartea autorului lor. 

Ele constau din: 
� medalie, 
� o diplom� �i o sum� de bani, care la început a fost in valoare de 40.000 dolari SUA, iar apoi 
a crescut la 1.000.000 dolari SUA. 

Laurea�ii Premiului Nobel sunt lista�i dup� �ar�. 776 persoane �i organiza�ii au ob�inut 
premiul Nobel (octombrie 2005). 

 

• 1 Africa de Sud  
• 2 Algeria  
• 3 Argentina  
• 4 Australia  
• 5 Austria  
• 6 Autoritatea Na�ional� 

Palestinian�  
• 7 Bangladesh  
• 8 Belgia  
• 9 Bosnia �i Her�egovina  
• 10 Bulgaria  
• 11 Canada  
• 12 China  
• 13 Chile  
• 14 Columbia  
• 15 Coreea de Sud  

• 16 Costa Rica 
• 17 Croa�ia  
• 18 Danemarca  
• 19 Egipt  
• 20 Elve�ia  
• 21 Finlanda 
• 22 Fran�a  
• 23 Germania  
• 24 Ghana  
• 25 Grecia  
• 26 Guatemala  
• 27 India  
• 28 International  
• 29 Iran  
• 30 Irlanda  
• 31 Islanda  

• 32 Israel  
• 33 Italia  
• 34 Japonia  
• 35 Kenya  
• 36 Lituania  
• 37 Mexic 
• 38 Myanmar  
• 39 Noua Zeeland� 
• 40 Nigeria  
• 41 Norvegia 
• 42 Pakistan  
• 43 Polonia 
• 44 Portugalia  
• 45 Puerto Rico  
• 46 Regatul Unit 
•  47 Republica Ceh� 

• 48 Republica Macedonia  
• 49 România  
• 50 Rusia �i URSS  
• 51 Sfânta Lucia 
• 52 Spania  
• 53 SUA  
• 54 Suedia  
• 55 Taiwan  
• 56 Tibet  
• 57 Timorul de Est  
• 58 Trinidad-Tobago  
• 59 Turcia  
• 60 ��rile de Jos 
• 61 Ungaria 
• 62 Vietnam  
• 63 Venezuela 

 
Laurea�ii Premiului Nobel în anul 2009  
� Pace  - Barack Obama , SUA 
� Fizic� - Willard S. Boyle, Canada; Charles Kao �i George Smith SUA 
� Economie - Elinor Ostrom  si Oliver E. Williamson SUA 
� Medicin� - Elizabeth Blackburn, Carol Greider �i Jack Szostak SUA 
� Literatur� - Herta Müller, România 
� Chimie  - Venkatraman Ramakrishnan,  India ; Thomas A. Steitz - SUA �i Ada E. Yo - 

Israel  
                                                                                                             Elev: Pecora Dumitru, clasa aXI-a A 



 
 
10. Ora�ul Sahului, Rusia 
 

În republica rusesc�, Kirsan Ilyumzhinov, s-a construit în 1998 
"Ora�ul �ahului", chiar în mijlocul Elistei, singura capital� european� 
budist�. Momentan, amenajarea urbanistic� nu este un ora� în 
adev�ratul sens al cuvântului, aspecte vizuale tipice celui mai cunoscut 
sport al min�ii reg�sindu-se doar la nivelul unui dom, în câteva case 
luxoase �i pe unele str�du�e (nelipsind platforme de �ah uria�e, cu 
piese de dimensiunea unor copii. 

 
9. Regiunea Autonom� Evreiesc�, Rusia 
 
          Un teritoriu evreiesc creat artificial de Stalin în îndep�rtatul 
sud siberian, Regiunea Autonom� Evreiasc� este un raion federal al 
Rusiei, situat la grani�a cu China. Regiunea administrativ� a fost 
fondat� în 1928, în spiritul politicii staliniste a na�ionalit��ilor, 
conform c�reia fiecare grup na�ional din Uniunea Sovietic� trebuia s� 
primeasc� un teritoriu în care s� î�i dezvolte autonom cultura. Locul 
aminte�te de iudaism doar prin arhitectura unor cl�diri �i prin unele 
tradi�ii înc� p�strate.  
 
8. Satul Piticilor, China 
 

În apropierea localit��ii Kunming, din provincia chinez� 
Yunnan   tr�iesc cet��eni chinezi suferinzi de nanism.    În cadrul 
unui spectacol intitulat "Regatul Piticilor" peste 100 de chinezi urc� 
pe scena Gr�dinii Fluturilor din Lumea Kunming de dou� ori pe zi, 
ca s� cânte, s� danseze �i s� presteze scene umoristice, totul pentru 
amuzarea mul�imii. 

 
 

7. Ora�ul unde nimeni nu are voie sa moar�, Norvegia 
 

Longyearbyen, este una dintre cele mai nordice a�ez�ri umane, 
un lini�tit ora� din interiorul Cercului Arctic. Exper�ii au realizat c� 
permafrostul împiedic� descompunerea natural� a cadavrelor, motiv 
pentru care nimeni nu a mai fost înmormântat aici de peste 70 de ani. 
Pentru a primi un loc ce veci, locuitorii trebuie s� fac� demersuri în 
alte ora�e ale Norvegiei. În mica urbe norvegian�, programul Local 
Seed Vaults  a g�sit loca�ia ideal� pentru stocarea resurselor (semin�e 
de plante). 

 

6. Ora�ul Gunoaielor, Egipt 
 

Manshiet Nasser este o ciudat� comunitate din Cairo, Egipt. 
Oamenii numesc acest loc Ora�ul Gunoaielor, �i asta pentru c� sute de 
tone de de�euri, din toat� capitala egiptean�, sunt aruncate aici.  Exist� 
familii întregi, care locuiesc în Manshiet Nasser, sub denumirea 
generic� de Zabbalin (gunoieri). Ace�tia scormonesc zilnic printre 
gunoaie în speran�a de a g�si resturi care pot fi reciclate. În fapt, circa 
80% dintre gunoaiele adunate sunt reciclate �i revândute.  



 

5. Insula Cruci�ator, Japonia 
             

Denumirea de "Gunkanjima", adic� Insula Cruci��tor, i se 
potrive�te locului, deoarece, din anumite unghiuri, chiar pare a fi o 
asemenea nav� teribil� a m�rilor. Ora�ul de pe insul� are în totalitate 
un aspect post-apocaliptic îns�, dup� forma �i pozi�ionarea cl�dirilor 
înc� aflate în picioare, nici atunci când regiunea era înfloritoare traiul 
aici nu pare s� fi fost cel mai fericit - mai degrab� comparabil cu 
vie�uirea într-un mu�uroi de furnici. 
 

4. Gaura omului alb, Australia   
 

Coober Pedy este un ora�el din nordul Australiei Sudice, 
num�rând o popula�ie de aproximativ 2.000 de locuitori,. Denumirea de 
"Coober Pedy" vine din termenul aborigen local "kupa-piti", care 
înseamn� "groapa omului alb". Coober Pedy este un ora�el foarte mic, 
dar cu cea mai numeroas� comunitate uman� care tr�ie�te în subteran, a 
devenit un popas popular în rândul destina�iilor turistice, atrac�ii 
importante ale locului fiind minele, cimitirul, bisericile, hotelul �i 
magazinele din subteran. 

 

3. Ora�ul-fantom� modern, China 
 

Kangbashi, unul dintre cele mai noi �i mai moderne cartiere ale 
Ora�ului  Ordos din China, este absolut gol. Acesta a fost ridicat dup� 
toate standardele moderne, fiind capabil s� g�zduiasc� peste 1 milion de 
oameni. �i chiar dac� pare absurd, nimeni nu s-a gândit c� oamenii vor 
avea nevoie �i de �coli, spitale, internet  sau cluburi în care tinerii s� 
socializeze. În prezent, singurii locuitori care pot fi întâlni�i pe str�zile 
din Kangbashi sunt angaja�ii firmelor de salubrizare �i extrem de pu�inii 
temerari care au ales s� locuiasc� aici. 

 

2. Ora�ul Tamisei, China 
 

       A�ezarea-satelit intitulat� "Ora�ul Tamisei" a fost inaugurat� în 
2006, ca parte a programului shaghaian "Un Ora�, Noua A�ez�ri", 
manifestând cultura britanic� din care s-a inspirat printr-o pia�� central�, 
cabine telefonice ro�ii, str�zi denumite "High", "Oxford" sau Queen", 
precum �i, desigur, prin propriul râu artificial Tamisa. Totu�i, în ciuda 
unei marketiz�ri intense, comunitatea a e�uat în a prospera, iar ceea ce a 
r�mas în aceast� parte a Shanghai-ului este un ora� destul de inert, dar 
un loc ideal pentru o plimbare lini�tita de dup�-amiaz�. 
 

1.  Federa�ia Damanhur, Italia 
 

            La 30 de kilometri de ora�ul italian Torino se afl� ora�ul subteran 
Damanhur, supranumit Ora�ul Luminilor �i "sediul" comunit��ii 
damanhuriene. Vastul complex de galerii si domuri subp�mântene este 
cel mai mare din lume �i, pân� de curând, nici unui str�in nu i-a fost 
permis accesul aici. Aici, femeile �i b�rba�ii sunt parteneri egali �i î�i 
unesc for�ele completându-se reciproc. Damanhurienii au un mod 
specific în care "se lupt� cu for�ele malefice": c�l�toriile astrale, exist� 
cursuri de felul acesta la Universitatea Damanhur, dar exist� �i o 
înc�pere special� rezervat� c�l�toriilor în timp �i spa�iu. 



 
15  legi  

ale 
lui  

Murphy 
 
 

În ciuda 
opiniei generale, Murphy a existat cu 
adev�rat. A fost un inginer angajat la For�ele 
Aeriene Edwards din Murdoc. Prima sa lege, 
cea original�, din lungul �ir de care ne putem 
bucura ast�zi este:  

 

“Dac� exist� vreo posibilitate ca lucrurile s� 
mearg� prost, vor merge prost!” 

 
�i a fost rosti� atunci când Ed Murphy a fost 
scos din min�i de curelele de transmisie ve�nic 
defecte. Legea lui Murphy a devenit ulterior 
extrem de popular�, fiind urmat� de o mul�ime 
de alte variante �i particulariz�ri. Iat� 15 dintre 
cele mai amuzante legi care au derivat din 
legea lui Murphy: 
 

15. Când încerci s� dovede�ti cuiva c� un 
obiect nu func�ioneaz�, va func�iona. 

14. Suma inteligen�ei pe planet� este 
constant�. Popula�ia îns� se afl� în 
continu� cre�tere. 

13. Sexul ocup� cel mai pu�in timp �i 
determin� cele mai multe conflicte. 

12. Dragostea înseamn� superioritatea 
imagina�iei fa�� de inteligen��. 

11. Dac� pare prea frumos pentru a fi adev�rat, 
probabil c� a�a este. 

10. Dac� te joci de-ajuns de mult cu un obiect 
�i î�i faci griji s� nu-l strici, îl vei strica. 

9. Dac� te sim�i bine, nu-�i face griji. Î�i va 
trece. 

8. Intensitatea sentimentelor cuiva fa�� de tine 
este invers propor�ional� cu intensitatea 
sentimentelor tale pentru acea persoan�. 

7. Primul loc în care trebuie s� cau�i ceva este 
ultimul loc unde te a�tep�i s�-l g�se�ti. 

 

6. Plicurile �i timbrele care nu se lipesc când le 
umeze�ti tu, se vor lipi de alte lucruri, când 
nu vrei tu. 

 
 

5. Lucrurile se înr�ut��esc înainte de a se 
îmbun�t��i. 

4. Felia de pâine va c�dea întotdeauna cu 
partea uns� în jos. 

3. Indiferent ce se întâmpl�, întotdeauna 
se va g�si cineva care s�-�i zic�  

    �i-am spus eu!”. 
2. Zâmbe�te! Mâine va fi mai r�u! 
1. Tot ce e bun este imoral, ilegal sau 

îngra��. 
 

V� invit�m �i pe voi s� ad�uga�i 
 altele pe lista noastr�! 

 
 

 
 
 

 
12 

porunci 
 
 

 
 
1. Te na�ti obosit �i tr�ie�ti pentru a te 

odihni. 
2. Iube�te-�i patul ca �i pe tine însu�i. 
3. Odihne�te-te ziua ca s� po�i dormi  

noaptea. 
4. Dac� vezi pe unul c� se odihne�te, 

ajuta-l! 
5. Munca înseamn� oboseal�. 
6. Nu face ast�zi ce po�i face mâine. 
7. F� cât mai pu�in, iar ceea ce ai de f�cut 

f� s� f�c� al�ii. 
8. Prea mult� odihn� nu a omorât pe  
     nimeni. 
9. Când î�i vine pofta s� munce�ti, a�eaz� 

te �i a�teapt� s�-�i treac�. 
10. Dac� munca înseamn� s�n�tate, 

atunci: tr�iasc� boal�! 
11. Serviciul nu este cârcium� s� stai toat� 

ziua acolo. 
12. La munc� trebuie s� te a�ezi în a�a fel 

încât s� mai încap� �i al�ii. 
 

          
                                 Elev: Petric� Ioana  

                     Clasa a 13-a E 



 
 
 

Acestea sunt un fel de imagini remanente datorate unor puternice, contrastante 
alternan�e de luminozitate, de culoare, de mi�care etc. care produc o puternic� stimulare a 
zonei optice cerebrale. 
  Ce sunt?..Doar desene, forme, combina�ii de culori... 
Obiecte care nu pot s� existe cu adev�rat, fe�e care ascund alte 
figuri, linii curbate care par drepte, desene curioase, forme care 
dispar, lumini care apar...etc.  
  O iluzie optic�, este ceva care face  ochiul uman s� vad� 
ceva care nu este prezent, sau s� vad� în mod diferit ceva care 
este prezent. 
  Iluziile se pot împ�r�i în trei categorii, pe baz� la cauzele 
care le provoac�: 

 optice - când sunt cauzate doar de fenomene optice, care nu depind de natura 
uman�; 

  perceptive - când sunt generate de fiziologia ochiului, ca imaginile postume ce 
vedem închizând ochii dup� ce am fixat o imagine foarte luminoas�; 

  cognitive - când sunt cauzate de interpretarea imaginilor dat� de creier. De 
exemplu figurile imposibile �i paradoxele prospectice. 

�
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                                                  S� ave�i clipe  minunate ! 

 

Prof. ing. Barbur Maria �i Micl�u� Dorina 



 

 

 

 

 

 
    
 
 
 

În incercarea de a vorbi despre Maramure� în general f�r� a coborâ în subteran înseamn� a 
neglija una din marile sale valori. Activitatea neogenic� vulcanic� a dat na�tere z�c�mintelor de 
minereuri neferoase �i mineralelor pe care le con�in Mun�ii Gutâiului. Prezen�a z�c�mintelor de 
minereuri face din regiunea B�ii Mari o provincie metalogenic� de prim ordin din Romania 
cunoscut� �i peste grani�e. Din totalul celor 2000 de minerale cunoscute în lume, 15 au fost 
identificate aici pentru prima dat�. 
  Au nume stranii (stibina, fizelyit, freibergit, sfalerit, baritina, galena, scheelit, whewhellit, 
rodocrozina, marcasita) �i li se spune generic "flori de mina".  

  Florile de min�, aceste frumuse�i aproape ireale, sunt 
identificate în adâncurile p�mântului �i aduse la suprafa�� spre 
bucuria �i încântarea noastr�. Lumea stranie a cristalelor ne seduce 
prin varietatea de forme �i culori. Ele au o frumuse�e aparte, care 
fascineaz� prin diversitatea formelor cristalografice, colorit, iriza�ii, 
care le individualizeaz�.  

Florile de min� pot rivaliza ca valoare cu orice piatr� 
pre�ioas�, pentru c� fiecare e valoroas� prin frumuse�e �i raritate, 
prin unicitate lor.  
  Florile de min� se apropie mai mult de art�, pentru c� toate 

criteriile care se aplic� la o oper� de art� se aplic� �i în cazul lor; o lume aparte - misterioas� �i 
fascinant� în acela�i timp!  
  Florile de min� numite clustere sunt forma�iuni de cristale 
cu un singur vârf, crescute într-o baz� comun�. Pe lâng� 
frumuse�ea lor decorativ�, ele pot fi amplasate în locuri unde se 
dore�te crearea unor vibra�ii puternice cu efect terapeutic, pentru a 
purifica mediul de vibra�iile negative, pot fi utilizate în armonizare  
pe timpul medita�iei. 
  Dar cum s-au format florile de min�? În golurile r�mase în 
interiorul filoanelor, denumite geode, au existat condi�ii particulare 
de formare �i dezvoltare a mineralelor, crescute dinspre pere�ii 



geodei înspre interiorul ei, rezultând e�antioane de colec�ie. S-au format într-un interval de milioane 
de ani, ele sunt o surpriz� a naturii, pentru c� geodele în care ele se formeaz� nu pot fi prospectate. 
  Florile de mina sunt îndeosebi sulfuri metalice �i carbona�i, renumite mai ales prin 
perfectiunea formelor cristalografice �i prin culoare. Ele se g�sesc la loc de frunte sub titlu de 
exemplare rare, în colec�iile de specialitate din marile muzee ale lumii.   

Cele mai frecvent întâlnite minerale sunt: cuar�ul, stibina, galena, calcopirita, plumbozitul, 
calcita, baritina, ghipsul etc. Printre rarit��ile mineralogice se 
distinge o varietate de cuar� transparent �i clar, cristalizat în 
forme geometrice perfecte considerat piatr� semipre�ioas�, 
numit diamant de Maramure� (în popor erau numite draga, de 
unde si denumirea stiintifica de dragomite). 
  Minerii au fost primii care au intrat în contact cu 
aceste frumuse�i, �i tot ei, pentru a le putea diferen�ia de 
mineralele comune, le-au denumit atât de frumos: flori de 
min�. 
  Frumuse�ea �i m�rimea florilor de min� au stârnit 
interesul oamenilor, e�antioanele fiind extrase, aduse la 

suprafa�� �i p�strate.Florile de min� sunt puse în valoare prin intermediul colec�ionarilor particulari 
�i al muzeelor de specialitate.  
  Muzeul de Mineralogie din Baia Mare este cel mai bogat în ceea ce prive�te mum�rul foarte 
mare de e�antioane minerale g�site, atât din România, dar cunoscut �i pe plan mondial. Florile de 
min� de la Muzeul de Mineralogie din Baia Mare sunt expuse exact a�a cum s-au format, fiind 
supuse doar unui proces simplu de cur��ire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. ing. Micl�u� Dorina 



Nout��i �i tendin�e în domeniul re�elelor de calculatoare 

 

      
Progresele tehnologice impresionante înregistrate în ultimele dou� 

decenii în domeniul calculatoarelor �i, în special, în domeniul comunica�iilor 
dintre acestea, au condus la o cre�tere spectaculoas� a dezvolt�rii re�elelor de 
calculatoare. Pornind de la re�ele locale (LAN), re�ele de arie întins� (WAN) 
sau metropolitane (MAN) �i pân� la re�ele de sateli�i, aceast� cre�tere s-a 

datorat nevoii de comunicare �i a folosirii unor metode pentru aceasta mai performante din punct de 
vedere al timpilor de a�teptare, al fiabilit��ii leg�turilor �i al securit��ii datelor. 

O importan�� deosebit� în dezvoltarea re�elelor a avut-o, desigur, Internet-ul, aceast� "re�ea a 
re�elelor", care a oferit oricui posibilitatea accesului la o baz� de date mondial� prin intermediul 
c�reia se pot accesa documente, informa�ii de diverse tipuri, se poate comunica cu orice persoan� de 
pe planet� dac� �i aceasta are acces la Internet. Tendin�ele din domeniul re�elelor de calculatoare 
cuprind diverse aspecte, cum ar fi: apari�ia �i dezvoltarea de noi protocoale �i medii de comunica�ie 
ce permit viteze de transport de ordinul Gigabi�ilor/sec, dezvoltarea f�r� precedent a comunica�iilor 
f�r� fir deosebit de necesare utilizatorilor mobili, dezvoltarea re�elelor de sateli�i, a accesului la 
distan�� în scopul unor opera�iuni de comer� electronic sau pentru diverse tranzac�ii electronice on-
line. 
Dezvoltarea continu� a pachetelor de servicii oferite pe Internet duce totodat� la sporirea calit��ii acestora 
prin intermediul celor care le ofer�. Astfel, furnizorii de servicii Internet pretind faptul c� începând din acest 
an re�elele vor îngloba o serie de clase de servicii de date împreun� cu o cre�tere substan�ial� a calit��ii 
acestor servicii. 

Preten�iile anilor urm�tori constau în suprapunerea pachetelor IP peste re�elele de comuta�ie ATM �i 
SONET, fapt ce elimin� toate trecerile prin ruterele existente pentru fiecare pachet transmis, precum �i timpul 
necesar conversiei pachetelor în celule ATM. 

Cele dou� standarde competitive existente pentru transportul IP peste re�ele ATM sunt MPOA 
(MultiProtocol Over ATM) �i MPLS (MultiProtocol Label Switching). Primul standard folose�te conceptul 
de server pentru dirijare descentralizat�, iar al doilea standard utilizeaz� inteligen�a distribuit�, având drept 
sus�in�tori pe CISCO, colosul ce detine 80% din pia�a mondial� de rutere, precum �i firma Alcatel. Un 
avantaj al utiliz�rii celor dou� standarde este acela c� pachetele care traverseaz� re�elele ATM sunt capabile 
s� foloseasc� avantajele calit��ii serviciilor, ce sunt integrate în ATM. La nivel fizic apare noua tehnologie 
DWDM (Dense Wavelegth Division Multiplexing) ce multiplic� capacitatea de transport a fibrei optice. 
Operatorii folosesc în comunica�ii atât modelul ATM cât �i DWDM, dar se observ� o renun�are a unora dintre 
ace�tia la ATM �i SONET �i adoptarea inser�iei directe a protocolului IP în multiplexoare compatibile 
DWDM, ceea ce duce la o cre�tere semnificativ� a l��imii de band�. 

Firma AT&T a lansat anul acesta un nou serviciu IP de tip FRS ce îmbin� calitatea deosebit� QoS a 
tehnologiei FRS cu flexibilitatea arhitectural� a protocoalelor de re�ea Internet �i Internet2. Acest serviciu 
este dezvoltat împreun� cu CISCO pe baza tehnologiei MPLS care este proiectat astfel încât s� permit� 
re�elelor IP s� ating� aproape acela�i nivel de QoS la fel ca �i re�elele tradi�ionale bazate pe FRS.  

Comer�ul electronic reprezint� în ziua de ast�zi o realitate din ce în ce mai pregnant�, cu toate c� 
lipsa unei infrastructuri adecvate face ca în România ca acesta s� fie practic inexistent. În ciuda acestor incon-
veniente, exist� deja pionieri în domeniu �i la noi în �ar�. Implementarea comer�ului electronic a dus la 
apari�ia unor protocoale IP ce vin s�-l consolideze. Aceste protocoale se împart în dou� mari categorii: 
� Protocoale pentru securizare în scopul oferirii siguran�ei comer�ului electronic prin intermediul 
Internetului; 
� Protocoale pentru confiden�ialitate care gestioneaz� modul de folosire a masivelor de date colectate 
despre clien�i. 
Protocoale pentru securizare 
� Protocolul TLS (Transport Layer Security) reprezint� baza pentru taskuri simple ce permit codificarea 
informa�iilor de pe c�r�ile de credit pentru a fi transmise prin WWW �i asigurarea 
c�  tranzac�iile prin Internet nu pot fi interceptate de diver�i ter�i. 

Acest protocol este de fapt versiunea IETF (Internet Engineering Task Force), neutr� fa�� de orice 
vânzator, a protocolului SSL (Secure Sockets Layer) de la Netscape, la care s-a ad�ugat un sistem de 
management pentru certificare digital� �i integritate a datelor. Acesta este un protocol tip deschis (open-
ended) de nivel înalt, ce permite o mare scalabilitate prin ad�ugarea de noi tehnologii pentru autentificare �i 
codificare/decodificare în versiunile ulterioare. 
� Protocolul SET (Secure Electronic Transaction) reprezint� un 
protocol standardizat ce ofer� un canal securizat pentru comunica�ii 
între consumatori �i furnizorii de bunuri �i servicii prin Internet, inclu-
zând �i semn�tura digital� a consumatorului pentru certificarea 
achizi�iei. Acest protocol include în plus fa�� de TLS semn�tura 
digital� certificat�, ceea ce conduce implicit la sc�derea ratei de 
fraud�. Consumatorii sunt proteja�i deoarece numerele c�r�ilor de 
credit nu mai sunt cunoscute de c�tre vânzatori, deci baza de date cu 
numerele c�r�ilor de credit de la comerciant dispare �i, în consecin��, 
dispare �i riscul ca aceasta s� fie desconspirat� de c�tre hackeri. 



 
 
 

Odat� cu evolu�ia tehnologiei de produc�ie, domeniul re�elelor f�r� fir se 
extinde continuu. Exist� actualmente sisteme în produc�ie ce ofer� 100 Mb/s Fast 
Ethernet la distan�e pân� la 2 Km folosind tehnologia microundelor. Ultimile 
dezvolt�ri în domeniul interconect�rilor între cl�diri includ viteze de ordinul 
gigabi�ilor prin leg�turi f�r� fir cu tehnologie optic�, precum �i leg�turi multimedia 
de distan�� lung� de tip microunde ce includ un sistem cu 2 porturi autosenzoriale de 
10-100 Mb/s Ethernet, un port de 2 Mb/s G703 �i un canal de 64 Kb/s pentru date, 

voce �i transmisii video în cadrul aceleia�i leg�turi. Dezvolt�rile sistemelor de 2,4 GHz au ar�tat posibilitatea 
conexiunilor între cl�diri la costuri reduse. Folosind tehnologia bridge într-o re�ea intern� f�r� fir LAN cu 
antene montate extern, poate fi stabilit� o conexiune de 2 Mb/s. Avându-se în vedere gama larg� de antene 
existente actual, pot fi atinse distan�e de pâna la 8 km punct-la-punct. Exist�, de asemenea, o serie de 
dezvolt�ri în tehnologia f�r� fir PCMCIA ce permit transmisii la 2,4 GHz în acela�i mod clasic al pl�cilor de 
re�ea pentru PC, acest lucru permi�ând o conectivitate mobil� pentru utilizatori în roaming. Aplica�iile mobile 
de vitez� înalt� din zilele noastre includ: microbrowsere (trafic Internet, e-mail, ftp, news, alte servicii); 
aplica�ii mobile video �i multimedia; sisteme �i servicii GPS; recunoa�terea vocii �i aplica�ii "hands-free" 
pentru utilizatorii afla�i în miscare; acces la re�eaua privat� virtual� a companiei. 

"F�r� fir" (wireless) nu înseamn� doar interfa�a radio sau l��imea de band� disponibil� pentru un 
abonat, incluzând o serie de alte caracteristici importante, precum: fiabilitate, flexibilitate, calitatea 
serviciilor; mic�orarea investi�iilor deja f�cute sau planificate; posibilitatea oferirii unor servicii �i aplica�ii ce 
duc la cresterea utiliz�rii echipamentelor �i a beneficiilor; reducerea costurilor. 

Re�elele de date f�r� fir nu mai reprezint� de mult doar domeniul filmelor stiintifico-fantastice; odat� 
cu popularitatea pe care au primit-o telefoanele celulare, explozia Internetului �i alte descoperiri înregistrate 
în tehnologiile de comunica�ie f�r� fir digitale, re�elele f�r� fir au devenit aproape peste noapte o solu�ie 
viabil� pentru o serie larg� de aplica�ii din lumea real�. Noile re�ele f�r� fir vor fi construite pe o baz� 
ATM/SONET/Optica cu solu�ii multi-servicii pentru trunchiuri de re�ele IP �i ATM ce folosesc sisteme de 
acces f�r� fir 3G.  

Centrul re�elei este folosit pentru conectarea sta�iilor de baz� în cadrul re�elei cu serverele de acces 
localizate în apropierea punctelor de ie�ire sau a nodurilor de servicii pe care le deservesc. Serverele de acces 
asigur� interfa�a radio specific� protocoalelor folosite �i distribuie traficul prin intermediul re�elei ATM. 
Aceste servere pot fi configurate într-o manier� flexibil� cu func�ii de inter-re�ea pentru voce (incluzând 
"vocoder-e" sau proxy-uri H.323) �i/sau func�ii de inter-retea pentru date (interfata IP- mobil). 

Toate serviciile pentru pachete de date sunt suportate prin intermediul serverelor IP-mobil, care 
reprezint� rutere IP standard ce ofer� suport pentru proceduri de management pentru IP-mobil sau standarde 
IETF evoluate din acesta. Aceste proceduri vor asigura înregistrarea, autentificarea, autorizarea accesului �i 
transmiterea mesajelor sau apelurilor catre/de la utilizatorul mobil. Ele vor conlucra cu servere de taxare �i 
contabilizare ce vor folosi, de asemenea, proceduri IP evoluate pentru negocierea de servicii �i efectuarea 
pl��ilor. Furnizorii de servicii mobile încearc� s� optimizeze arhitectura re�elei prin intermediul unor solu�ii 
inter-re�ea foarte flexibile. 

Re�elele cu sau f�r� fir bazate pe IP-Mobil vor permite furnizorilor de servicii de telecomunica�ii s� 
ofere tuturor clien�ilor acces integrat la distan�� împreun� cu solu�ia mobil� indiferent de mediul re�elelor 
(wireless, PSTN, ISDN, DSL, etc.). Ofertele vor fi prezentate sub forma unor servicii variate, începând de la 
servicii de baz� Internet, servicii IP VPN, acces la distan�� �i roaming între furnizori de servicii Internet. 
Infrastructurile f�r� fir de genera�ia 3 precum CDMA 3G, infrastructurile cablate de acces la distan�� �i 
re�elele LAN vor fi toate componente integrate ale solu�iei. Diver�ilor utilizatori li se va oferi posibilitatea 
mobilit��ii în cadrul corpora�iei, campusului universitar sau al firmei pentru accesul la re�eaua privat� virtual� 
prin re�eaua LAN, conexiunii dial-up sau sistemelor celulare. Arhitectura de baz� va cuprinde o infrastructur� 
CDMA 3G, platforme RAS de acces dial-up la re�ea folosind re�eaua telefonic� clasic� dar care ofer� suport 
pentru functionalit��i IP-Mobil, re�ea LAN cu implementare IP-Mobil pe comutatoarele �i ruterele IP din 
re�eaua LAN. Suportul pentru re�ele prvate virtuale va fi oferit de c�tre toate tehnologiile de acces. 

Lumea comunica�iilor f�r� fir este o lume aflat� în prezent într-o permanent� dinamic�, determinat� 
de utilizatorii mobili ce folosesc laptop-uri, PC-uri hand-held, Palm PC-uri sau telefoane mobile ca mijloace 
de comunicare. În multe cazuri, solu�iile oferite de c�tre comunica�iile f�r� fir sunt avantajoase (din punct de 
vedere al serviciilor, calit��ii dar �i al pre�urilor) pentru solu�ii home sau small office-home office (SoHo). 
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               Berea 
motorul civiliza�iei umane 
           
        Un studiu al cercet�torilor de la 

Universitatea Simon 
Fraser din Canada �ine s� 
demonteze mitul conform 
c�ruia oamenii din 
neolitic au pus bazele 
agriculturii pentru a 
ob�ine hran�.  

          Mai mult, aceia�i cercet�tori sunt 
convin�i c� plantele erau folosite pentru 
prepararea berii, b�utur� servit� cu ocazia 
evenimentelor religioase �i a s�rb�torilor. 
         "Este mult mai plauzibil ca str�mo�ii 
no�tri s� fi folosit cerealele pentru a ob�ine 
b�uturi alcoolice. Nu uita�i c� berea era 
considerat� o b�utur� sacr� în mai toate 
civiliza�iile antice", afirm� Brian Hayden, 
unul dintre speciali�tii implica�i în proiect. 
            Prepararea b�uturilor alcoolice este o 
îndeletnicire ale c�rei urme se reg�sesc în 
neolitic, iar dovezile arat� c� ea era 
practicat� în mod curent atât în China, Siria, 
Sudanul de azi cât �i în sudul Europei. 
Sursa: Livescience 
     

Berea 
du�manul nr.1 al osteoporozei 

 

 
 
 
      Un nou studiu efectuat de cercet�torii 

din cadrul Departamentului  of Food 
Science & Technology afiliat Universit��ii 
din California aduce o concluzie �ocant� 
pentru lumea medicinei, anume aceea c� 
banala bere este probabil cel mai bun 
remediu împotriva osteoporozei. 

Totul a pornit de la studierea 
detaliat� a propriet��ilor siliconului organic 
dietetic descoperit în bere. Conform 
National Institutes of Health, siliconul 
dietetic este responsabil de cre�terea �i 
dezvoltarea oaselor, tendoanelor, 
ligamentelor �i cartilajelor. Pe baza acestor 
descoperiri, consumul moderat de bere este 
un nea�teptat aliat eficient împotriva 

avans�rii osteoporozei, afec�iune în urma c�reia 
masa osoas� din organism degenereaz� în ritm 
accelerat. 
              Marea parte a siliconului dietetic din 
s�mân�a de orz este depozitat deopotriv� în 
înveli�ul interior �i coaj�, cercet�torii stabilind 
c� întreaga cantitate de silicon din orz nu este 
afectat� în urma proceselor tehnologice care 
duc la producerea berii. 
Sursa: ScienceDaily 
 

Berea care prelunge�te via�a 
 

 
              Cercet�torii de la Universitatea Rice 
au oferit consumatorilor noi motive s� 
ciocneasc� paharele. Ace�tia sus�in c� au 
inventat berea care poate prelungi via�a. 
BioBerea, a�a cum a fost numit�, are trei gene 
reg�site în drojdia de bere special�, care produc 
resveratrol, substan�a aflat� �i în vinul ro�u, 
care este recunoscut� pentru faptul c� 
protejeaz� împotriva diabetului, cancerului, 
maladiei Alzheimer �i altor boli legate de 
îmb�trânire. 
         Cercet�torii ne avertizeaz� c� nu vom g�si 
acest produs pe pia�� prea curând. Echipa 
trebuie mai întâi s� elimine anumite “amprente” 
genetice din celulele de drojdie. Dup� aceasta 
vor solicita aprobarea anumitor institu�ii, 
deoarece drojdia de bere ar putea fi considerat� 
un aliment modificat genetic. Filtrarea berii ar 
elimina drojdia, îns� �i beneficiile medicale, de 
asemenea.  
                Celulele speciale de drojdie produc 
resveratrol care trebuie s� se “dizolve” în 
corpul uman pentru ca acesta s� poat� accesa 
substan�a benefic�, cu efect cunoscut împotriva 
îmb�trânirii. �i cum cea mai bun� �i direct� 
cale de absorbire este prin stomac, cercet�torii 
s-au gândit la posibilitatea de a bucura 
consumatorii cu un gust clasic de bere, în 
vreme ce substan�e benefice, proprii vinului, 
sunt absorbite în corp, cu efecte benefice pe 
termen lung. 
Sursa: Discovery  
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Probabil c� to�i am savurat cel pu�in o dat� în via�� 

gustul berii. Dac� ar fi s� o definim, am spune c� este o 
b�utur� alcoolic� ob�inut� din patru elemente naturale: drojdie, 
mal�, hamei �i ap�. �i pentru c� probabil toat� lumea �tie c� 
berea este f�cut� pentru a fi b�ut�, s-au g�sit �i alte 
întrebuin��ri ale acestei b�uturi, care pot p�rea ciudate, 
amuzante, dar care merit� încercate. 

 
 

� Po�i face baie în ea. Atunci când intri în cad�, dac� vei turna o sticl� cu bere, aceasta va 
oferi un efect foarte interesant - de baie cu bule. 

�  Se folose�te pentru a marina carnea. Pentru c� berea este u�or acid�, daca ve�i l�sa 
carnea pentru friptura câteva ore în ea, o va fragezi foarte mult �i nu îi va schimba gustul, 
a�a cum se întâmpl� în cazul vinului. 

� Berea poate înlocui �amponul. Înainte de a încerca acest lucru, berea trebuie fiart�. În 
acest fel alcoolul este îndep�rtat din ea, pentru a nu usca firele de par. O can� cu bere 
fiart� se amestec� cu pu�in �ampon obi�nuit �i apoi se folose�te ca �i cum ar fi o singura 
compozi�ie. Parul va str�luci �i va arata excelent. Berea se mai poate folosi pe post de 
fixativ pentru p�r. E de ajuns s� îmbibi un tampon de vat� cu bere rece �i sa îl treci 
printre firele de par.  

�  Este un calmant eficient pentru un stomac “ sup�rat” . Alcoolul s�u este relaxant �i 
îndep�rteaz� durerile. Nu a fost realizat nici un studiu în acest sens, însa mai mul�i medici 
afirm� c� un num�r mare de pacien�i au sus�inut beneficiile berii în acest sens.  

�  Primele cutii cu bere fabricate din aluminiu au ie�it pe pia�� în anul 1935. 
� George Washington de�inea o ber�rie chiar la poalele muntelui Vernon. 
�  Exist� mai mult de 2.000 de sortimente de bere în lume, 19 dintre acestea fiind fabricate 

de Guiness. 
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                    Puterea t�m�duitoare a alcoolului este cunoscut� de 
foarte mult timp. Asta numai dac� este consumat cu modera�ie, 
f�r� excese. Consumul regulat de bere ajut� la buna func�ionare a 
rinichilor �i previne apari�ia calculilor. Efectul ei diuretic ajut� la 
eliminarea toxinelor acumulate în �esuturi. Bogat� în vitamina B, 
aminoacizi �i fier este o b�utur� recomandat� chiar celor care 
sufer� de anemie sau vin dup� o perioad� lung� de convalescen��. 

De�i vinul este campionul absolut al beneficiilor alcoolului 
asupra s�n�t��ii, berea nu se las� mai prejos. Berea ne poate ap�ra 
de eventualele probleme ale inimii. n plus, poate contribui la sc�derea valorilor colesterolului din 
sânge. Se afirm� de multe ori c� un consum regulat de bere ar duce la apari�ia bur�ii inestetice. 
Cercet�ri recente f�cute în Cehia pe 2000 de consumatori de bere au ar�tat ca aceast� b�utur� nu 
a fost g�sit� responsabil� de rotunjimea taliei. 

  

 
 



�
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De multa vreme sunt cunoscute virtu�ile berii - b�ut�, desigur, cu m�sur�, berea este un 
aliment �i medicament.  Iat�, câteva dintre virtu�ile berii: 

 

1. Berea reduce stresul –  asta datorit� alcoolului con�inut, îns� �tim cu to�ii c� orice exces, în 
general, poate d�una s�n�t��ii. 
 

2. Berea este bun� pentru inim� – a fost realizat un studiu între anii 1982-1996 pe oameni de 
vârsta a treia. S-a dovedit c� pentru aceia care au b�ut zilnic 1,5 litri de bere s-a redus riscul de a 
face stop cardiac cu 20-50%. 
 

3. Berea îmbun�t��e�te circula�ia sângelui – consumul de bere cre�te nivelul colesterolului 
“ bun” . 
 

4. Berea este o b�utur� plin� de fibre (în special cea nefiltrat�) – fibrele se g�sesc în pere�ii 
celulelor mal�ului de orz. Un litru de bere î�i poate asigura peste 60% din cantitatea de fibre 
recomandat� zilnic. O cantitate suficient� de fibre te va men�ine s�n�tos �i riscul de a avea 
probleme cu inima  scade. 
  
5. Berea con�ine vitamine �i minerale – reprezint� o surs� de magneziu, seleniu, potasiu, 
fosfor, vitamina B6 �i vitamina B12.  
 

6. Berea poate preveni atacul cerebral – un studiu publicat în revista Stroke în anul 2001, a 
ar�tat c� b�utorii de bere sunt mai pu�in expu�i riscului de a face atac cerebral. Pentru c� berea 
sub�iaz� sângele, ea accelereaz� circula�ia acestuia la creier, �i prin urmare, �ansele de a se forma 
cheaguri de sânge scad vertiginos. 
 

7. Berea v� men�ine creierul tân�r – un studiu publicat în decembrie 2001, realizat pe b�rba�i 
�i femei din Italia, a ar�tat c�, consumatorii modera�i au prezentat un risc mai sc�zut cu 40% de a 
avea afec�iuni mentale. 
 

8. Berea este bun� pentru ficat – alcoolul dilat� vasele mici de sânge din ficat, fapt care duce la 
accelerarea metabolismului �i ajut� la cur��area toxinelor. 
 

9. Berea ne poate vindeca de insomnii – vitamina B2 �i acidul nicotinic, ambele prezente în 
bere, te pot ajuta s� adormi mai u�or. Se cunoa�te c� hameiul este un sedativ natural     
 

10. Berea împiedic� formarea pietrelor la vezica biliar� – conform studiilor profesorului 
Oliver James de la Universitatea din Newcastle, berea protejeaz� împotriva pietrelor la rinichi �i 
la vezica biliar�. 
 

Deci pentru asta iubim atât delicioasa licoare cu gust am�rui �i guler de spum� 
 
 
 
 
 
 
 

Elev: Babiciu Bogdan, clasa aXI-a A 
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Mul�i dintre voi sunt tenta�i, unii 

au încercat s� fumeze iar al�ii chiar 
fumeaz�, crezând c� sunt ,,cool”, 
,,�mecheri”. Nici unul probabil nu �tie 
riscurile la care se expune. 
 Fumatul este un obicei strâns legat 
de anumite locuri �i momente. Dac� po�i 
rupe aceste leg�turi, po�i sc�pa de fumat. 
Cel mai indicat este s� evi�i situa�iile în 
care �tii c� vei fi nevoit s� fumezi. 
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 Fumatul �ig�rilor con�ine circa 
4000 se substan�e chimice, multe dintre 
ele extrem de novice. Aceste substan�e 
includ: 
- Nicotina – un drog puternic care 
afecteaz� creierul �i provoac� rapid 
dependen�a; 
- Gudronul – o substan�� lipicioas�  
de culoare maro care se formeaz� �i se 
condenseaz� în momentul în care este 
aprins� �igara; 
- Monoxidul de carbon – un gaz  
care este produs în momentul în care este 
aprins� �igara. Când este inhalat, 
p�trunde în sânge, afectând func�ionarea 
inimii �i îngro�ând arterele. 
- Alte substan�e toxice: acetona,  
amoniac, butan, DDT, plumb, metanol, 
radon, acid sulfuric, etc. 
�

�
�

� 	�
	���������� 	���
 

 Înainte s� pui �igara în gur� ar fi 
bine s� �ii cont de urm�toarele: 

- -  Peste 80% din cazurile de cancer  
- pulmonar apar la fum�torii; 

- Fum�torii sunt de 2,5 ori mai  
supu�i infec�iilor respiratorii; 
- Rata mortalit��ii la fo�ti fum�tori 
începe s� descreasc� . 
- Fumatul altereaz� gustul �i  
mirosul, determin� apari�ia ridurilor 
faciale iar unele studii relev� c� are un 
efect negativ asupra auzului. 
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 V� oferim �i câteva îndrum�ri 
pentru renun�area la fumat: 

1. 1. Multe persoane au descoperit c�  
reducerea treptat� a �ig�rilor, înainte de a 
renun�a definitiv la fumat, u�ureaz� mult 
situa�ia. Este �i aceasta o modalitate de a 
preg�tii momentul în care vei renun�a 
definitiv la tutun. 
2. Anun�a�i-v� familia �i prietenii c�  
v� l�sa�i de fumat. O promisiune f�cut� 
public� v� va ambi�iona. 
3. Alege�i o zi ,,R” (renun�are) în  
care s� renun�a�i la fumat. 
4. Aminti�i-v� c� dac� reu�i�i s� v�  
l�sa�i de fumat, înseamn� c� a�i înv��at 
cum s� ave�i controlul asupra vie�ii 
voastre. 
 
 

����	
��	��� 	����	�
 

 Te vei elibera de un obicei scump 
�i nes�n�tos. 
 Vei avea câteva zeci de mii în plus 
pe lun�. 
 Vei c�p�ta un miros proasp�t. 
 Te vei sim�i mai s�n�tos �i vei 
respira mai u�or. 
 Vei sc�pa de povara gândului c� î�i 
scurtezi con�tient via�a. 
 

Elev: Misaro� Romic�, clasa a IX-a D 



 

 
 

                                                         puncte tari �i puncte slabe 
 
La fiecare afirma�ie acorda-�i între 1 si 5 puncte astfel: 
• 5 puncte – întotdeauna – excelent;  
• 4 puncte – adesea – bine;  
• 3 puncte – uneori - satisf�c�tor;  
• 2 puncte – rar – rezonabil;  
• 1 punct – niciodat� – slab.  

 
 
� Sunt inteligent.  

    Înteleg instruc�iunile �i direc�ionarile corect �i rapid. 
   

� Am initia�iv�.  
    Muncesc mai mult decât mi se cere �i o fac în mod independent.  
   

� Sunt punctual.  
    Îmi rezolv sarcinile la timp �i ajung la ora stabilit� la întâlniri.  
   

� Am tact.  
    Spun lucruri pl�cute �i fac ce trebuie în rela�iile cu ceilal�i.  
   

� Urmez regulile.  
    Observ regulile scrise si nescrise din organizatie si le respect tot timpul.  
   

� Judec corect.   
    Disting sarcinile importante de cele superficiale.  
   

� Vorbesc bine.  
    Felul în care vorbesc adesea îmi creeaz� o impresie favorabil�. 
   

� M� port frumos.  
    Sunt con�tient de felul în care comportamentul meu îi afecteaz� pe ceilal�i. 
   

� Sunt s�n�tos.   
    Sunt practic energic tot timpul �i nu m� îmboln�vesc. 
   

� Sunt precis.  
    Sunt bun la detalii �i îmi �in inregistr�rile în ordine.  
 

� Sunt onest.  
    Nu de�in bani, timp sau provizii f�r� permisiune.  



 
 

� Sunt silitor.  
    Sunt fericit când sunt ocupat �i am ce face tot timpul. 
 

� Sunt loial.  
     M� ata�ez de colegi �i organiza�ia în care lucrez. 
  

� Sunt tenace.  
Urm�resc felul în care mi-au fost primite rezultatele sarcinilor �i ofer r�spunsuri 
prompte.  
 
� Sunt încrezator.  
Îmi cunosc obiectivele în via�� �i cred c� ele pot fi atinse.  
 
� Sunt capabil s� rezolv probleme.  

      R�mân calm sub presiune �i în perioade de criz�.  
 

� Sunt voios.  
Am sim�ul umorului, sunt flexibil �i generos. Zâmbesc la toate lumea.  
 
� Sunt entuziast.  
Sunt dispus s� învâ� lucruri noi �i s� iau parte la training-uri la munc�.  
 
� Sunt concentrat asupra carierei.  

      Nu m� deranjeaz� s� petrec mai mult timp la munc�.  
 

� Sunt creativ.  
Îmi place s� contribui cu idei, dar îmi displac instruc�iunile �i rutin�.  
 
� Sunt adaptabil.  

      M� mulez u�or pe ceea ce vor oamenii de la mine, m� adaptez locurilor, lucrurilor  
      �i schimb�rilor.  
 

� Am o minte deschis�.  
Accept criticile cu gratitudine �i nu cu ostilitate.  
 
� Sunt de ajutor.  
Îmi ofer ajutorul celor din jur înainte ca ace�tia s� mi-o cear�.  
 
� Sunt eficient.  

     Îmi rezolv treburile la timp �i cu minimum de resurse.  
 

� Sunt politicos.  
Sunt manierat �i niciodat� nu ofensez o persoana pe care nu o simpatizez.  
 
� Sunt de încredere.  

      Îmi aduc contribu�ia �i fac lucrurile de rutin� f�r� s� fiu impins� de la spate.  



  
 
Întocmai ca exerci�iul fizic moderat, 

râsul are efecte benefice asupra st�rii noastre 
de s�n�tate: scade tensiunea arterial�, 
stimuleaz� sistemul imunitar, reduce stresul. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Într-un experiment realizat pe voluntari, 

dr. Lee Berk, de la Universitatea Loma Linda, 
SUA, a constatat c� participan�ii care 
asistaser� la un spectacol de comedie timp de 
20 de minute prezentau modific�ri 
semnificative ale unor parametri: nivelurile 
hormonilor de stres �i ale colesterolului au 
sc�zut, la fel �i tensiunea arterial�; a crescut, în 
schimb num�rul de celule T - implicate în 
ap�rarea imunitar� a organismului. 

De asemenea, râsul - la fel ca exerci�iul 
fizic - stimuleaz� apetitul �i produc�ia de 
endorfine (substan�e cu efect calmant) în 
organism. 

Dr. Berk, care studiaz� de peste dou� 
decenii efectele râsului asupra s�n�t��ii, afirm� 
c� râsul reduce riscul apari�iei bolilor de inim� 
�i a diabetului �i echilibreaz� func�iile 
organismului. 

Cercet�ri anterioare, realizate de dr. Berk 
în anii 1990, ar�taser� c� râsul stimuleaz� 
func�iile sistemului imunitar, determinând, de 
exemplu, cre�terea num�rului de celule 
"killer" - modul natural al organismului de a 
lupta împotriva tumorilor - la pacien�ii cu 
cancer. 

Vizionarea a doar o jum�tate de ora de 
comedie pe zi are consecin�e benefice asupra 
s�n�t��ii. Dup� afirma�iile dr. Berk, râsul e, de 
asemenea, un mod excelent de înl�turare a 
stresului dup� o zi de munc�. 

Sursa: Telegraph Science 
 

 
 
Emo�iile pozitive au cel mai mare 

impact atunci când sunt exprimate printr-
un ras “s�n�tos”, sonor �i cu gura 
deschis�, mai ales când o femeie râde 
astfel, arat� un studiu realizat la 
Universitatea Statului Georgia, SUA. 

Un râs re�inut, cu gura închis�, nu 
genereaz� o stare de bine la fel de intens�, 
au observat cercet�torii americani. 

Ei au înregistrat modul în care 
râdeau oamenii atunci când priveau filme 
amuzante �i în situa�ii în care socializau 
într-o atmosfer� vesel�. 

Ulterior, cca. 50 de înregistr�ri ale 
diferitelor tipuri de râsete au fost vizionate 
de 28 de voluntari; ace�tia au acordat cele 
mai mari "note" râsetelor sonore, cu gura 
deschis�, în special când erau emise de 
femei. Aceste râsete s-au dovedit a 
declan�a privitorilor cele mai intense 
emo�ii pozitive. 

Rezultatele sugereaz� faptul c�, 
înc� din copil�rie, asociem vocaliz�rile de 
acest tip cu bucuria, cu sentimentele 
pl�cute, iar mai târziu, continu�m le 
asociem cu sentimentele pl�cute. 
 

 

Râsul - comportament practic 
universal la specia uman� - reprezint� un 
mijloc de comunicare cu o func�ie social� 
extrem de important�, care înt�re�te �i 
men�ine leg�turile afective în cadrul 
grupului. 
Sursa: ABC 
 

Elev: Petru� Alexandra, 
     clasa a XI-a A



 

 
 

Oradea este ora�ul romanesc cu cei 
mai glume�i locuitori, fiind urmat de 
Timi�oara, Craiova, Bra�ov, Bucure�ti, Sibiu 
�i Ia�i, se arat� într-un sondaj realizat, în 
luna februarie, de revista Reader's Digest, 
informeaz� un comunicat remis Mediafax. 

 

Pentru a afla care este "capitala 
comediei", reporterii Reader's Digest i-au 
provocat, în luna februarie, pe locuitorii 
celor �apte ora�e din �ar� s spun� câte un 
banc, fiind acordat câte un punct pentru 
fiecare persoan� care a acceptat provocarea, 
scorul maxim pentru un ora� putând fi de 30 
de puncte. 

 Conform clasamentului, punctajul 
maxim a fost ob�inut de Oradea, ora�ul fiind 
urmat în clasament de Timi�oara (17), 
Craiova (10), Bra�ov (10), Bucure�ti (9), 
Sibiu (8) �i Ia�i (6). 

Astfel, sondajul a ar�tat c� exist� 
deosebiri pe regiuni geografice în abordarea 
umorului. Spre exemplu, la Oradea, cei mai 
mul�i trec�tori au acceptat provocarea 
reporterilor revistei, în timp ce la Ia�i, cei 
aborda�i au fost destul de rezerva�i. De 
asemenea, majoritatea celor dispu�i s� spun� 
glume au fost persoane în vârst�, majoritatea 
din vestul ��rii. 

"Într-adev�r, oamenii care tr�iesc în 
vestul ��rii sunt mai deschi�i datorit� 
modelului occidental pe care l-au avut mai 
aproape. Oamenii mai vârstnici au tr�it 
experien�a s�rb�torilor câmpene�ti �i a 
glumelor spuse în ilegalitate, a�a c� oricând 
pot desc�rca ceva amuzant din memorie. 
Umorul face parte din zestrea noastr� 
genetica", a declarat Ioan Gyuri Pa�cu.  

Reader's Digest a realizat un sondaj 
similar �i în alte ��ri europene, cei mai 

amuzan�i europeni fiind considera�i 
locuitorii Croa�iei, din care peste jum�tate - 
54% - au acceptat s� spun� glume 
reporterilor revistei. Pe locurile urm�toare s-
au clasat Ungaria (45%), Marea Britanie 
(40%), România (38%), Polonia (24%) �i 
Finlanda (20%). (Sursa: MEDIAFAX ) 

 

 
 

Buna dispozi�ie aduce rezultate iar 
principalul mod de a crea buna dispozi�ie 
este umorul. Un studiu arat� c� umorul la 
locul de munc� este bine-venit �i chiar 
recomandat! 

Chirs Robert, profesor asistent la 
Universitatea din Misoury spune ca umorul, 
în special cel care este asociat cu locul de 
munc�, are un impact pozitiv asupra 
serviciului. Glumele ocazionale printre 
colegi sporesc creativitatea �i performan�a, 
scrie siteul Sciencedaily.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La aceast� concluzie s-a ajuns dup� 
ce s-au examinat, atent, mai multe surse din 
diferite domenii. "Umorul are un efect 
semnificativ asupra organiza�iilor. Umorul 
nu este incompatibil cu targeturile jobului �i 
nici cu dorin�a organiza�iei de a fi 
competitiv�. De fapt, eu cred c� umorul este 
destul de important. Nu este r�u s� glume�ti 
�i s� te distrezi. Umorul are un impact 
masiv fa�� de locul de munc� �i de calitatea 
comunica�iei dintre colegi. Abilitatea de a 
aprecia glumele, abilitatea de a te amuza �i 
de a-i face �i pe al�ii s� râd� are efecte 
psihologice asupra persoanei �i dezvolt� 
leg�turile acesteia cu altele", spune Chris 
Robert. 

 
         Elev: Iuga Maria, clasa a XII-a A 
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Fiecare din cele 5 bile trebuiesc mi�cate numai cu un p�tr��el, ca în rezultat în fiecare rând, 

coloan� �i pe diagonale s� se afle numai o bil�.  
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Trebuie completat� imaginea al�turat� cu cifre de la 1 la 9 ( se pot repeta unele cifre altele 

po�i s� nu le folose�ti).  Se completeaz� astfel încât  s� se   respecte opera�iile. 
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În imaginea al�turat� trebuie completat fiecare spa�iu cu cifre de la 1 la 9 (cifrele nu trebuie 

s� se repete), respectând  semnele de ordine: < (mai mic) �i > (mai mare).    
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S� ghicim numerele. 

 

 
 

Cere�i unei persoane s� aleag� un num�r de la 1 la 31 �i s� v� spun� în ce tabele se 
g�se�te num�rul respectiv. Plecând de la acest fapt �i f�când calculul simplu, po�i g�si cu 
u�urin�� num�rul ales.  

Cum crezi c� se procedeaz�? 
Exemplu: S� alegem num�rul 25 �i s� observ�m c� acesta se g�se�te în tabelele 1, 4 �i 5, 

prin urmare vom aduna num�rul din prima c�su�� din aceste tabele �i ne d� 1 + 8 + 16 , este egal 
cu 25. 
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         Completând corect liniile orizontale, ve�i ob�ine pe verticala AB 
denumirea                         …”propozi�iilor în�elepte”.  

 
          AB – enun�uri în�elepte 

1. Lene�ul mai mult alearg�, …mai mult   p�gube�te. 
2. Apa curge, …r�mân. 
3. Corb la …nu scoate ochii. 
4. Prietenul bun la … se cunoa�te. 
5. …. Mai mult alearg�, scumpul mai mult p�gube�te. 
6. Cine are …. Are parte. 
7. … dulce mult aduce. 
8. Pisica cu clopo�ei nu pierde … 

 
 
 
 
 
                                     

 
 
 
 

Elev: Chencian Bogdan, clasa aIX-a D 
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1. Pe o cas� sunt patru co�uri de fum, pe casa vecin�  trei, iar pe casa urm�toare dou�. Ce ob�inem în 
rezultat? 
 

2. Trenul electric merge de la est spre vest. Accelerând mersul, trenul face 60 km pe or�. În aceea�i 
direc�ie, de la est spre vest, sufl� vântul, dar cu viteza 50 km pe or�. În ce direc�ie va fi dus fumul 
trenului? 

 
3. Cum se poate cu un sac de grâu, m�cinându-l s� umpli doi saci, care au aceea�i m�rime ca �i sacul 

în care se afl� grâul? 
 

4. Ce este aceasta: dou� capuri, dou� mâini �i �ase picioare, iar în mers numai patru? 
       

5. Aranja�i numerele 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 în p�tr��elele p�tratului magic astfel, 
încât suma în fiecare rând �i coloan� s� fie egal� cu 18. 

   
 

 

 

6.   Trebuie de aranjat numerele 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65 în p�tratul magic, ca suma numerelor 
pe fiecare vertical�, orizontal� �i diagonal� s� fie aceea�i. 

 
 

 
 
 

7. Compune�i exemple cu r�spuns 100. Se poate de folosit semnele matematice  
      +, –, ×, / :   a) de cinci ori cu cifra 1 ; 
                           b) de patru ori cu cifra 9 ; 
                           c) de cinci ori cu cifra 5 . 
      Spre exemplu, "de cinci ori cu cifra 3" : 33×3+3/3 = 100. 
 

8. Un morar a venit la moar�. În fiecare din cele patru col�uri ale înc�perii el a v�zut trei saci de f�in�. 
Pe fiecare sac s-au a�ezat trei mâ�e, iar fiecare mâ�� a avut pe lâng� dânsa trei mot�na�i. Se 
întreab�, câte picioare au fost la moar�? 

 
9. Gândi�i-v� la un num�r �i îl scrie�i. Înmul�i�i acest num�r cu 2 �i aduna�i 1. Apoi  înmul�i�i cu 5 �i 

sc�deti 5. Num�rul ob�inut împ�r�i�i prin 10. Rezultatul scrie�i-l lâng� primul num�r gândit.  
                Ce a�i ob�inut? 
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1. În rezultat vom primi fum. 
 
2.  În nici o direc�ie. Trenul electric nu face fum.  
 
3. Trebuie unul din cei doi saci goi de pus în�untrul celuilalt �i apoi de umplut cu grâu m�cinat.  
 
4. Un c�l�re� pe un cal.  
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. a) 111–11 = 100; 
    b) 99+9/9 = 100; 
    c) 5×5×5–5×5 = 100.  
 
8. Dou� picioare ale morarului, deoarece mâ�ele �i mot�na�ii au labe.  
 
9. Num�rul gândit. 
 
 

Elev: Gherghel Daniel 
                                                                                                                      clasa a 13-a E 
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    Regula regulilor 
 

• Legea problemelor 
      Dac� în problem� sunt implicate mai pu�in de trei variabile, aceasta nu este o      
      problem�, iar dac� num�rul lor este mai mare decât opt, atunci problema este   
      irezolvabil�. 
• Criteriul criteriilor 
      Pentru orice calitate sau proprietate, c�rora a�i dori s� le da�i apreciere, se vor g�si   
      întotdeauna cel pu�in trei criterii contradictorii, ce se exclud reciproc.  
 

    Principiul rezultatului final 
 

• Teorema despre adâncimea b�ltoacei 
      Nu po�i spune nimic despre adâncimea unei b�ltoace, pân� nu cazi în ea.  
• Legea I a disputei 
      Nu te angaja niciodat� în disput� cu un prost, c�ci oamenii ar putea s� nu observe  
      deosebirea dintre voi.  
• Legea II a disputei 
      Cine strig� mai tare, aceluia i se d� cuvântul.  
• Defini�ia plagiatului �i a cercet�rii 
      Dac� fur�m de la unul, acesta se nume�te plagiat, dac� de la mai mul�i – cercetare.  
• Principiul pieselor importante 
      Dac� o pies� oarecare va c�dea de pe masa de lucru, atunci probabilitatea g�sirii ei     
     este invers propor�ional� importan�ei pe care ea o are pentru terminarea experimentului.  
• Legea compensa�iei 
      Experimentul poate fi considerat reu�it, dac� aruncând o jum�tate din toate datele   
      acumulate, ve�i reu�i s� înregistra�i o coinciden�� aproape deplin� cu teoria.  
• Legea competen�ei 
      Dac� e�ti competent într-un domeniu, aceasta nu înseamn�, c� nu vei face prostii în  
      alte domenii.  
• Legea cheltuielilor 
      Cheltuielile tind s� se egaleze cu veniturile.  
 
 
Elev: Gherghel Daniel 
         clasa a 13 – a E 

 
 
   



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Fi�uica - Te ui�i �i câ�tigi.  

� Elevul chiulangiu - Tân�r �i nelini�tit.  

� �edin�a cu p�rin�ii - Întâlnire de gradul III. 

� Dup� �edin�� - Spitalul de urgen��.  

� Caiet de tez� - Verdict : Crim�.  

� Sfar�itul orelor -  Am întâlnit �i români ferici�i.  

� Cancelaria - Cafeneaua Groazei.  

� Sala de clas� - Zona crepuscular�.  

� Orele de fizic� - La limita imposibilului.  

� Diriginta - Xena, prin�esa r�zboinic�.  

� Dirigintele - Superman.  

� Catalogul - Adev�rul gol-golu�.  

� Încheierea mediilor - Memorialul durerii.  

� Chiulul de la ore - Sport la minut.  

� Lucrarea de control - Alb�-ca-z�pada.  

� Directorul �colii - Inamicul public nr.1.  

� �eful clasei - Asasinul din umbr�.  

� Perioada tezei - Spionaj �i contraspionaj. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Reguli de baz� 
 
• Nu te pune cu prostul, c� are mintea  

  odihnit�. 

• Nu-�i fie fric� de munc�, înva�� s� te   

  fere�ti de ea. 

• Dac� �i se face chef de munc�, odihne�te- 

  te �i o s�-�i treac�. 

• Munca e s�n�tate, dar nici lenea nu a  

  omorât pe nimeni. 

• Te na�ti obosit �i tr�ie�ti pentru a te  

  odihni. 

• Iube�te-�i patul ca �i pe tine însu�i.  

• Odihne�te-te ziua ca s� po�i dormi  

  noaptea. 

• Dac� vezi pe unu' c� se odihne�te, ajut�-l! 

• Munca înseamn� oboseal�. 

• Nu face ast�zi ce po�i face �i mâine. 

• F� cât mai pu�in, iar ceea ce ai de f�cut f�  

  s� fac� al�ii. 

• Prea mult� odihn� nu a omorât pe nimeni. 

• Dac� munca înseamn� s�n�tate, atunci:  

  tr�iasc� boala! 

• Serviciul nu este cârcium� s� stai toata  

  ziua în ea. 

• La munc� trebuie s� te a�ezi în a�a fel  

   încât s� mai încap� �i al�ii. 

 

 

 

 

 
 
 

                                      
Elev: Cup�a Adin, clasa a XI-a B 



 
 
 
 
 
 
 

MICUL DIC�IONAR AL 
ELEVULUI 

 
� �coala – inven�ia diabolic� a 

omenirii; 
� Anul �colar – calendar în dou� 

serii; 
� Diriginta �i elevii – Ali-Baba �i 

cei patruzeci de ho�i; 
� Eleva – fata în negru; 
� Elevul la tabl� – cadavrul viu; 
� Elevul întors de la tabl� – cel ce 

a v�zut moartea; 
� Cancelaria – insula pira�ilor; 
� Corigen�a – soarta unui om; 
� Elevul din cancelarie – singur 

între du�mani; 
� Directorul – inamicul public 

num�rul 1; 
� Profesorii – haiducii din Rio-

Trio; 
� Profesorul cu catalogul – omul 

cu arma; 
� �edin�� – mult zgomot pentru 

nimic; 
� Comitetul de p�rin�i – câinii 

care url� la lun�; 
� Nota zece – o dat� în via�� î�i 

surâde norocul; 
� Nota patru – jocul mor�ii; 
� Ora de tez� – spionaj, contra 

spionaj; 
� Examenul – perioada de 

progresare a maimu�elor; 
� Banchetul – transformarea 
�colii în bar; 

� Vacan�a – visul unei nop�i de 
var�. 

 
 
 
 
 
 
 

LEGILE ESEN�IALE ALE 
ELEVULUI 

 
� Întotdeauna are dreptate….. 

chiar dac� nu i se d�. 
� Nu copiaz� 

niciodat�….consult�.  
� Nu chiule�te ….este solicitat în 

alte p�r�i 
� Nu înjur�….se descarc�.  
� Nu râde la or� ….e fericit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNTREB�RI  ESEN�IALE 
 

� De ce pe�tera nu are pe�ti? 
� De ce morcovul este mai 

portocaliu decât o portocal�? 
� Dac� oamenii când se lovesc la 

cap v�d pas�rele, p�s�rile ce 
v�d când se lovesc? 

 
Elev: Babiciu Gabriel  

                                            Clasa a 13–a E 



 
 

 
 
 
                                        Din sumar:Din sumar:Din sumar:Din sumar:    

� ����coala ieri coala ieri coala ieri coala ieri ����i azii azii azii azi    
                  Editorial, De vorb� cu domnul  director,  Din copil adolescent  
 

� Din activitDin activitDin activitDin activit��������ilre extrailre extrailre extrailre extra����colare ale elevilor colare ale elevilor colare ale elevilor colare ale elevilor  
                            Mens sana in corpore sano    
                                Culorile toamnei, Darurile toamnei – Balul Bobocilor     
                                    Happy Halloween 2010 !    
                                    Graffiti, Origami, Crea�ii literare    
    

���� Natura Natura Natura Natura –––– Eco Eco Eco Eco    
                                 Protec�ia mediului de la �coal� la Universitate 

     Un pas spre viitor 
      Priorit��i �i perspective pentru un mediu durabil 
       Alfabetul ecologic 
 

� SSSS����rbrbrbrb����torile de iarntorile de iarntorile de iarntorile de iarn����    
              Postul Cr�ciunului �i detoxifierea organismului 
              Cr�ciun în Maramure�, Legende legate de Mo� Cr�ciun 
               Supersti�ii de Cr�ciun, Cre�tinismul �i solsti�iul de iarn� 
               Bradul -  simbol al tinere�ii ve�nice 
               G�se�te drumul lui Mo� Cr�ciun pân� la cadou 
                Re�et� de Anul Nou  
 

� CuriozitCuriozitCuriozitCuriozit��������iiii    
                        Minuni mecanice monstruoase 
                        Recorduri extreme pe glob 
                         Premiile Nobel,  A�ez�ri ciudate  
                          15 legi ale lui Murphy,  Iluzii optice 
                          Paradisul pietrelor colorate 
                          Nout��i �i tendin�e în domeniul re�elelor de calculatoare 
                          Berea, F�r� tutun, Test de personalitate 
 

� Lucruri hazliiLucruri hazliiLucruri hazliiLucruri hazlii    
                                 Râsul, Bancuri amuzante despre �i cu Mo� Cr�ciun 
                                 Probleme distractive, Gândi�i �i r�spunde�i 
                                 Legi glume�e, Defini�ii – reguli de baz� 
                                 Elevul -  dic�ionar, legi, întreb�ri 
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