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Aici veţi putea găsi informaţii despre activităţile  din şcoală:  
 

� ştiri,  
� caleidoscop, 

� mica publicitate,  
� informaţii utile. 
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Editorial 
 

 

 
 
 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL…QVO VADIS? 
 
 Pe fondul prăbușirii învățământului profesional în 
România, am dat peste cărțile, articolele și 
materialele video (și, în general, personalitatea) 
lui John Taylor Gatto. Am avut un mic șoc 
cultural, intelectual și existențial. În primul rând 
din cauza asemănării experiențelor – păstrând 
totuși proporțiile și diferențele. Apoi din cauza 
punerii în discuție, cu temeiuri și cu pricepere, a 
multor idei primite de-a gata despre educație – 
adevărate marote – cu care operam, conștient 
sau nu (e drept, cu o insatisfacție și dubii 
crescânde): că școlarizarea sau instrucția formală 
se suprapune mai mult sau mai puțin cu educația 
(sau, oricum, reprezintă grosul acesteia); că este 
în primul rând (și aproape exclusiv) o activitate 
de natură intelectuală; că necesită un corp de 
experți – „cadrele didactice” – adevărați apostoli 
eroici, mereu subapreciați, mereu subfinanțați, 
mereu prea puțini și prea puțin ascultați; că 
necesită un arsenal tehnic specializat care 
presupune compartimentarea cât mai riguroasă 
pe discipline (evident, cu programă aferentă, 
„științific” elaborată), pe ani de studiu, gruparea 
elevilor sau studenților în colective omogene ca 
vârstă (clase sau grupe), segmentarea 
activităților în calupuri temporale standardizate 
(ore, seminarii, cursuri), evaluarea și motivarea 
prin sisteme complexe și „riguroase” de notare, și 
multe altele. Dar poate cel mai mult m-a surprins 
ideea lui conform căreia prostia în masă (mai 
elegant și mai ipocrit numită „ignoranță”; sau, cu 
ingenuitatea celui care cu ciocanul în mână vede 
doar cuie, „lipsa de educație”) este un mit. Și 
anume un mit cu origini iluministe, perpetuat ca 
ideologie de serviciu a sistemului modern de 
școlarizare publică obligatorie care s-a 
transformat într-un gigantic proiect asistențial de 
prezervat slujbe, contracte, funcții, structuri 
întregi (e.g. inspectoratele școlare), bugete, 
resurse sau pur și simplu putere coroborată cu 
sentimentul propriei importanțe. Școala a 
devenit, cu cuvintele lui și titlul unuia din 

capitolele acestei cărți, o „școală psihopată” 
(psychopathic school).  
De asemenea, forța retorică a lui Gatto împinge 
lucrurile până într-acolo încât te face să 
contempli posibilitatea ca școlarizarea nu doar  
să nu facă (suficient) bine, ci chiar să facă rău. În 
cei circa treizeci de ani în care a predat în diferite 
școli generale (șase la număr, din diferite cartiere 
și de diferite nivele socio-economice și culturale) 
și a câștigat în mod repetat premii de profesorul 
anului în zona New York (la nivel de oraș de trei 
ori; la nivel de stat federal o dată), s-a copt tot 
mai clar în el conștiința că face lucruri bune 
numai în măsura în care reușește să se sustragă 
vigilenței establishment-ului educațional. Iar 
dacă ar opera în virtutea comandamentelor 
acestuia, le-ar face mai mult rău copiilor. Ajuns în 
acest punct, cum însuși spune, a inspirat adânc și 
și-a dat demisia. Una din concluziile lui, pe care 
citind-o m-au trecut fiori reci pe șira spinării, e că  
we need less school, not more (avem nevoie 
de școlarizare mai puțină, nu de mai multă – din 
nou, titlul unuia din eseurile cuprinse în prezentul 
volum). Și în această carte – dar și în altele – el 
povestește modalitățile prin care a putut (și a 
trebuit, în virtutea propriului imperativ moral de 
a nu-și bate joc de elevii din fața lui) fenta rigorile 
regulamentelor tocmai pentru a scoate tinerii din 
groapa lâncezelii și dezinteresului. Că tot am 
ajuns în acest loc cu discuția, merită să punctez 
acest refren al scrierilor și cuvântărilor autorului: 
școlarizarea publică nu are legătură cu viața 
reală. E ruptă de aceasta și s-a constituit într-o 
rezervație, un lagăr de perpetuare indefinită și 
șablonardă a imaturității și neajutorării sub 
pretextul ingurgitării unui mozaic haotic de 
informații cu virtuți îndoielnice și cu prețul unui 
veritabil dresaj întru prostire sau tâmpire – 
termenul lui Gatto fiind aici chiar cel din 
titlu: dumbing down.   
 

 
Prof. dr. Mihai Sorin Frânc
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CONCURS ŞCOLAR JUDEŢEAN – ediţia a III-a, noiembrie 2016 

Un copil, spre exemplu, cunoaşte lumea prin ochii oamenilor din jurul lui. Este foarte important 
ca aceştia să ştie foarte bine care sunt cele mai importante calităţi ale omului pe care, încă de la cea mai 
fragedă vârstă, să le dobândească. Deprinderile se formează cel mai bine în copilărie, dar asta nu 
înseamnă că problemele de educaţie nu pot fi corectate. 

Educaţia este o dimensiune constructivă a fiinţei umane, este efectul a tot ceea ce constituie 
umanitate, limbaj, gândire, sentimente, voinţă. 

Rolul şcolii este să formeze reprezentări şi deprinderi morale, premize ale unei judecăţi morale. 
Respectarea a cât mai multor reguli de comportament menţine echilibrul social. Comunitatea se 

împarte în mai multe categorii de oameni; oameni care respectă cu stricteţe codul bunelor maniere, alţi 
oameni care cunosc codul de conduită, dar care renunţă să îl respecte din diverse motive, cât şi oameni 
care au rămas tot la acel stadiu de primitivitate, care fie renunţă să primească o educaţie aleasă, fie nu 
trăiesc într-un cadru favorabil dobândirii ei. 
 Doamnele Maria Barbur și Dorina Miclăuş, cadre didactice la Colegiul Tehnic Transilvania, au 
demarat cea de-a III-a ediţie a Concursului "Învăţ, ştiu si aplic bune maniere”. 

Elevii care au participant la acest concurs fac parte de la mai multe unități de 
învăţământ preuniversitare din județ, cum ar fi:  

� Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" - Baia Mare  
� Colegiul Național "Gheorghe Șincai" - Baia Mare  
� Colegiul Național "Mihai Eminescu" - Baia Mare 
� Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" - Baia Mare  
� Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu" - Baia Mare 
� Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu" - Baia Mare  
� Colegiul Tehnic Transilvania - Baia Mare  
� Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie  
� Liceul de Arte - Baia Mare  
� Liceul Teoretic „Emil Racoviţă" - Baia Mare 
� Școala Gimnazială  „Petre Dulfu" - Baia Mare 
� Școala Gimnazială  Nr. 2 - Baia Sprie 
� Școala Gimnazială  „Lucian Blaga" – Fărcașa. 

Toate lucrările elevilor, prezentările și filmuleţele, au fost analizate cu multă pricepere 
de un juriu competent, alcătuit din doamnele profesoare: Konta Doina – Metodist la CCD 
Maramureş, Nan Nicoleta - Director adjunct la Colegiul Economic "Nicolae Titulescu", Cauni 
Tatiana – Profesor la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă"  şi Dumitraşcu Doina - Consilier educativ 
la Colegiul Tehnic Transilvania. Toți elevii pentru rezultatele obţinute în cadrul concursului au 
fost recompensaţi cu premii și menţiuni. 

 
Prof. Miclăuş Dorina

ACTIVITĂTI   EXTRACURRICULARE 
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Sfârșit de noiembrie în Baia Mare. Un noiembrie destul de friguros. Sunt pe sfârșite și 

balurile bobocilor  de la colegiile din Baia Mare. Fiecare ,,boboc”,își dorește să câștige. Luni de 
zile de pregatire, luni de zile de muncă, pentru un titlu. Un titlu care aduce faimă, recunoaștere 
și  multe bucurii, multe lacrimi de fericire și o sală care scandează incontinuu, numele celor 
 care au caștigat titlul. 

Titlul de Miss si Mister, reprezintă o încununare a muncii depuse, atât de profesori cât și 
de elevi. 
Balul Bobocilor de la Colegiul Tehnic ,,Transilvania”  din Baia Mare. Zi mare,  pentru elevii de la 
acest Colegiu. Fiecare și-a adus contribuția la desfăâurarea acestui eveniment. Elevii, atât cei 
care au fost antrenați in această competiție, organizatori, cât și ,,bobocii”, care au participat ca 
și concurenți, au avut mari emoții. Se citeau emoții pe chipul multor profesori. Multa 
nerabdare. Toti asteptau începerea  Balului. Elevi, din toate clasele Colegiului, au fost prezenți  
în sala unde Teatrul Ararat iși desfașoară activitatea. Sala arhiplina. Cu cinci minute înainte de 
începerea spectacolului, o concurentă este incurajata de parinți, să-și depășască emoțiile. 

În sfârșit începe spectacolul. Printre invitați și Claudiu Pintican, managerul teatrului 
Aarat. Începe spectacolul. Profesorii  au emoții, elevii au emoții. Prezentarea perechilor. Cele 
mai bune perechi, vor fi aflate după probele de concurs. Prima probă. 
Ajung pe scenă scaune. Urmeaza un act din ,,Scaunele”?  Asta e întrebarea  multora. Nu, nu, 
doar o secvența de la proba verbală, a examenului de Bacalaureat. Intre timp sosise și catedra. 
Celelalte perechi iși susțin cu măiestrie rolurile pe care și le-au ales. 
Probe  după probe, care mai de care mai frumoase. Emoțiile cresc atât la profesori cât și la 
elevi. Unii elevi il recunosc pe Claudiu Pintican. Cauza? Unii profesori  au fost cu elevii la 
spectacole. Superb! 
  Într-un final după un recital, al unei formații, juriul deliberează. Suspans. Directorul 
Colegiului Tehnic ,,Transilvania”, Mircea Cărăușan anunță căștigătorii. Emoţiile cresc. Lacrimi pe 
chipurile unora dintre boboci. Directorul adjunct al Colegiului Tehnic ,,Transilvania”, Ioan Orha 
este alaturi de concurenți pe scenă, la decernarea premiilor. În sfârșit se anunța caștigătorii. 
Doar două persoane sunt cele mai fericite, respectiv Varga Alexandru și Gherghel Dana din clasa 
a IX- a.  
 
 
 
                                                         
 

 
 

Prof.  Marchiş  Oana 
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   În luna decembrie, sintagma „daruri de Crăciun” se găsește pe buzele tuturor. Fie că suntem 
copii sau bunici, cu toții ne gândim să oferim și să primim un dar de Crăciun. 
  Traditia oferirii darurilor de Crăciun datează din vremea în care cei trei crai au venit să ofere 
cadouri micuțului Iisus. Magii au călătorit la Bethleem pentru a oferi daruri nou-născutului. Cu toate 
acestea, oferirea darurilor nu a devenit o tradiție importantă, cum este astăzi, până la sfârșitul secolului 
al XVIII-lea. 
   Cadourile erau, aparent, menite să reamintească oamenilor de ziua în care magii i-au adus 
daruri lui Iisus, dar și de ziua în care Dumnezeu a oferit omenirii cel mai de preț cadou, pe fiul Său. Însă, 
în ciuda rădăcinilor creștine raționalizate ale oferirii darurilor, această practică a condus Crăciunul la 
obținerea semnificației de sărbătoare secularizată pe care o are astăzi. 
   Multe sărbători sunt asociate cu acest obicei de a oferi daruri. A devenit o tradiție oferirea 
darurilor pentru cei dragi cu ocazia Crăciunului, ajungând să fie chiar un element esențial al acestei 
sărbători alături de impodobirea bradului și colinde. 
 Proiectul educaţional „UN DAR  DE CRĂCIUN ”, ini ţiat de O.N.G. Comunicaţi prin noi vrea să 
reamintească că pentru câţiva dintre noi această perioadă a anului reprezintă o oportunitate de a se implica 
şi de a fi utili comunităţii şi oamenilor mai puţin norocoşi. Preocuparea pentru cei din jur şi pentru diverse 
subiecte cu impact comunitar este cea mai evidentă motivaţie pentru a deveni voluntari. Dintre toate 
tipurile de învăţare informală şi non-formală, voluntariatul este cea mai complexă modalitate de a învăţa, 
de a te dezvolta şi de a împărtăşi cele învăţate. 
 Pe lângă ziua de naștere și eventual ziua numelui, Crăciunul este principala ocazie de oferit 
daruri. Viața ne demonstrează care sunt valorile noastre și nu o lista prefabricată din care să alegem 
cuvinte care dau bine. La fel se întamplă și cu acest moment frumos, numit Crăciun: cum alegem și cum 
oferim cadourile ne arată de fapt ce valori avem și ce apreciem cu adevarat în viață, pentru ca tiparul 
mental nu se schimbă cu ocazia sărbătorilor. 
 Coordonatori în cadrul acestui proiect au fost cadrele didactice de la: Colegiul Economic 
„Nicolae Titulescu", Colegiul Național „Gheorghe Șincai", Colegiul Tehnic Transilvania, Colegiul 
Tehnic „C.D. Neniţescu”, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", C.T.F. Universităţii, C.T.F. Alba Iulia, 
C.T.F.Ţibleşului, Grupul de case nr. 4, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă", Şcoala Gimnazială ”Nichita 
Stănescu”, Şcoala Gimnazială ”Dr. Victor Babeș”, Şcoala Gimnazială ”Ioan Slavici” - Tăuții de Sus 
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centru Universitar Nord din Baia Mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Miclăuş Dorina 
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Il y étaient des temps où la vie était tranquille et les 
hommes se rejouissaient de chaque moment. Mais, comme 
toute merveille ne dure pas longtemps, il arrivait le temps de 
la deuxième guerre mondiale, quand la faim et la malheur 
regnait partout. Des larmes, au lieu de la pluie, arrosait la 
terre, les gouttes de sang et tristesse partout dans le monde.  

Une famille composée de sept membres (quatre 
enfants, les parents et la pauvre  grand-mère) souffreait à 
cause de la guerre. Restée sans les deux hommes (le père et 

le fils) qui étaient partis pour défendre leur pays, même avec le prix de leur vie, se décide de 
quitter leur patrie. Les trois filles n’étaient pas du tout d’accord avec la décision prise par la 
mère et la grand-mère, car elles étaient déjà habituées avec la région, elles avaient des amis là-
bas, elles suivaient des cours à l’école et le changement serait trop grand. En plus, la plus 
grande était tombée amoureuse d’un garçon du village. Pour elle, partir signifiait perdre 
l’amour de sa vie, une peine qui amène une autre.  

Mais, les jours passaient et la mère n’avait pas quoi préparer pour que toute la famille 
mange, des fusils de chasse s’entendaient près de leur maison et la mort était de plus en plus 
près. Alors, la mère a décidé qu’il faut faire les bagages pour sauver leur vie. Elles ont quitté le 
foyer, le coeur rempli de tristesse et elles sont arrivées à la gare. En montant dans un wagon de 
train, elles partaient vers la Roumanie, car elles ont entedu parler que là-bas les gens étaient 
gentilles, la vie était calme et  les gens accueillants. Le train avait aussi un grand miroir dans 
lequel la grand-mère se regardait et elle pensait à sa vie passée, en regardant sa vie en arrière, 
pendant que les autres dormaient. Elle a commencé à pleurer, car les autre ne la voyait pas. 
C’éiatent des larmes de chagrin et de révolte pour toutes les injustices de la vie.Mais, elle 
pensait que le voyage vres d’autres mondes leur  apportera une vie meilleure, surtout pour les 
trois jeunes filles. Le soleil se lèvera sur leur chemin aussi!!! 

 
 
 

Eleva Larisa Lazăr,  clasa a XI-a B 
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 Notre monde diversifié, amour interdit peut être considérée comme simplement un 
amour qui brise les règles dépendantes du comportement 
transformadu culturelle dans un amour secret "qui a besoin de 
connaître le monde." L'amour ne contribue pas à quoi que ce 
soit dans la vie parce que l'amour est la vie elle-même, il est une 
chose que vous utilisez que lorsque nous sommes en difficulté. 
Il fait partie de notre être est la base de notre existence. 
Inconsciemment nous aimons et d'être aimé à son tour. 
sentiments Inconscient et recevoir à leur tour offrent à nos 
sentiments. Nous avons enveloppé les passions 
involontairement partagées et sans contrepartie, les passions et 
les passions interdites qui trouvent leur force d'exister malgré 
tout. . L'amour ne demande rien en retour, aimer les autres et se 
nourrit à son tour alimente un autre amour. Il est un cercle 
vicieux où personne ne perd, ils gagnent le tout d'une manière 
ou d'une autre. Love Love vous créez et vous détruisez. L'amour 

ne contribue pas à quoi que ce soit dans la vie - elle fait tout - l'amour. L'amour est un thème 
inépuisable et cependant serait écrire sur l'amour, il reste encore beaucoup à écrire. Ainsi, 
l'amour est de sauver, mais aussi des raisons de vivre, parce que quand vous pensez que vous 
avez rien à voir avec votre vie pour trouver quelqu'un qui mérite de vivre. L'amour est tout de 
papillons dans l'estomac quand elle a senti quelqu'un sourit à l'étoile la plus lointaine, parce que 
tous ont été construits par Dieu par amour pour nous les humains, nous devons donc tout faire 
pour l'amour. 
 Cet amour a Intan en France Princesse Izabbela et William .Izabella, une jeune fille qui 
avait une famille que je Meager, qui est lorsque nous choisissons notre destin non pas parce que 
la perfection ne frappe pas son sommet, on pourrait dire modeste, cette fille il était un seul enfant 
jusqu'à 17 ans quand sa mère a donné naissance à un bébé mignon. Il a été forcé de faire le 
ménage pour avoir des résultats dans la bouche pendant toute une vie avec son père malade. 
William était hors d'un monde que tout agriculteur aurait pu faire de lui, mais William pourrait 
vieille seulement Fastream 15 années quand il a été forcé de quitter avec son père dans la guerre 
pour défendre la France. Mais son père était mort dans la guerre percé par un ennemi d'épée, 
acétates roi avait eu de la chance qui l'a sauvé de la main des méchants, entraînant dans sa 
maison et à sa table RECEVOIR famille comme un enfant du royaume des fleurs. 
 Ces jeunes gens avaient l'attraction spirituelle, mais deux mois différents, son pauvre et 
riche .Dans un dupiamiaza lui sur le bord, Agitateurs Senna 'petit frère Izabella laver le linge ou 
moins le laisser enlevé, chantonnant et dansant en douceur comme porté par le vent jusqu'à ce 
qu'elle trébucha dans une rivière sur les rochers de bord, l'eau qui tombe cette effrayante et 
secouer et crier à espérer que ne mourra pas comme ça. Contactez-Prince galopait chaque matin 
avec sa jument ,, Stella Luna, '' ce cheval est son père. Comment marcher, entendre les cris du 
prince que cet horizon dans une eau tourbillonnante de la Seine. Il Plateaus risquent leur vie pour 
elle ,, pour arriver là où nous essayons reuseti, '' ces mots ierau qui ont traversé l'esprit .Lorsque 
vazando visage de son après tout cela hors de l'eau retirée de William. Oublier de la piste et de 
fleurs comme un filet un cœur d'or qui peut être rompu que par des coups de feu. 
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 A partir de ce jour, les deux se rencontrèrent dans les nuits moyennes narginea eau 
claire où il arrive Sena magie de l'amour. Pendant un certain temps son père regardait la nuit de 
fer et de voir s'approprier le fils du roi en fleur, il la prit par surprise et a pris la fille d'impression 
suivante, il se met en colère et lui ordonne ii la main de sa fille, mais il a refusé parce qu'il était 
de rang royal et sa fille à une pauvre fille de campagne. William l'enveloppa nerveux et a fui le 
palais de son père, le roi, pour dire au cœur en deuil le feu, mais il refuse parce que ce serait une 
honte qu'un fils du roi de choisir choisi une fille ordinaire. William douleur et le sentiment qu'il 
contenait tout allait au galop à Jézabel et prendre la maison sans que personne ne remarque et 
ascusera dans les bois sombres où il a vécu avec sa grand-mère le vrai père biologique. Jours et 
nuits passées jusqu'au jour où le roi avait à inparatie invités, Izabella père qui mendie 
désespérément lui pour ne pas faire honte de la famille et de récupérer sa fille. Le bois William 
de la forêt après, ils ont entendu un bruit, l'armée du roi était à la recherche pour eux. Prenez un 
visage et est allé au galop à Contactez le visage du roi Guillaume et lui dit qu'il est pas son nez, 
prenez cette épée et la tête sur sa poitrine et dit qu'il va mourir pour l'amour de l'amour. Après 
minutes de soigneusement négocié William viind je reçois de lui jusqu'à la guerre. Le roi lui a dit 
qu'il rang élevé et ne peut épouser qui elle veut entendre .Aceta âme, Stigand de tous ses 
pouvoirs dit ,, Ma mère était blanchisseuse, forgeron père et moi, qui sont privés de la CURAS 
guerre dans le domaine de la pensée comme l'homme qui m'a sauvé l'ai fait pour l'amour ou de 
pitié près, '' king ii est à couper le souffle "J'aime faire ce pas de pitié, je suis un mendiant et elle 
est une fille travailleuse. Je choisis mon voisin! Je ne veux pas! Vous ne pouvez pas je 
commandé âme ce que l'amour et ce pas! Comment Papa tu as un mendiant, j'ai une fille comme 
une autre fille dans le royaume travailleur et genre de beauté frajitoare rare n'a pas maudit. 
Imialeg laissez-moi vous aime et je vous veux toute votre vie! Je vais me battre! Pour elle à moi! 
Pour l'amour pour moi! Pour nous! Je t'aime!....... 

Proverbe nous rappelle le célèbre poète Virgile, qui a dit que «L'amour conquiert tout et 
nous laisser vaincu» et fait référence à la puissance et l'enthousiasme que nous incluons que 
vous aimez. William So et jeunes vratsmas pas à gauche, et récupéré la main de la jeune 
fille qu'il aimait. 
Les histoires et les légendes que nous «nourrir» montre que, à la fin, l'amour conquiert tout 
... comme un nuage qui veut verser la pluie, comme une fleur qui veut répandre le parfum ... 
                                                  Enfin! 
                                                                       Créé par Loredana Bran 
                                                                                              Merci! 

 

 
Eleva Loredana Bran, clasa a XI-a B 
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 Fascinația față de cultura orientală în general, și cea chineză în special, se pierde în negura 

timpului,o dată  cu apariția principalei căi de acces care a întreținut viu acest interes: celebrul drum al 

mătăsii.  Legat de cultura chineză, prin denumire, deoarece marfa transportată pe acest drum a fost, la un 

moment dat, mătase produsă în China, acest drum a legat și leagă China de Orientul Mijlociu, Asia și 
Africa.  

 La întrebarea când s-a născut această rută, nu vom putea avea un răspuns concret. Prima 

menționare a acestui drum,  din secolul al II-lea î.H. este doar o atestare a unui fapt existent, probabil, cu 

sute de ani înainte. Primele caravane care au brăzdat necuprinsul Asiei centrale au fost cele ale 

negustorilor indieni, bactrieni, sogdieni, persani şi arabi. Cu toate acestea, cei care au pus bazele 

Drumului Mătăsii, aşa cum a fost cunoscut în istorie, au fost vechii chinezi. 

Cea mai importantă rută comercială şi culturală a omenirii a fost rodul unor minţi luminate din 

China Antică. Bazele sale au fost puse în străvechea capitală Changan (oraşul Xi'an de astăzi) centrul 

politic, cultural şi economic al Chinei din acele vremuri.Changan a ajuns astfel să facă legătura dintre 

vastul imperiu chinez şi restul Asiei, Europa şi chiar Africa. Drumul Mătăsii avea lungimea de peste 

6.500 kilometri, iar comerţul desfăşurat prin intermediul său a fost un factor important al dezvoltării 
civilizaţiilor chineze, indiene, persane, arabe, otomane şi europene. 

Prima relatare în Europa referitoare la existenţa mătăsii ne-a rămas de la soldații romani din 

legiunile comandate de Marcus Licinus Crassus care raportau, la întoarcerea în Roma, despre nişte 

stindarde făurite dintr-un material nemaivăzut, foarte frumos, strălucitor la vedere şi neasemuit de moale 

şi catifelat la atingere. În doar câteva decenii, aristocraţia romană a devenit aproape obsedată de noul 

material, mult mai preţuit decât togile vopsite în purpură. Fascinaţia romanilor pentru preţioasa şi rara 

mătase a crescut până într-atât, încât împăratul Tiberius a ordonat tuturor bărbaţilor romani să poarte 

veşminte din mătase. 

Între timp, misterul cu privire la originea şi transportul mătăsii dădea naştere celor mai fanteziste 

supoziţii. Spre exemplu, Plinius cel Bătrân afirma că "mătasea este obţinută din frunzele opărite ale unui 

arbore misterios", iar alţi contemporani ai săi credeau că mătasea creşte pe crengile copacilor precum lâna 

pe oi... 

Conştienţi de preţul ridicat al mătăsii, precum şi de raritatea sa în afara Chinei, comercianţii 
chinezi făceau toate eforturile posibile pentru a păstra secretul producţiei şi manufacturii mătăsii. 

Sericicultura, creșterea viermilor de mătase, era limitată la o zonă izolată din provincia Sichuan, departe 

de orice contact cu călătorii sau negustorii străini, iar gărzi înarmate supravegheau orice mişcare a 

acestora pe întreaga perioadă de şedere în imperiul chinez. Să nu ne închipuim însă că acești comercianți 
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chinezi ajungeau până în bazinul mediteranean spre exempu, ci ei își vindeau mărfurile la granițele 

teritoriilor proprii comercianților din statele vecine care, la rândul lor vindeau marfa comercianților din 

țările vecine lor, și tot așa până când marfa ajungea în Europa, Asia sau Africa.  

Cel mai mare aflux de mărfuri şi bunuri a fost înregistrat în perioada dinastiei Tang (618-907 

e.n.). Chinezii importau pietre preţioase, aur, fildeş, sticlă, parfumuri, fructe, legume şi textile şi exportau 

blănuri, porţelanuri, condimente, jad, mătăsuri, bronz, fier, de asemenea fructe şi legume din restul Asiei, 

alături de obiecte de artă. 
Pe lângă rolul economic important pe care l-a avut, fiind poate prima formă arhaică a globalizării, 

drumul mătăsii a avut un rol important și în răspândirea culturilor și  religiilor specifice  vremii precum și 
a unor invenții tehnologice; astfel,  prin intermediul său, călugării creştini au ajuns în inima Asiei, iar 

Islamul şi budismul au pătruns în multe zone, altfel ermetice, ale acestui imens continent. În timp ce 

populaţiile şi triburile turco-mongole au adoptat tehnologiile agricole, modul de viaţă şi elemente de 

vestimentaţie chineze, vecinii lor din sud au adoptat, la rândul lor, tacticile militare ale nomazilor, 

teribilul şi eficientul arc mongol, unele elemente de vestimentaţie, precum şi muzicile şi dansurile 

acestora. 

O data cu expansiunea mongolă din perioada 1207- 1360, Drumul Mătăsii se fărâmițează între 

interesele politice și militare ale epocii. Episodul răspândirii ciumei negre şi consolidarea civilizaţiilor 

sedentare au constituit, de asemenea, factori care au slăbit legendarele trasee. 

Drumul a început să-şi piardă din importanţă şi sens după anul 1453, odată cu stabilizarea 

Imperiului Otoman. Descoperirea Americilor şi stabilirea marilor rute maritime comerciale de către 

portughezi, spanioli şi mai apoi de olandezi, francezi şi englezi s-au constitui în alternative decisive 

pentru artera comercială care unea pe vremuri Europa de Asia. 

Astăzi, vechile rute ale Drumului Mătăsii sunt parcurse de sute de aventurieri moderni care,prin 

intermediul motocicletelor sau automobilelor, încearcă să trăiască experienţele şi atmosfera trecutului. 
 

 
 
Bibliografie:  
www.descopera.ro 
www.wikipedia.ro 
www.historia.ro 
 
 
 
 

Eleva Bodea Bianca, cls. a XI-a A. 
Prof. Mile Paula  
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„Ştiu şi aplic.  
Securitatea şi sănătatea în muncă se deprinde de pe băncile şcolii!” 

 

Campania naţională “Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă pentru 

formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale” îşi propune 

să conştientizeze tinerii asupra importanţei respectării normelor de protecţia muncii şi să-I 
pregătească de timpuriu pentru atunci când vor fi salariaţi. Situaţia accidentelor mortale de la 

locurile de muncă în România înregistrează un trend descendent, de la 508 în anul 2008 la 185 în 

2014, fenomen îmbucurător care obligă la păstrarea valențelor. 

Obiectivul principal al concursului: încurajarea şi atragerea elevilor în activităţi de 

studiere a disciplinei numită securitate şi sănătate în muncă. Introducerea disciplinei Securitate şi 
Sănătate în Muncă în învăţământul preuniversitar constituie o component cheie în dezvoltarea 

culturii de prevenire a riscurilor, prin învăţarea de către tineri a modului de a lucre în condiţii de 

securitate şi sănătate. Statisticile actuale din Uniunea Europeană arată că tinerii lucrători au o 

rată de accidentare mai mare decât alte categorii de lucrători, din diferite cauze: lipsa de 

informare, lipsa de experienţă, lipsa de cunoştinţe în domeniul securităţii şi sănătăţii înmuncă 
etc.  

Etapa judeţeană a concursului a fost organizată în 

perioada 20 aprilie 2016 în cadrul programului „Şcoala altfel: Să 
ştii mai multe, să fii mai bun” la Colegiul Tehnic ”George 

Barițiu” și au participat 5 licee tehnologice. La această etapă, 
Colegiul Tehnic ”Transilvania”, Baia Mare a participat cu 2 

echipaje formate din 2 elevi din claselea X-a B p  și a XII-a C şi 2 

profesori coordonatori.  

Echipajele Colegiului Tehnic ”Transilvania” Baia Mare au obținut rezultatele: Premiul I 

echipa formată din Ienciu Florin și PinteaLaurențiu cu dreptul de a participa la faza națională iar 

Premiul II echipa formată din Bologh Ionuț și Sekely Kevin. Individual: Premiul I elevii Ienciu 

Florin și Balogh Ionuț iar Premiul II Pintea Laurențiu și Sekely Kevin. 

Etapa națională a concursul s-a desfășurat la Colegiul Tehnic ”G.Asachi” Iași în perioada 

13 - 15 mai 2016, pe două sectţuni, una teoretică şi una tehnologică, participând 198 de elevi din 

27 de judeţe. La etapa națională ne-au reprezentat cu success elevii: Ienciu Florin și 
PinteaLaurențiu din clasaa X-a Bp. 

 

Prof. Rața Natalia 
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Istoria întregii lumi este plină de mistere surprinzătoare a căror rezolvare nu se ştie când va fi 
posibilă, dar indiferent de acest aspect, nu ar fi rău de ştiut câteva dintre aceste curiozităţi. Potrivit 
BrightSide, acestea sunt câteva dintre misterele nerezolvate ale lumii. 
 

1. Păsările Moa 
 

            Păsările Moa au fost nişte păsări care nu puteau să zboare, ce locuiau Noua Zeelandă, dar specia 
lor a fost extinsă în jurul anului 1500. Potrivit unei teorii, ele au fost omorâte de populaţia Māori. În 
timpul unei expediţii ce s-a desfăşurat în secolul XX, oamenii de ştiinţă au descoperit o gheară foarte 
mare ce aparţinea unei astfel de păsări, care s-a conservat extrem de bine timp de decenii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Complexul de Temple Saksaywaman, Peru 
 

 

  Arhitectura din piatră a acestui templu antic, a cărui construire a fost posibilă fără utilizarea unei 
singure picături de mortar, este cu adevărat uimitoare. În unele cazuri, este imposibil să treci o coală de 
hârtie printre pietre. Mai mult decât atât, fiecare bloc de piatră are o suprafaţă netedă şi colţuri 
rotunde, dar nimeni nu ştie cum şi cine le-a construit. 
  

 

 

 
 

Noutăti din domenii diferite 
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3. Poarta Soarelui, Bolivia 
 

 Poarta Soarelui poate fi găsită în Tiwanaku, un oraş antic şi misterios din Bolivia. Unii 
arheologi cred că a fost centrul unui imperiu măreţ în primul mileniu î. Hr.. Nimeni nu ştie ce 
semnifică gravurile făcute în poartă. Este posibil ca acestea să aibă semnificaţii astrologice sau 
astronomice. 

 
4. Peşterile Longyou, China 

 

  Aceste peşteri au fost scoase din pietrele de nisip de mâini omeneşti, iar o asemenea 
muncă dificilă a necesitat participarea a mii de oameni. Totuşi, nu există nicio menţiune a 
acestor peşteri în arhivele istorice şi nici metodele folosite pentru a fi construite. 

 
 
       5.  Obeliskul neterminat, Egipt 
 

          Iniţial, obeliskul a început să fie sculptat direct dintr-o stâncă, dar se pare că a început să crape pe 
alocuri. A fost lăsat în condiţia precară, nefinalizat. Mărimea lui este grandioasă. 

 
Sursa: Mediafax 

Eleva Danciu  Veturia, clasa a XIII-a As 
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Influenţa lui Balzac asupra  literaturii române 
Alături de Lev Nikolaevici Tolstoi, Marcel Proust, 

Gustave Flaubert, sau André Gide, Honoré de Balzac este 
unul din marii roamnieri ai lumii care au influenţat literatura 
română. Influenţa sa a fost atât de evidentă şi fecundă, încât 
critica literară a găsit de cuviinţă să introducă în inventarul 
său conceptul de “balzacianism”, desemnand, pe de o parte 
ceea ce este specific operei balzaciene, iar pe de altă parte, 
acea tendinţă a scriitorilor de a prelua şi cultiva teme, 
motive, tipologii de personaje, tehnici narative etc. Care 
definesc şi singularizează opera marelui scriitor francez. 
Astfel că, încă din prima jumătate a sec. Al XIX-lea şi până 
azi, exemplul balzacaian a suscitat un intres deosebit. 
Cunoaşterea lucrărilor lui Balzac în versiune originală e 
atestată de cărţile comandate de librăriile ieşene sau 
cataloagele bibliografice din Iaşi sau Bucureşti din 1833. În 
saloanele literare ale anilor ’40, principalul subiect de 
discuţie îl reprezintă cărţile lui Balzac. 
 De asemenea, în sec. Al XIX-lea, la difuzarea operei 

lui Balzac contribuie doi promotori culturali: Ion Heliade - Radulescu şi Mihail Kogalniceanu. Bogdan 
Petriceicu Hasdeu, în studiul-Miscarea literelor in Esi - 1863, compara nuvela Musu Tachi Paspandachi, 
de I.V. Adrian cu romanul Slujbasii, al lui Balzac. 
 De asemenea, istoricul literar Charles Drouhet, unul din comparatiştii care s-a ocupat în mod 
deosebit de identificarea surselor franceze ale operei lui Alecsandri, a observat că acuitatea critică a 
scriitorului moldovean se resimte şi în punctarea tipic realistă a dihotomiei între cele două mari clase 
sociale: boierime şi ţărănime, subliniind că aceste două preluări de teme şi motive au la baza evidente 
asemănări între realităţile sociale ale celor două ţări. Ţănarul Alecsis, alter-ego al spiritului călător şi 
erou al bucatii româneşti Dridri, revine în ţară, păstrând proaspete în minte amintirile din Occident, 
peisajul dezolant al prezentului acutizând singurătatea şi neînţegrarea eroului. De asemenea, în Istoria 
unui galbân, în care îmbină tiparul teatral  cu satira socială, Alecsandri ne oferă un caleidoscop de medii 
sociale, ce ne trimit cu gandul la Balzac. 
 Concordanţa cu opera balzaciană se resimte şi în fiziologie, în tipologii: de exemplu, în Fiziologia 
provincialului de C. Negruzzi, avem o fiziologie aprofundată celei de tip balzacian, iar în Prologul 
romanului Ciocoii vechi şi noi, de Nicolae Filimon, se schiţează tipul parvenitului: 

”Ciocoiul este totdeauna si in orice tara un om venal, ipocrit, las, orgolios, lacom, brutal pana la 
barbarie si dotat de o ambitiune nemarginita, care eclata ca o bomba pe data ce si-a atins tinta 
aspiratiunilor sale. 
 Pepiniera in care cresc acesti inamici ai onoarei si ai tuturor virtutilor cetatenesti este mai 
totdeauna casa bogatului si mai cu seama a bogatului parvenit.”1 
 “Provintialul imbla incotosmanat intr-o grozava suba de urs; poarta arnaut in coada droscii 
inarmat cu un ciubuc incalafat si lulea ferecata cu argint; suba de urs, arnautul si ciubucul sunt cele trei 
neaparate elemente a boierului tinutas; fara ele nu se vede nicaiuri. Figura lui e lesne de cunoscut; cele 
mai adese este gros si gras, are fata inflorita, favoriti stufosi si musteti rasucite, dar pre langa aceste 
firesti podoabe natura, ca o miloasa muma, a raspandit asupra-i si un nu stiu ce care vorbeste mai tare 
ochilor ispititi decat orice alta; un nu stiu ce care face a fi destul sa-l vezi ca sa-l cunosti, si sa gacesti din 
ce tinut soseste, sau din ce borta iese; un nu stiu ce, in sfarsit, care te face sa razi cum il zaresti. Cum a 
                                                           
1 Filimon, Nicolae-Ciocoii vechi si noi, Bucuresti, Editura Litera International, 2008, p.8. 
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sosit in capitalie, intaia lui treaba este sa se duca la Miculi, ca sa-si cumpere ochilari sau lorneta cu care 
se uita seara obrazniceste prin toate lojele teatrului”2 

Arta tipologică balzaciană va avea ecouri şi în schiţarea unor portrete literare, cum ar fi 
portretele satirice ale lui Ion Heliade-Radulescu sau cele din nuvelistica lui B.P. Hasdeu. Lucrarea de 
sinteză Echilibru între antiteze este prima schiţă românească a unui sistem filozofic în care amintiri, 
portrete satirice ale unor tipuri umane din vremea sa se combină într-o viziune originală cu elemente de 
istorie a ţării şi ale viitorului ei. În această lucrare, I.H. Rădulescu a alcătuit un portret al ciocoiului care 
premerge celui creat de N. Filimon în cunoscutul roman Ciocoii vechi şi noi. În viziunea lui I.H. Rădulescu, 
ciocoii sunt “indivizi cu ochi de vulpe, cu gheare de cotoi, dacă nu pot avea de tigru, cu gesturi de 
momiţe; de are limbă e ca să mintă, să calomnieze…, de se înfăţişează la cei mari sau la Curte, le crapă 
haina la spate... De vin la uşa egalului sau a neavutului par că ar avea două piepturi, unul peste altul”….3 
 Preluarea metodei balzaciene se observă şi în dezvoltarea romanului romanesc, atât în Tainle 
inimii (1850), de Mihail Kogalniceanu, cât şi în Ciocoii vechi şi noi (1863). În cel din urmă, asimilarea artei 
balzaciene se face simţită în înfruntarea dintre exponenţii a două categorii sociale, importanţa acordată 
contradicţiilor sociale şi politice, crearea tipologiilor de personaje pozitive şi negative, atenţia acordată 
documentului de epocă şi culoarea locală, reconstituita într-un limbaj cu straturi lexicale greceşti şi 
neogreceşti. 
 Elemnte de balzacaianism se întâlnesc şi în operele lui Ioan Slavici şi Duiliu Zamfirescu. Ioan 
Slavici deschide direcţia realismului social, printr-o literatură care înfăţişează lumea reală cu 
autenticitate şi sinceritate, însă literatura nu este o copie a realităţii, ci o transfigurare subiectiv-artistică 
a realităţii obiective. Personajul lui Duiliu Zamfirescu, Tanase Scatiu,  parvine prin specularea 
slăbiciunilor şi declinul boierului Dinu Murgulet. Fără nici un scrupul în comportamentul său familial, 
politic, ca administrator al moşiei lui Dinu Murgulet, de care dispune acum în întregime, el este un 
personaj odios. Tiran în politică, tiran în casă, agramat, cu instincte negustoreşti sigure, cămătar (mai 
toata lumea din oraş îi datora bani) , personajul este tipic pentru categoria de parveniţi. Cateva scene 
pun în evidenta caracterul odios, grosolănia personajului: aruncarea vizitiului din trăsura într-un 
moment de furie oarbă; împuşcarea calului de la trăsura într-o criză de furie, cu prilejul vizitei 
ministrului; cheful de pomină, în camera alăturată celei în care se află ministrul, când a jucat desculţ; 
comportamentul ipocrit şi teatral la moartea Tincuţei, cu ochii roşii etc. 
 Influenţe balzacaiene găsim şi în romanul Ion al lui Liviu Rebreanu-1920, considerat de Eugen 
Lovinescu cea mai puternică creaţie obiectivă a literaturii române. Este un roman de tip obiectiv, în care 
domina impersonalitatea naratorului omniscient , cele ce intretine “iluzia realitatii”(viziune realistă), prin 
întrebuinţarea naraţiunii la persoana a III-a, cu focalizare zero, atitudinea detaşată în descriere şi 
verosimilul întâmplărilor. Rebreanu vede în Balzac unul din modelele sale literare iar elementele  
scriiturii de tip balzacian sunt îmbinate  la  nivelul creării de personaje şi al descrierii, cu accent pe rolul 
semnificativ pe care planul social îl joacă în viaţa personajelor. 

În cultura română Balzac a avut alţi doi admiratori de valoare: G.Călinescu, cel care milita pentru 
balzacianism în articolele sale teoretice exemplificând tehnica acestuia în romanul Enigma Otiliei, 
discipol fidel al aceluia pe care il numea “acest incapatanat sublim” și  Mircea Eliade, care, în tinerețe și-
a dorit să scrie o monografie consacrată operei lui Balzac. Pornind de la motivul androginului, care 
constituie de fapt nucleul nuvelei de ample dimensiuni Séraphita, Mircea Eliade a dezvoltat teoria sa din 
eseul Mitul reintegrarii. 

Într-o serie de articole, precum cel intitulat Cateva cuvinte despre roman, George Călinescu 
evidenţiază trăsăturile general-umane ale operei balzaciene, care trebuie să transpara din orice roman 
ce-şi îndeplineşte funcţia de cunoaştere. În romanul Enigma Otiliei (1938) remarcăm predominanţa 
metodei narative balzaciene: fresca socială bucureşteană de la începutul secolului XX, temele 
balzaciene:  
                                                           
2 Negruzzi, Costache- Fiziologia provintialului, Scrisoarea Ix, Bucuresti, Ed. Litera, 2000. 
3 Heliade-Radulescu, Ion- Echilibru între antiteze, Bucuresti, Ed.Minerva, 1916. 



Revista  şcolară  “Paşi spre viitor”- nr. 14/2017 – ISSN 2067-7871 

 

 17 

-tema moştenirii, majoritatea personajelor păzind cu străşnicie integritatea averii lui Costache 
Giurgiuveanu. Aglae Tulea se opune cu vehemenţă înfierii Otiliei de către Costache, iar când acesta 
moare, instituie o adevarată pază militară pentru a nu fi înstrăinat nici un obiect din casa fratelui:  “... sa 
fiti cu ochii in patru, sa nu ia cineva vreo hartie, vreun lucru, nici un cap de ata, aici eu raspund, ca unica 
ruda mai de aproape”4. 

- tema paternităţii- Ideea paternităţii este nucleul epic al romanului, fapt confirmat de 
Călinescu însuşi, care-şi intitulase iniţial romanul “Parinţii Otiliei”. Ideea paternităţii este, de asemenea, 
de influenţă balzaciană, preluată probabil din romanul “Mos Goriot”, în care degradarea relaţiilor din 
cadrul familiei duce, fără putinţa de tăgadă, la degradarea întregii societăţi. 
    Balzac exprimă aceasta idee prin replica lui Goriot, aflat pe patul de moarte: “Patria o sa piara daca 
tatii sunt calcati in picioare. Societatea, lumea se bazeaza pe paternitate, totul se prabuseste daca nu-si 
mai iubesc copiii parintii”.5 

-tema căsătoriei. 
Tipologia personajelor este construită artistic de Călinescu, prin aceea că fiecare erou al 

romanului este dominat de o trăsătura de caracter puternică, definindu-l în esenţa sa morală. Costache 
Giurgiuveanu este întruchiparea avarului, Stanica Ratiu este tipul parvenitului, al arivistului, descendent 
al lui Dinu Paturica, iar demagogia lui se înscrie în descendenta lui Nae Caţavencu. Aglae este “baba 
absoluta fara cusur in rau”, Titi – tipul retardatului, Felix este definit de autor ca “martor si actor”, iar 
Otilia, eternul feminin enigmatic.  

Tehnica detaliului este o modalitate epică a romancierului, prin care acesta încadrează cu 
precizie acţiunea în timp şi spaţiu (“Intr-o seara, de la inceputul lui iulie 1909, cu putin inainte de orele 
zece, [...] in strada Antim, venind dinspre strada Sfintii Apostoli...”), descrierea casei lui Costache 
Giurgiuveanu (“zidaria era crapata si scorojita [...] un grilaj inalt si greoi ruginit si cazut putin pe spate...”) 
creeaza atmosfera in care se vor derula destinele personajelor, dar are si implicatii caracterologice 
pentru proprietar.  

Putem compara acesta descriere cu cea a casei lui Grandet din romanul Eugénie 
Grandet:”...casa domnului Grandet, aceasta casa stearsa, rece, muta, asezata in susul orasului si 
adapostita de ruinele meterezelor...Numeroasele si inegalele gauri ciudat sapate de ploaie si de vanturi 
dadeau curbelor concavesi partilor laterale ale portii infatisarea lespezilor vermiculare ale arhitecturii 
franceze si oarecare asemanare cu porticul unei inchisori.”6 

Conturarea personajelor se bazeaza, de asemenea pe folosirea detaliului atat pentru descrierea 
fizionomiei acestora cat si pentru descrierea coafurii, a imbracamintei, a gesturilor, a timbrului vocii, 
construind personajul in totalitate, fizic, moral si in miscare: “Era un om cam de vreo cincizeci de ani, 
oarecum voluminos, totusi evitand impresia de exces, carnos la fata si rumen ca un negustor, insa 
elegant prin finetea pielii si taietura englezeasca a mustatii carunte. Parul rar dar bine ales intr-o carare 
care mergea din mijlocul fruntii pana la ceafa, lantul greu de aur cu breloc la vesta, hainele de stofa fina, 
parfumul discret in care intra si o nuanta de tabac, toate acestea reparau cu desavarsire, in apropiere, 
neajunsurile varstei si ale corpolentei” (descrierea lui Pascalopol, prin ochii lui Felix). 
 La toate acestea se adaugă aspiraţia lui Cezar Petrescu de a construi o nouă “Comedie umana”, 
scriitorul propunându-şi un amplu proiect literar, ciclic, format din 15-20 de romane ale epocii, de 
investigaţie orizontală în realităţile şi în procesele sociale, altele de investigaţie verticală în procesele şi 
realităţile psihologice ale individului, cum mărturisea el însuşi. Scriitorul îşi intitulază proiectul literar 
Cronica veacului al XX-lea, titlurile ciclului îndepărtându-se foarte puţin de  modelul lui Balzac: Targurile 
unde se moare corespunde Scenelor din viaţa de provincie; Capitala care ucide-Scenelor din viata 
pariziana etc. Scriitorul a căutat să sondeze cele mai variate straturi ale societăţii romăneşti din prima 
jumătate a secolului al XX-lea, prezentând monografic sau în cicluri de viaţă moravuri şi tipuri umane, 
                                                           
4 Calinescu-George-Enigma Otiliei, Bucuresti, Ed. Lireta, 2010. 
5 Balzac, Honore de –Mos Goriot 
6 Balzac, Honore de-Eugénie Grandet, Bucuresti, Ed.Cartea Romaneasca, 1987, p.23. 
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surprinzâd fresca social-politică: problma intelectualului, problema agrară, prefacerile social-politice ale 
României după primul război mondial, drama personală a omului chinuit şi singur etc. Pe de altă parte, 
Ovid Crohmalniceanu7 observă în Literatura română între cele două războaie mondiale influenţa 
balzaciana şi în opere de după 1944 cum sunt: Bietul Ioanide (1955) şi Scrinul negru (1960) de George 
Calinescu, sau Sfarsit de veac în Bucuresti (1944) de Ion Marin Sadoveanu. 
 De asemenea, influenţe balzaciene regăsim şi în romanele lui Marin Preda şi Petre Dumitriu. 
Moromete, ca şi Mos Goriot, se înscriu în acea tipologie umană de pater familias, fiind atât nucleul 
acţiunii romanului şi al familiei prezentate, cât şi personajul în jurul căruia se coaguleaă relaţiile dintre 
personaje, cât şi ramificaţiile epice ale romanului. Cele aproximativ 2000 de pagini ale unei Cronici de 
familie, scrise de Petre Dumitriu  impresionează prin vastitatea cnstrucţiei epice: naratorul face istoria 
unei familii boireşti, Cozianu, pe parcursul a aproape o sută de ani. 
 În concluzie, se poate spune că opera lui Balzac este prezentă în toate stadiile de evoluţie ale 
prozei romăneşti, rămânând un stimulent al creaţiei originale în domeniul romanului şi al consolidării 
genului epic şi contribuind la înscrirea valorilor acestei specii pe traiectoria literaturii universale. 
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O mulţime de femei au schimbat cursul istoriei prin intermediul inteligenţei, puterii şi pasiunii 

lor.  Cele mai influente femei din istoria umanităţii care au întemeiat noi ere, conform Big Think, au fost:   
 

1.  Elisabeta I (1533-1603) 
 

 Una dintre cele mai puternice regine ale Angliei, care nu s-a căsătorit niciodată, 
fiind supranumită ,,Regina Virgină''. Cu ajutorul inteligenţei sale, Elisabeta I a reuşit 
să învingă Armada spaniolă şi să conducă cu succes regatul din 1558 până în 1603, 
perioadă cunoscută ca ,,Era Elisabetană''.  Ca monarh, ultima din dinastia 
Tudorilor, regina a încurajat schimbările culturale precum renascentismul şi 

transformarea Angliei într-o ţară protestantă. 
 

 
2. Împărăteasa Wu Zetian (624-705) 

 

Singura femeie împărăteasă a Chinei ce a trăit în timpul dinastiei Tang. În timpul domniei sale aceasta a 
extins imperiul chinez, a implementat reforme educaţionale şi a ajutat la 

prosperitatea economică. 
De asemenea, era cunoscută ca protectoare a budismului. Desigur, a avut parte şi de 
detractorii săi care au acuzat-o de cruzime, în mare parte deoarece şi-a ucis fiica şi 

fiul din cauza unor intrigi politice. 
 
 

3. Ecaterina a II-a (1729-1796) 
 

Una dintre cele mai faimoase femei din istorie, născută în Polonia, fiind o prinţesă 
germană, a reuşit să conducă Rusia prin intermediul unui mariaj care a durat 34 de ani. 
Aceasta a continuat munca lui Petru I de modernizare a Rusiei. De asemenea, a reuşit să 
iasă învingătoare în urma a două războaie cu Imperiul Otoman, extinzând Rusia pe trei 

continente. A realizat reforme legislative şi a încheiat Revolta lui Pugaciov. 
 

4. Hatshepsut (1508 î.Hr.-1458 î.Hr.) 
 

Hatshepsut, fostă regină din timpul Egiptului antic, a fost considerată una dintre cele 
mai de succes conducătoare ale zonei. Aceasta a realizat planul de construcţie al unor 
clădiri majore şi a susţinut campanii militare în Nubia, Siria şi Levant. 

 
 

5. Maria Tereza a Austriei (1717-1780) 
 

     Împărăteasă a Imperiului Habsburgic, a domnit timp de 40 de ani şi a controlat o mare 
parte a Europei, înclusiv Austria, Ungaria, Croaţia, Boemia şi o parte a Italiei. Împărăteasa 
a avut 16 copii care au devenit regi ai imperiului Roman şi regină a Franţei, regină a zonei 
Napoli şi Siciliei. Împărăteasa Maria Tereza este cunoscută pentru reformele sale în 

educaţie, infiinţarea Academiei de Ştiinţă şi Literatură din Bruxeles.  
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6.  Împărăteasa Dowager Cixi (1835-1908)   

   Împărăteasa mamă şi regentă care a condus China timp de 47 de ani, din 1861 până în 
1908. Aceasta a instaurat reforme tehnologice şi militare şi a revizuit corupţia birocratică. 
 
 

 
7. Regina Victoria (1819-1901) 

 

Regina Regatului Unit a domnit asupra unui imperiu britanic imens, care se întindea pe şase 
continente, timp de 63 de ani, fiind a doua cea mai lungă domnie din istoria ţării. Domnia 
sa a fost definitorie încât perioada a fost supranumită ,,Era Victoriană''.  
În timpul domniei sale, a fost abolit sclavismul din toate coloniile britanice. De asemenea, 

a realizat reforme asupra condiţiilor de muncă şi a militat pentru schimbări politice, 
culturale şi militare. 

 
 

8.  Teodora (500-548) 
 

   Împărăteasă a imperiului Bizantin şi sfântă a Bisericii Ortodoxe Estice. Căsătorită cu 
împăratul Iustinian I, era cea mai mare confidentă a împăratului, utilizându-l pentru a-şi 
atinge scopurile personale. Aceasta a controlat afacerile externe şi a luptat pentru 
drepturile femeilor, îmbunătăţind procesul divorţului. 

 
 

9. Margaret Thatcher (1925-2013) 
 

Fostul prim-ministru al Marii Britanii între 1979 şi 1990, prima femeie care a deţinut această 
poziţie. Supranumită ,,Femeia de fier'' de către sovietici, aceasta a reuşit să obţină victoria 
împotriva Argentinei în 1982, în timpul războiului Malvinelor. 
 

 
 

10. Indira Ghandi (1917-1984) 
 

Prima şi singura femeie prim-ministru a Indiei, având patru mandate între anii 1966 şi 
1984, când a fost asasinată de către bodyguard-ul său. A fost o figură politică 
puternică, dar şi controversată câştigând unul dintre războaiele împotriva Pakistanului, 

prin intermediul căruia a rezultat crearea Bangladeshului.  

 

Sursa: Big Think 

Elev Ienciu  Florin Ionuţ, clasa a XI-a Bp 
Prof. Barbur Maria 
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Utilizarea în tehnică a materialelor semiconductoare 
 

În studiul materialelor, în funcție de structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor, se 
identifică următoarele categorii de materiale: metale, semiconductori, dielectrici, material 
ceramic, sticle, polimeri sintetici, substanţe naturale (piatră, lemn, fibre, piei, etc.) și substanțe 
compozite (material compuse din două sau mai multe materiale din cele şapte tipuri precedente). 

Elementele sistemului periodic se clasifică în mod covenţional în metale şi nemetale. 
Cele mai representative proprietăţi ale metalelor sunt: tendinţa de a forma reţele 

cristaline compacte; proprietăţi optice specifice (opacitate, luciu metalic, culoare); conductivitate 
termică şi electric ridicată; insolubilitate în dizolvanţi comuni (se dizolvă numai în metale cu 
formare de aliaje).  

Conductivitatea electric este proprietatea materialelor de a conduce curentul electric. 
În tehnică se utilizează proprietatea inversă, rezistivitatea electric (proprietatea prin care 
materialele se opun trecerii curentului electric). Înfuncţie de mărimea rezistivităţii electrice, la 
temperature mediului ambient, materialele se clasifică astfel: material conductoare, material 
semiconductoare și material izolatoare (dielectrice). 

Grupa materialelor conductoare cuprinde materialele metalice, soluţii şi săruri 
nemetalice. Grupa materialelor semiconductoare şi a materialelor izolatoare cuprinde materialele 
nemetalice. 

Materialele semiconductoare, la temperature mediului ambiant, sunt rău 
conducătoare de electricitate, dar în anumite condiţii mecanice,termice sau chimice devin 
conducătoare de electricitate.  

Se cunosc nouă elemente chimice cu proprietăţi de semiconductor: borul, carbonul 
(sub formă de diamant), siliciul, germaniul, staniul cenuşiu, fosforul, arsenul, seleniul şi telurul. 
Combinaţiile chimice anorganice cu proprietăţi semiconductoare se numesc compuşi 
semiconductori. 

Materialele semiconductoare, în funcţie de unii factori externi (temperatura, lumina, 
câmpul electric, câmpul magnetic) îşi pot modifica proprietăţile electrice. Datorită 
proprietățilorlor, ele se utilizează în diferite domenii ale tehnicii. 

 
Varistoarele sunt component electroni cerealizate din material semiconductoare la 

care variaţia tensiunii cu intensitatea electrică nu este liniară. 
În cazul tiritului, la creşterea tensiunii electrice peste o 

anumită limită, scade brusc rezistivitatea electrică a 
componentei electronice. El se utilizează pentru 
protecţia liniilor de înaltă tensiune, în cazul unor 
descărcări electrice (fulgere). La tensiune normală, 
rezistenţa tiritului este mare, pierderile de current fiind 
foarte mici. La supratensiuni (descărcări electrice), rezistenţa electric 

scadebrusc, iar surplusul de energie electrică se scurge în sol. 
 
Termistoarele sunt component electronice care, la creşterea 

temperaturii îşi micşorează rezistivitatea electrică. Ele au la bază oxizi 
metalici de tipul CuO2, ZnO, MgO, și se utilizează pentru limitatoare de 
temperatură sau sisteme de alarmă. 
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Fotorezistenţele sunt component electronice care, sub influenţa luminii, 
devin bune conducătoare de electricitate, fiind sensibile la lumina verde, la cea roşie 
și la radiaţiiinfraroşii, înfuncție de compozițiachimicăavută.Ele se utilizează în 
cinematografie, televiziune, la instalaţii de alarmă. 

 

Diodele semiconductoare înlocuiesc diodele clasice, fiind utilizate la 
instalaţii electronice (radiofonie, televiziune, calculatoare). Diodele redresoare se 
utilizează pentru transformarea curentului alternative în current continuu (punţi 
redresoare). 

 
 
Tranzistoarele sunt component electronice care permit amplificarea curentului 

electric. Ele se utilizează pentru echipamente electronice în televiziune, radiofonie, calculatoare, 
instalaţii electrice auto, etc. 

Deși se găsesc la limita dintre metale și nemetale (li se mai spune 
și metaloizi), în tehnică rolul nu poate fi ignorant. 

Denumirea regiunii sudice din nordul Californiei este “Sillicon 
Valley” (Valea Siliciului) din cauza influențelor companiilor tehnologice care 
au sediul principal acolo, siliciul având un rol important în dispozitivelet 
ehnologice de astăzi. 
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Surse regenerabile de energie  

Omenirea se confruntă în acest secol cu câteva probleme majore cum sunt cele ale energiei, 
apei şi alimentaţiei, rezolvarea corectă a lor fiind esenţa preocupărilor pentru o dezvoltare durabilă. 
Sursele de energie regenerabilă sunt abundente, larg răspândite, nepoluante şi disponibile local. Ele 
provin direct sau indirect de la soare şi cuprind lumina, căldura, apa şi vântul. Pot fi folosite pentru 
producerea directă a căldurii fără nici un proces de conversie sau pot fi convertite în electricitate. Pentru 
valorificarea potenţialului economic al surselor regenerabile de energie, în condiţii concurenţiale ale 
pieţei de energie, este necesară adoptarea şi punerea în practică a unor politici, instrumente şi resurse 
specifice.In condiţiile concrete din Romania, în balanţa energetică se iau în considerare următoarele 
tipuri de surse regenerabile de energie: energia solară, energia eoliană, hidroenergia, biomasa, energia 
geotermală. 
Distribuţia teritorială a energiilor regenerabile: 
I. Delta Dunării (energie solară) 
II. Dobrogea (energie solară, energie eoliană) 
III. Moldova (câmpie şi platou: micro-hidro, 
energie eoliană, biomasă) 
IV. Carpaţii (VI1 - Carpaţii de Est; IV2 - Carpaţii 
de Sud; IV3 - Carpaţii de Vest, potenţial ridicat 
în biomasă, micro-hidro) 
V. Platoul Transilvaniei (potenţial ridicat 
pentru micro-hidro) 
VI. Câmpia de Vest (potenţial ridicat pentru energie geotermală) 
VII: Subcarpaţii(VII 1 - Subcarpaţii getici; VII 2 - Subcarpaţii de curbura; VII 3 - Subcarpaţii Moldovei: 
potenţial ridicat pentru biomasă, micro-hidro) 
VIII. Câmpia de Sud (biomasă, energie geotermală, energie solară)  

Energia solară -  este energia radiantă produsă în soare ca rezultat al reacţiilor de fuziune 
nucleară. Ea este transmisă pe Pamânt prin spaţiu în cuante de energie numite fotoni, care 
interacţionează cu atmosfera şi suprafaţa Pamântului. O cantitate imensă de energie solară ajunsă la 
suprafaţa Pământului în fiecare zi poate fi captată şi folosită sub formă de căldură în aplicaţii termo-
solare, sau poate fi transformată direct în electricitate cu ajutorul celulelor fotovoltaice. 

Energia vântului (eoliană) - este una din cele mai vechi surse de energie nepoluantă, o sursã de 
energie reînnoibilă generată din puterea vântului.Vântul este rezultatul activităţii energetice a soarelui şi 
se formează datorită încălzirii neuniforme a suprafeţei Pământului. In fiecare oră pământul primeşte 
1014 kWh de energie solară; circa 1-2% din energia solară se transformă în energie eoliană. Energia 
cinetică în vânt poate fi folosită să întoarcă turbine, care sunt capabile de a genera electricitate. 
 Hidroenergia - forţa apei în cădere pune în mişcare turbinele care produc electricitate. Apa este 
adunată într-un lac de acumulare şi canalizată printr-un baraj. Condiţiile pentru energie hidroelectrică 
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sunt un curent puternic şi rapid de apă şi o înălţime semnificativă de la care să cadă apa. Pentru ca 
puterea mareelor să genereze electricitate e necesară o diferenţă minimă de 8 m între flux şi reflux şi de 
un golf îngust sau estuar care să maximizeze forţa apei. Curentul puternic al mareelor pune în mişcare 
turbinele montate într-un baraj ridicat de-a curmezişul golfului sau estuarului. 
 Biomasa - există o largă varietate de surse de biomasă, printre care se numără copacii cu viteză 
mare de dezvoltare (plopul, salcia, eucaliptul), trestia de zahăr, rapiţa, plantele erbacee cu rapiditate de 
creştere şi diverse reziduuri cum sunt: lemnul provenit din toaletarea copacilor şi din construcţii, paiele 
şi tulpinele cerealelor, deşeurile rezultate după prelucrarea lemnului, deşeurile de hârtie şi uleiurile 
vegetale uzate. Principala resursă de biomasă o reprezintă însă lemnul. Energia asociată biomasei 
forestiere ar putea să fie foarte profitabilă noilor industrii, pentru că toată materia celulozică 
abandonată astăzi (crengi, scoarţă de copac, trunchiuri, buşteni) va fi transformată în produse 
energetice. Utilizarea biomasei forestiere în scopuri energetice duce la producerea de combustibili solizi 
sau lichizi care ar putea înlocui o bună parte din consumul actual de petrol, odată ce tehnologiile de 
conversie energetică se vor dovedi rentabile.  
 Energia geotermală - este o categorie particulară a energiei termice pe care o conţine scoarţa 
terestră. Cu cât se coboară mai adânc în interiorul scoarţei terestre, temperatura creşte şi teoretic 
energia geotermală poate fi utilizată tot mai eficient. Potenţialul caloric geotermic mondial este estimat 
la cca. 1013 tone echivalent cărbune, dar el contribuie cu numai 0,05% la consumul mondial de energie. 
Temperatura solului creşte cu 30º C la fiecare sută de metri în adâncime, astfel încât la 1000 m 
adâncime am avea 300º C. Ne putem imagina centrale geotermice în care apa pompată de la adâncimi 
să ne livreze vaporii necesari unor centrale de puteri mai mari de 1000 MW. 

Valorificarea potenţialului surselor regenerabile de energie conferă premise reale de realizare a 
unor obiective strategice privind creşterea siguranţei în alimentarea cu energie prin diversificarea 
surselor şi diminuarea ponderii importului de resurse energetice, respectiv de dezvoltare durabila a 
sectorului energetic şi protejarea mediului înconjurător. 
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… ghepardul este animalul terestu cel mai rapid, el putând să  atinga o viteza  de110km/h; 
… steaua de mare nu are creier; 
… ochiul struţului este mai mare decâ  creierul său; 
… fluturii gustă cu ajutorul picioarelor; 
… porcuşorul de Guineea, se presupune că acest animal a fost domesticit pentru prima dată 
acum mai bine de 7000 de ani; 
… singura pasăre, din lume ce cântă în timpul zborului este ciocârlia; 
… cel mai bătrân cal din lume, denumit ”Bătrânul Billy” a trăit 62 de ani; 
… exemplarul speciei Balaema mysticetus, sau Balena de 
    de Groelanda, se afirmă că ar fi trăit 211 ani; 
… elefanţi sunt singurele animale care nu pot sări; 
… simţul de miros al unei furnici este la fel de puternic ca al unui câine; 
… puricele poate sări peste de 350 de ori lungimea trupului său; 
… pinguinul este singura pasăre care poate sa înoate dar nu poate zbura; 
… animalul cel mai masiv de pe Pământ este balena albastră; 
… numele de jaguar provine dintr-un cuvânt al indienilor americani,  
    care înseamnă “ ucigaş care îşi răpune prada dintr-o singură săritură”;        
… cel mai mare ochi este cel al caracatiţei. Diametrul ajunge la 40-50 cm; 
… liliacul este singurul mamifer care zboară; 
… în pădurile tropicale, unde nu se schimbă anotimpurile , copacii nu au inele anuale; 
… baobabul (Adansobia digitata), care creşte  în  stepa African,are dimensiuni de-a dreptul 
uimitoare; 
… bananierul nu este un copac, ci un arbust uriaş, care poate să 
    atingă înălţimea de până la 15 m; 
… bambusul este planta care creşte cel mai repede, într-o ora tulpina de 
bambus creşte 2-3 cm, iar în 5-6 săptămâni atinge  înălţimea de 18-20 m;                                       
… bambusul este în realitate o specie de iarbă foarte înaltă; 
… magnolia este una din cele mai vechi specii de flori, ea existând 
     şi  cu 25 de mii de ani înaintea dispariţiei dinozaurilor; 
… în Africa de Nord creşte un copac care conţine mult fosfor, ceea ce-l face să 
lumineze; 
… un arbore emană în jur de 400 litri de umezeală în fiecare zi; 
… mimoza îşi  strânge frunzele la atingere, dacă şocul e mai mare se strânge toată 
planta şi  revine la normal după aproximativ 30 de minute; 
 
 

elev Nicolescu Florin, clasa a XII-a A 

NATURA 
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 Retezatul este cel mai complex şi mai grandios masiv montan din toate sectoarele 
geografice ale Carpaţilor româneşti. Originalitatea sa constă în existenţa unor spectaculoase 
creste alpine care depăşesc 2000 de m înălţime şi un relief sculptural, în care s-au imprimat 
urmele a două mari glaciaţii (Riss şi Würm), făcându-se remarcată existenţa unei puternice 
modelări climatice, sub formă de trepte (Platforma de eroziune alpină Borăscu, Râul Şes, 
Gornoviţa). 
 Parcul Naţional Retezat s-a înfiinţat în anul 1935 la iniţiativa profesorului Alexandru 
Borza, fondatorul Grădiii Botanice din Cluj-Napoca. În prezent parcul are statut de arie naturală 
protejată de interes naţional şi internaţional, fiind recunoscut ca Rezervaţie a Biosferei din anul 
1979. Prin constituirea Parcului Naţional Retezat se urmăreşte protecţia şi conservarea unor 
eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu 
valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, 
paleontologic, speologic, pedologic şi peisagistic. 
 Parcul Naţional Retezat – Rezervaţie a Biosferei se află în partea de vest a Carpaţilor 
Meridionali, cuprinzând o suprafaţă de 38.138 ha din Masivul Retezat-Godeanu. 

  
 Începând din anul 1999, Parcul Naţional Retezat are administraţie proprie; din luna 
septembrie 2004 Parcul Naţional Retezat a devenit membru al fundaţiei PAN Parks, iar din anul 
2007 este protejat ca propunere de sit pentru reţeaua ecologică europeană Natura 2000,în vederea 
conservării habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice de interes comunitar. 
 Tărâmul fermecat, cu ochi albaştri 
 

O LUME a lacurilor presărate printre piscuri semeţe... 
      a genţianelor, smirdarului şi a altor mii de plante... 
      a sprintenelor capre negre căţărate pe stânci... 
      a ursului mormăitor, ascuns prin zmeuriş.. 
      a lupului sfios şi grijuliu cu puii lui... 
      a marmotelor gălăgioase şi jucăuşe... 
 

O LUME FREM ĂTÂND DE VIA ŢĂ 
 Parcul Naţional Retezat un colţ de rai care merită să fie protejat 
 

De ce merită să fie protejat? 
-  pentru că este un loc unde natura a avut mai puţin de suferit din cauza intervenţiei oamenilor; 
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- pentru că aici pot fi găsite 1190 de specii de plante- peste o treime de speciile de plante din 
România; 
- pentru că aici există 90 de specii de plante endemice, care nu mai pot fi văzute nicăieri; 
- pentru că multe plante rare sau aflate în pericol, încă mai pot fi admirate în Retezat; 
- pentru că animalele îşi găsesc casă bună în pădurile şi jnepenişurile muntelui; 
- pentru că există un echilibru între carnivore şi ierbivore, astfel încât în Retezat pot fi văzuţi 
urşi, lupi şi râşi dar şi capre negre, cerbi, căprioare, mistreţi, iepuri şi multe alte vieţuitoare ; 
- pentru că 185 de specii de păsări trăiesc în Retezat; 

 
Pentru că... 
- trebuie ca şi urma şii noştri să poată vedea toate acestea. 
 

De ce este Retezatul un loc special? 
- fiindcă are 80 de ochi albaştri- cele 80 de lacuri şi tăuri în care se oglindeşte albastrul cerului; 
- fiindcă cel mai întins lac glaciar din România- lacul Bucura- se găseşte în mijlocul Retezatului; 
- fiindcă şi cel mai adânc lac glaciar din România- lacul Zănoaga- se găseşte tot în Retezat; 
- fiindcă sunt peste 20 de vârfuri mai înalte de 2000 de metri; 
- fiindcă este locul care te provoacă să descifrezi misterul care învăluie vârful Gugu sau să 
desluşeşti de unde vine “aerul” straniu al Tăului dintre Brazi; 
- fiindcă e ciudat ca în acelaşi masiv să găseşti un relief tipic glaciar, cu văi, lacuri şi circuri 
glaciare, dar şi calcare împânzite de chei, peşteri şi avene; 
- fiindcă locul este izvorul multor legende şi poveşti fascinante despre flăcăi viteji, domniţe 
suave, haiduci cu milă faţă de cei oropsiţi, zmei înaripaţi şi ... dinozauri pitici. 

 
elev Lăcătuș Săndel, clasa a XI-a Cp 

 



Revista  şcolară  “Paşi spre viitor”- nr. 14/2017 – ISSN 2067-7871 

 

 28 

 
Lacul Bâlbâitoarea, locul blestemat unde creşte unica floare carnivoră din România 

reprezintă un miracol natural tulburător. 
      Un loc inedit, despre care se ştie foarte puţin, Lacul 
Bâlbâitoarea din Prahova este o turbărie unde cresc flori 
carnivore şi trăiesc specii rare. Oamenii locului spun însă despre 
lacul adânc faptul că ar fi blestemat. 

Aflat pe teritoriul comunei Bătrâni din Prahova, dar 
accesibil doar cu maşini de teren sau pe o potecă din pădure, 
Lacul Bâlbâitoarea a fost declarat, în 2007, sit de importanţă 

comunitară, parte integrantă a reţelei ecologice europene. Este, totodată, cel mai sudic lac de 
turbă din Europa.  

Despre lacul ascuns adânc în pădure, oamenii locului spun că este fără fund şi că aici şi-ar 
fi găsit sfârşitul mulţi săteni, înghiţiţi cu tot cu căruţe şi animale. Zona blestemată este evitată pe 
cât posibil, iar mulţi dintre tinerii care mai trăiesc în sat nu au ajuns niciodată la Bâlbâitoarea. 
Poveştile au un sâmbure de adevăr pentru că zona este, de fapt, o mlaştină, o turbărie activă. 
Adâncimea maximă în stratul de turba este de 14 metri, iar ochiul de apă o adâncime de 12 metri. 
Tocmai acest specific face ca aici să-şi găsească condiţii de viaţă şi hrană o floră şi o faună 
inedite.  

Bombina variegata, broscuţa protejată de lege. Este vorba, 
în primul rând, despre mai multe specii de broscuţe şi reptile, printre 
care se numără un specimen foarte rar, aflat pe aşa numita „listă 
roşie“, Bombina variegata sau Izvoraşul cu burta galbenă (buhaiul 
de baltă). Cu dimensiuni de maximum 5,5 cm, bombinele au culoare 
brun-cafenie pe partea dorsală, devenind „invizibile“ în peisaj, şi nu 
scot sunete puternice, spre deosebire de broaştele verzi de lac.  

Aceste mici broaşte sunt protejate de reglementările europene pentru că sunt ameninţate 
de toate transformările din peisaje, atât cele naturale, cât şi cele făcute de om.  

Tot aici trăiesc şi alte specii protejate de lege, de la broasca roşie de munte, până la 
tritonul cu creastă (o specie de şopârlă), şarpele de apă, şopârla de munte şi diverse specii de 
păianjeni, astfel că Bâlbâitoarea este un rai al biologilor şi botaniştilor.  

Singura plantă carnivoră din România, Roua cerului. 
 Nu în ultimul rând, turbăria este locul perfect în care se 

dezvoltă o floră ieşită din comun, specifică unor astfel de locuri 
cu umiditate ridicată. „Vedeta“ este chiar unica plantă carnivoră 
din România, roua cerului (Drosera rotundifolia).  

Roua cerului trăieşte în special în turbării, unde 
vegetează în pernele de sfagnum (muşchi). Cu frunze lunguieţe 
roşiatice, acoperite cu peri măciucaţi în vârf, ale căror secreţii 
lipicioase strălucesc în lumina soarelui ca picăturile de rouă (de 
unde şi denumirea populară), planta ademeneşte insectele cu 

tentaculele acoperite cu seva otrăvitoare. Renumele îi vine din faptul că, atunci când prind o 
victimă, tentaculele de pe marginea petalelor se închid, iar seva plantei înveleşte insecta şi o 
dizolvă complet, până nu mai rămâne decât chitin. 

 
 

 
 

 

Elev Trif Nicolae, clasa a X-a Cp 
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          Iasomia ţine oboseala departe! 
 
 
 

Indienii o numesc „regina florilor“ şi în toată lumea este apreciată pentru 
frumuseţea şi parfumul ei. Iasomia nu este doar o floare decorativă, ci şi una 
cu multe virtuţi terapeutice. Află din numărul de ianuarie al revistei “Click! 
Sănătate” ce beneficii are planta!  

 

Florile uscate de iasomie sunt folosite în aromarea ceaiurilor, băuturilor 
carbogazoase, iar uleiul esenţial este valoros în aromaterapie şi medicina naturistă, 
precum şi în industria de parfumuri şi produse cosmetice. 

 Remediu care alungă epuizarea 

Te simţi extenuat, ai palpitaţii, dureri de cap şi ţi-e greu să te concentrezi? 
Acestea ar putea fi semne clare că suferi de oboseală cronică. Pentru atenuarea 
simptomelor, poţi să bei un ceai de iasomie, căci este sursă de energie la fel ca 
orice altă băutură care are cofeină, spun specialiştii.  

 Menţine sănătatea cardiovasculară 

Pentru persoanele cu rude care au avut de-a lungul timpului probleme 
cardiovasculare, consumul de ceai de iasomie ajută în prevenirea unor astfel de 
neplăceri. Compuşii din compoziţia sa sunt un factor-cheie în inhibarea 
depunerii colesterolului „rău“ (LDL) pe artere. Astfel, ceaiul de iasomie ţine sub 

control nivelul colesterolului şi a tensiunii arteriale şi previne, de asemenea, stresul oxidativ. 
Datorită antioxidanţilor care să găsesc în ceai, licoarea scade riscul de infarct miocardic. 

 Ajută în pierderea în greutate 

Ceaiul de iasomie conţine catehine, substanţe care accelerează arderea 
grăsimilor şi astfel ajută la pierderea în greutate. Un studiu recent arată că 
persoanele care beau ceai de iasomie slăbesc mult mai repede decât cele care 
nu-l consumă regulat. Ceaiul de iasomie este aromat şi dulce, dar, pentru că 
este uşor acid, nu trebuie consumat pe stomacul gol, pentru a se evita arsurile 
gastrice. 

SÂNĂTATE 
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 Previne răceala şi gripa 

Datorită proprietăţilor antivirale şi antibacteriene pe care le are planta, un 
consum regulat de ceai de iasomie poate preveni răceala şi gripa. Mai mult, 
consumul de ceai când eşti răcit grăbeşte însănătoşirea.  

  

 Plantă utilă şi în ritualul de îngrijire 

Uleiul esenţial pur de iasomie nu trebuie folosit nediluat, deoarece poate 
provoca iritaţii, dar amestecat cu alte uleiuri vegetale, cum este cel de 
argan, şi pus în crema de zi sau cea hidratantă, face minuni pentru pielea 
uscată. Întrucât uleiul de iasomie are efect antioxidant, prevenind 
îmbătrânirea prematură a pielii, acesta este un excelent remediu antirid. 
Mai mult, fiind antibacterian, ameliorează micile probleme ale pielii, cum 

este acneea uşoară. 

 

Alte beneficii ale uleiului esenţial de iasomie  

 

• Antidepresiv: în aromaterapie, mirosul de iasomie are un efect relaxant, calmant. 
• Antiseptic: aplicat pe răni superficiale, diluat în ulei vegetal (de măsline sau de floarea-

sorelui), este un foarte bun dezinfectant.  
• Antispasmodic: în masaj, ameliorează crampele musculare şi cele intestinale. 
• Expectorant: inhalat, ameliorează tusea prin eliminare mucusului în căile respiratorii, 

reduce sforăitul şi te ajută să dormi atunci când eşti răcit şi gripat. 
• Sedativ: folosit la masaj, alungă anxietatea, reduce stresul, oboseala nervoasă cauzată de 

suprasolicitare şi facilitează somnul. 
• Afrodiziac: este folosit de secole în Orientul Mijlociu pentru efectul său afrodiziac. Mai 

mult, se spune că uleiul esenţial de iasomie sporeşte libidoul.  
• Cicatrizant: aplicat în mod regulat pe urmele lăsate de răni uşoare şi tăieturi, uleiul 

esenţial de iasomie ajută la decolorarea acestora. Este foarte eficient atunci când este 
amestecat cu ulei de argan. 

 

 

Eleva Bancoş Georgeta, clasa a XIII-a A  
Prof. Ghiras-Dănuţ Cornelica 
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 Oare ştim ce se întâmplă dacă mănânci o banană pe zi? 
Beneficii multiple? Cine ar fi crezut că bananele, fructe aproape banale și la 
îndemâna tuturor, ar putea avea un impact atât de mare asupra stării de 
sănatate? 

Bananele conțin trei zaharuri naturale – sucroză, fructoză și glucoză combinate cu o cantitate 
mare de fibre. O singură banană energizează instant, dar și pe termen lung. Studiile au demonstrat că 
două banane oferă suficientă energie pentru un antrenament intens de 90 de minute. De aceea, nu e de 
mirare că acest fruct este favoritul atleților de top din întreaga lume. 

Conform worldobserveronline.com, aportul energetic nu este unicul beneficiu de care ne putem 
bucura consumând banane. Printre altele, aceste fructe tropicale ajută în prevenirea sau ameliorarea 
unui număr de boli sau stări și, de aceea, ar trebui să adăugăm acest aliment în dieta noastră zilnică. 
DEPRESIE 

MIND a realizat un sondaj în rândul oamenilor care suferă de depresie, iar majoritatea s-au simțit 
mai bine după ce au mâncat o banană. Explicația: bananele conțin triptofan, un tip de proteină pe 
care corpul o transformă în serotonină și care ne face să ne relaxăm, ne îmbunătățește starea, 

făcându-ne mai fericiți. 
ANEMIE 
Bogate în fier, bananele stimulează productia hemoglobinelor, ajutând în cazurile de anemie. 
Tensiune arterială 

Fructul exotic combate hipertensiunea deorece conținutul de potasiu este foarte ridicat, iar cel de 
sare scăzut. În Statele Unite acest fapt a fost oficializat întrucât Agenția Guvernamentală pentru 
hrană și medicamente (FDA) a permis industriei să menționeze despre efectele consumului de 

banane asupra presiunii sanguine. 
CONCENTRARE 

200 de elevi de la școală Twickenham din Anglia au dat dovadă de capacitate de concetrare 
ridicată în perioada examenelor grație consumului de banane. Persoanele în cauza au inclus 
fructele la micul dejun, gustare și prânz. Astfel, cercetările au dovedit că fructul ajută în procesul 

de învățare, făcându-i pe elevi mai alerți. 
CONSTIPAȚIE 

Bogate în fibre, includerea în dieta zilnică a bananelor poate îmbunătăți tranzitul intestinal, fără a 
apela la ceaiuri sau laxative. 

MAHMUREALĂ 
Una din cele mai rapide modalități de a „vindeca” o mahmureală este de a consuma un milkshake 
din banane, îndulcit cu miere. Banana calmează stomacul, mierea ridică nivelul glucozei din sânge, 
în timp ce laptele răcorește și hidratează organismul 

ARSURI LA STOMAC 
Bananele au un efect alcalinizant în corp, și în cazul unor astfel de simptome – arsuri la stomac – 
se recomandă consumul unei banane. 

 
 

Eleva Boroş Loredana, clasa a XIII-a A 
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Obiceiuri din Maramureş de Crăciun şi Anul Nou 

În Maramureş, de Crăciun lumina nu se stinge şi nici o casă nu rămâne necolindată. 
Sărbătoarea e plină de obiceiuri frumoase, încărcate de semnificaţii pe care oamenii din toate 
părţile vin să le admire, pentru a se bucura de un Crăciun pur românesc. 

Maramureşul mai păstrează încă vii 
multe dintre tradițiile și obiceiurile care se 
practică de sărbătorile de iarnă. Pe lângă 
celebrul obicei al colindatului, umblatul cu 
Viflaimul sau cu steaua, în unele zone ale 
județului rămân încă tradiții nealterate. 

Maramureşul înglobează toată 
viața rurală, neschimbată obiceiurile 
ţăranului român şi modul lor de viaţă.Orice 
trecător, musafir sau turist, ce poposeşte 
prin zonă, are oportunitatea de a face un 

pas înapoi în timp şi de a fi martorul unei vieţi simple, trudite în natura acestui meleag. 
Pregătirea pentru una din cele mai mari sărbători de peste an, Crăciunul, începe cu 

câteva săptămâni înainte, când feciorii din sat se adună în cete şi merg la bătrânul satului 
pentru îndrumare. Băieţii de însurat, se adună în grupuri de până la zece feciori şi merg la 
veteranii satului să înveţe colinde şi Viflaimul. Asta se întâmplă cu câteva săptămâni înainte de 
Crăciun, chiar la intrarea în Post. Până în seara de Ajun, fiecare trebuie să ştie exact ce are de 
făcut şi niciunul nu are voie să iasă din cuvântul bătrânilor. 
  O altă tradiţie, premergătoare Crăciunului este „Ignatul“. Tăierea porcului este o altă 
tradiţie respectată cu sfinţenie de maramureşeni. În Maramureş există anumite obiceiuri cum 
nu se mai găsesc nicăieri. Aici se zice că oamenii miloşi nu au voie să taie porcul. Animalul va 
simţii mila omului şi va suferii mai mult. De aceea, cei slabi de duh nu au voie să se implice în 
tăierea porcului. Sângele porcului este adunat până la ultima picătură şi amestecat cu făină de 
mălai. Această mixtură va fi păstrată peste an, iar atunci când cineva se va simţi rău va fi arsă, 
pentru însănătoşirea acelei persoane. Casele trebuie să fie luminate şi cu porţile deschise În 
seara de Ajun, cetele de feciori încep să umble la colindat, o dată cu lăsarea serii. După ce s-au 
pregătit temeinic pentru această zi, bărbaţii încep să colinde pe la casele oamenilor. Vor intra 
doar acolo unde sunt bine primiţi. De aceea, casele trebuie să fie luminate şi poarta deschisă, 
doar aşa vor şti colindătorii unde să intre. 

 

24-25 decembrie – Obiceiuri de Crăciun 
Cu o zi înainte de Crăciun, sătenii pun într-o găleată cu apă o potcoavă. Primul va bea 

gospodarul, apoi o va da vitelor, pentru că acestea să fie tari ca fierul. Găinilor li se va da de 

SÂRBĂTORI 



Revista  şcolară  “Paşi spre viitor”- nr. 14/2017 – ISSN 2067-7871 

 

 33 

mâncare din ciur sau sita, că în anii următori să facă ouă mai multe. Ciobanii aşează sub pragul 
casei un drob de sare învelit, pe care îl lasă în acel loc până la „Alesul oilor”. Atunci îl scot, îl 
macină şi îl amestecă cu tărâţe, după care îl dau oilor, pentru că turma să sporească. 

Hornurile se curată, iar funinginea se pune la rădăcina pomilor, pentru a avea un rod 
mai bogat. În Ajun în Maramureş grajdurile se ung cu usturoi, pentru a alunga strigoii şi duhurile 
necurate. 

Tot în Ajunul Crăciunului, în satele din Maramureş, primii care pleacă la colindat sunt 
copiii. Cu trăistuţele la gât, aceştia merg pe la case ca să anunţe marele eveniment care se va 
produce, iar în schimbul colindei lor se obisnuiste să se ofere colaci, nuci, mere. 

Se umbla cu „Steaua” sau cu „Capra” al cărei joc (omorârea, bocirea, înmormântarea, 
învierea) la origine, a fost o ceremonie gravă. Copiii îşi confecţionează din timp obiectele 
necesare, improvizând cu ce găsesc prin sertarele mamelor, mai ales că „steaua” cu care se 
merge la colindat trebuie să fie neapărat strălucitoare, iar „capra”, cât mai înzorzonata şi 
gălăgioasă. 

Hristos se naste si Maramureşul e în 
sărbatoare. Dupa Slujba de Litie, moroşenii 
pleacă de la biserica si colindă pe la case toată 
noaptea, împrăştiind prin colinde, vestea 
Naşterii Mântuitorului. Satele sunt animate de 
cete de colindatori, pana a doua zi dimineaţă. 
Truda le e rasplatită cu nuci si mere, cozonaci 
calzi şi cârnaţi, cu vin şi horincă. 

Tradiţia spune că nu trebuie să existe casă 
necolindată. E ruşine ca bărbaţii să nu-ţi calce pragul casei. Colindul ţine până a doua zi, când 
toate cetele de feciori se întâlnesc la biserică. Viflaimul este momentul culminant După sfârşitul 
Liturghiei din 25 decembrie, bărbaţii trebuie să joace Viflaimul, care este o piesă de teatru, ce 
reprezintă primele zile din viaţa lui Iisus. În faţa bisericii, fiecare trebuie să-şi cunoască bine 
rolul. Nimeni nu are voie să greşească. Chiar şi după sute de ani, acest obicei este respectat cu 
stricteţe de maramureşeni. Viflaimul este punctul culminant al Crăciunului, aici se adună tot 
satul şi aici îşi arată fiecare devotamentul faţă de cele sfinte.  
 31 decembrie – Ajunul Anului Nou  

Noaptea dintre ani e sărbătorită cum se cuvine în Maramureş, cu chefuri, colinde, 
mâncăruri tradiţionale, horincă şi voie bună. 

În noaptea dintre ani, satele răsună de glasul urlătorilor iar gospodăriile maramureşene 
se transformă în tărămuri ale credinţei populare. 

 
 

Secretar şef Ardelean Luminiţa  
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Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi din calendar, este prăznuit în fiecare 

an, pe 6 decembrie. Iată aşadar câteva tradiţii şi obiceiuri legate de una dintre cele mai 
îndrăgite sărbători ale iernii. 

 
Cine este Sfântul Nicolae?  

Sfântul Nicolae este al doilea sfânt făcut de Dumnezeu, care stă 
alături de Părintele ceresc, în stânga lui. Numele său, de origine 
grecească, este format din cuvintele nikao - "a învinge" şi laos - "popor", 
adică "obşteasca biruinţă". În plus, Sfântul Nicolae este recunoscut 
pentru miloştenia pe care o arată faţă de săraci, ajutând mereu 
văduvele, orfanii şi oropsiţii, fiind, totodată, protector al copiilor. 

 
Organizarea în cete         
 

 În numite regiuni, îndeosebi la sate, există tradiţia potrivit căreia, în 
această zi, feciorii se organizează în cete şi îşi aleg gazda unde vor ajunge pentru 
repetiţiile colindelor de Crăciun şi de Anul Nou. 

 

Se mănâncă peşte 
Pentru persoanele care ţin post, pe 6 decembrie este dezlegare la peşte.   

Sfântul Nicolae, ocrotitor al familiei 
În religia ortodoxa, Sfântul Nicolae a fost investit cu rolul de ocrotitor al familiei, motiv 

pentru care intervine în educaţia copiilor. Astfel, în noaptea de 5 spre 6 
decembrie, copiii pot primi fie o nuieluşă, în cazul în care au fost 
neastâmpăraţi, fie cadouri şi dulciuri, dacă merită. Potrivit obiceiurilor, 
nuieluşa cu care este lovit neascultătorul trebuie să fie de măr. Aceasta 
trebuie pusă apoi în apă, iar dacă va înflori până de Crăciun, înseamnă că 

sfântul a obţinut iertarea celui care a fost lovit. 
 
Rodul livezilor 

În această noapte se pun crenguţe de pomi frunctiferi în apă, 
pentru a înflori până de Anul Nou. În acest mod vei afla rodul 
livezilor în anul care urmează. 
Ziua în care începe cu adevarat iarna 

 
 În popor se spune că începând cu data de 6 decembrie începe cu 

adevarat iarna, pentru că Moşul îşi scutură barba şi începe să ningă. Dacă 
totuşi nu ninge, se crede că Moş Nicolae a întinerit. 

 
Eleva Adam Lucia, clasa a XIII-a A 
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Andrei Kurpatov poate fi numit cu îndrăzneală drept psihoterapeut popular. Acest 
doctor a ajutat o mulţime de oameni: psihologia şi legile sale complicate niciodată nu au mai 
fost atât de accesibile! 

Vă prezentăm câteva sfaturi ale omului care cunoaşte cum să rezolve principalele 
probleme psihologice. Fericirea dumneavoastră depinde, fără îndoială, doar de dumneavoastră! 
Aceste recomandărivă vor ajuta să vă schimbaţi atitudinea faţă de multe lucruri importante.... 

 
1. Despre responsabilitate  

Niciodată nu pune pe umerii altora responsabilitatea pentru ceea ce se petrece în viaţa 
ta. Trebuie să luaţia hotărârea importantă: “ Eu sunt autorul greşelilor mele şi al succeselor 
mele”. Astfel  veţi  căpăta puteri  pentru  a  schimba lucrurile. 

 
2. Despre iluzii 

Renunţaţi la iluzia că vă stă în puteri să îi schimbaţi pe oameni. 
Undeva în subconştient fiecare dintre noi suferă de această înşelare 
naivă, care în realitate poate deveni suferinţă reală. Doar 
circumstanţele schimbă oamenii, restul sunt greşeli de percepţie. Nu-i 
judecaţi pe cei din jur conform aşteptărilor dvs şi atunci, la un moment dat, chiar veţi primi 
plăcere de la felul lor de a fi. 

 
3. Despre dragoste 

Oamenilor din ziua de  astăzi li se pare că ei au la dispoziţie o infinitate de persoane din 
care să o poată alege pe cea ideală şi ireproşabilă. Iluzia alegerii nemărginite este o înşelare 
cumplită. Poate nu fiecare om, dar cel puţin fiecare al doilea ascunde în sine ceea de ce avem 
nevoie de fapt. E naiv să aşteptăm “întâmplarea fericită” căci ne apucă bătrâneţile. 

 
4. Despre slăbiciune 

Este o situaţie tristă, dar nu avem ce face: oamenii nu sunt toatdeanuana puternici. 
Nimeni nu  ne vrea   slabi, istoviţi, deprimaţi, cârtitori. Dacă vedem că cei din jur au alte 
aşteptări, s-ar putea să ne înşelăm. Împăcaţi-vă cu ideea că regula funcţionează mereu. Cugetaţi 
puţin, trageţi adânc aer în piept şi veţi vedea că acesta nu este un motiv de întristare. 

DIVERTISMENT-CURIOZITĂTI 



Revista  şcolară  “Paşi spre viitor”- nr. 14/2017 – ISSN 2067-7871 

 

 36 

 
5. Despre muncă 

Fiecare dintre noi îşi doreşte să se pensioneze şi să aibă o astfel de pensie care să-l 
scutească de grijile financiare viitoare, şi cu cât mai repede – cu atât mai bine. Aceasta este o 
himeră, dar nu pentru că nu există pensie fără griji, ci pentru că omul are nevoie să lucreze. 
Dacă veţi conştientiza acest fapt, munca zilnică o să înceapă să vă aducă bucurie. 

 
6. Despre copii 

Noi naştem copii pentru a înţelege ce este iubirea adevărată, pentru a o trăi pe propia 
piele şi chiar pentru a deveni noi înşine o iubire adevărată. 

 
7. Despre probleme 

Învăţaţi să diminuaţi problemele, nu să le exageraţi. Chiar subconştientului nostru îi este 
mai bine să audă că problema este măruntă decât că este gigantică. Şi în loc să vă gândiţi că: 
“Viaţa mea nu are sens ” e mai bines ă înţeleageţi că de fapt problemele dvs. nu au sens. Dacă 
noi suntem în stare cu atâta uşurinţă să ne depreciem propria viaţă, de ce n-am face asta faţă 
de problemele cu care ne ciocnim? 

 
8. Despre bunătate 

Niciodată nu pierdeţi timp şi efort cu cei cărora nu le pasă de voi şi mai ales cu cei care 
nu vă iubesc. În această lume există o mulţime imensă de oameni alături de care viaţa poate fi o 
adevărată bucurie. Fiţi buni şi deschişi cu toţii. Nu veţi pierde nimic din asta. 

Cugetările acestui om sunt foarte frumoase! Într-adevăr, oamenii devin nefericiţi nu din 
cauza unor evenimente, ci din cauza atitudinii faţă de ele. Iar atitudinea ne-o putem schimba 
spre bine oricând! 

 
 
 

Eleva: Crişan Andra, clasa a XIII-a A  
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1. Cele mai uşoare seminţe din lume sunt cele ale orhideei. 1000 de astfel de seminţe nu 
depăşesc greutatea de 1mg.  

2. Sing, un savant indian, a aplicat timp de o lună un tratament zilnic inedit unor arbuşti din 
familia Potos. Între orele 5 şi 6 dimineaţa Sing, le cânta arborilor la flaut.  S-a constatat 
că aceştia au crescut mai repede decât ceilalţi arbuşti. 

3.  Păstăile de Cassia Grandis sunt cilindrice şi au grosime de 
20 cm şi o lungime de 70 cm urmate  de păstăile de Saraca 
Thalpingen-sis si Delonix Regia din Madagascar, ambele 
având păstăi de 4-6 cm grosime şi aproximatix 60 cm 
lungime. 

4.  Planta care creşte cel mai repede este bambusul. Într-o oră tulpina unui bambus poate 
creşte cu 2-3 cm, iar în 5 săptămâni poate ajunge la o înălţime de aproximativ 20 cm.  

5. Tulpina nufărului de baltă poate atinge până la 5 m înălţime. Floarea acestuia se ofileşte 
în momentul în care este ruptă, chiar dacă este pusă imediat în apă.  

6. Mimosa Pudica , denumită şi planta ruşinoasă  îşi închide frunzele atunci când este 
atinsă cu degetul.  

7. Gura leului este o buruiană care se extinde foarte repede însă este apreciată ca plantă 
datorită florilor sale. 

8.  Gerbera face parte din aceeaşi familie cu floarea-soarelui, 
Asteraceae.  

9. Bulbii de narcisă erau folosiţi de soldaţii romani răniţi. Deoarece aceştia sunt ortăvitori, 
atunci când soldaţii erau grav răniţi îi mâncau pentru a muri fără dureri. 

10. Dacă pui un tarndafir alb într-o glastră cu apă colorată, 
petalele trandafirului se vor colora şi ele.  

11. Trandafirul nu este  folosit doar în parfumerie ci şi în 
medicină. Acesta are efecte astringente şi răcoritoare care 
diminuează durerile de cap.  

12. În apele Deltei şi ale lacului Snagov, se găseşte o delicată plantă carnivoră Aldrovanda 
Vesiculosa. Aceasta arată ca o tufă plutitoare şi are numeroase frunze care ies din acelaşi 
nod, formând multe steluţe.   
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13. Un botanist a inventat ceasul din flori, după ce a descoperit că unele specii de flori se 
trezesc şi dorm la ore exacte. Astfel, el a platat flori într-o anumită ordine şi a creat un 
adevărat ceas, deoarece florile acestor plante se deschid pe rând, indicând ora respectivă.  

14. Planta cu cea mai mare floare este Rafflesia Arnoldi. Aceasta 
creşte în insulele Filipine. Floarea ei are circumferinţa de 3 m şi 
poate atinge greutatea de 10 kg. Bobocul acestei flori este de 
aproape trei ori mai mare decât o căpăţână de varză. 

15. Dionaea Muscipula este o plantă carnivoră. Ea are numeroase frunze care au forma unei 
guri şi care se termină cu nişte ţepi. Când insectele se aşează în interiorul frunzelor, 
acestea se închid instantaneu. Ţepii nu lasă prada să scape.  

16. Amorphophallus Titanum este cea mai înaltă floare din lume. Ea 
are 2,5 m înălţime şi 1 m în diametru. Poate cântări peste 75 kg.  

 
 
 
 

 

1.  În lume există mai multe soiuri de rosii: 

• roşiile negre: acestea provin din Rusia şi au 
coaja de culoare verde-maroniu spre roşu-
grena.  Miezul lor este de un roşu foarte 
închis la culoare. 

• roşiile Lemon Boy: Au o culoare galben 
deschis, precum lămâia şi nu auriu spre 
portocaliu cum sunt roşiile noastre galbene. 
Acestea sunt foarte aromate iar pielea lor este 
foarte  netedă. 

• roşiile verzi: Aceste tomate sunt învelite într-o 
pieliţă, asemănătoare la atingere cu hârtia. Înainte de a fi mâncate pieliţa se îndepărtează. 
Au o aromă dulceagă şi sunt ideale pentru sosurile verzi. 

2. Căpşuna nu este fructul plantei care o produce ci a unei părţi modificate a tulpinei 
acesteia. 
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3.  Cartoful, la fel ca şi căpşuna, provine dintr-o tulpină modificată, 
nu din rădăcină. 

4.  În Mexic se cunosc peste 100 varietăţi de ardei iute (chili). 

5. Cafeaua creşte în nişte tufişuri, din regiunile călduroase, care 
sunt veşnic verzi. Boabele de cafea, cresc câte două, în interiorul 
unui fruct roşu. 

6.  Pentru a procura 1 kg de şofran trebuie să recoltezi aproximativ 160.000 flori de şofran.   

7. S-a demostrat că fructele culese dimineaţa sau seara sunt mult mai gustoase decât cele culese 
la orele prânzului. 

 
Elev  Nagy Paul, clasa a X-a C 

 
 
 

            
 
 

Aproape nimeni nu reuşeşte să răspundă corec! 
Se pare că 99,9% dintre cei care au făcut testul nu au reusşit să găsească răspunsul corect. 

Oare tu vei reuşi?! 
Cu siguranţă la prima vedere ai zice că operaţia 

este una banală, dar, cu toate acestea, puţine sunt 
persoanele care au reuşit să se prindă din prima. 
Operaţiile sunt următoarele: 
2+3=10 
8+4=96 
7+2=63 
6+5=66 
Folosind acelaşi mecanism de calcul, cât va face 9+5? 
 

Ai reuşi să descoperi secretul de calcul? Care este răspunsul corect? 
 

 
Iată soluţia: 
Se procedează astfel: cele două cifre se adună, iar mai apoi se înmulţesc cu prima cifră. Aşadar, 
2+3=5, care înmulţit cu 2 face 10; 8+4=12, care înmulţit cu 8 face 96 şi tot aşa... 
 
Astfel, 9+5=14, care inmulţit cu 9 face 126! 
 

 
Elev  Vinţ Adrian, clasa a X-a C 
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Credeai că doar trăsături fizice precum culoarea ochilor, înălţimea sau forma nasului se 

moştenesc de la părinţi?  Îţi prezentăm câteva lucruri pe care le moşteneşti de la părinţi: 

 

7.  Problemele cu vederea 
Riscul de a avea probleme cu vederea, dacă şi părinţii tăi au, este cu 50% mai ridicat 
faţă de o persoană cu părinţi ce nu poartă ochelari. Însă, nu pune asta doar pe seama 
genelor, deoarece, dacă stai foarte mult timp în faţa calculatorului, ai mari şanse să 
ajungi la oftalmolog chiar dacă ai gene perfecte. 

 

6. "Talentul" de a conduce o maşina 
Ei bine, ceea mulţi bănuiau a fost confirmat de oamenii de ştiinţă, scrie brightside.me: 
nu toată lumea are abilitatea de a conduce o masină. Există persoane care au moştenit 
de la părinţi abilitatea de orientare, precum şi viteza de reacţie sau memoria, calităţi 
care îi transformă în şoferi excelenţi. 

 

5.  Intoleranţa la lactoză 
Poate părea surprinzător, dar peste jumătate din adulţi (mai exact 65%) digeră mai 
greu lactoza, laptele sau zahărul. Responsabilă pentru asta este o gena care, în 
copilărie (când copiii au nevoie de lapte pentru a supravieţui) crează o enzimă care 
ajută la digerarea lactozei. O dată cu trecerea anilor, această enzimă este produsă 
mai puţin, astfel că apare dificultatea la digerarea lactozei, dar şi altor alimente. 

 

4.  Plăcerea de a bea cafea 
Oricât ar suna de ciudat, păcerea de a bea cafea este, şi ea, moştenită, scrie 
brightside.me. În urma unui studiu făcut pe 120.000 de oameni, cercetătorii au 
descoperit că amenii cu anumite variante genetice sunt mai predispuşi să 
metabolizeze cafeina rapid, ceea ce explică de ce unii oameni pot da gata un 
cappucino la ora 18.00 şi tot mai pot dormi ca nişte bebeluşi, în vreme ce alte 

persoane se răsucesc în pat toată noaptea, chiar şi atunci când au băut o ceaşcă de cafea după masă de 
prânz, scrie feminis.ro. 

 

3.  Succesul la şcoală 
    Rezultatele de la şcoala sunt "moştenite", în proporţie de 55%, de la părinţi. Cu alte 
cuvinte, dacă părinţii tăi au fost elevi şi studenţi conştiincioşi, ai mari şanse să le calci 

pe urme, dar şi opusul este la fel de posibil. 

2.  Chelia 
Apariţia cheliei are o predispoziţie genetică, în cea mai mare parte. Există însă şi factori 
de mediu care o "agravează", aşa că nu va grăbiţi să vă învinovăţit părinţii pentru asta. 

 

 

1.  Nivelul crescut de colesterol 
Deşi colesterolul ridicat este pus doar pe seama alimentaţiei, el este, de fapt, şi o 
moştenire de la părinţi, scrie brightside.me. O persoană din 500 are o mutaţie 

genetică ce determină acumularea de colesterol în sânge şi va avea această problemă 
chiar dacă va mânca, toată viaţa, doar legume şi fructe. 

 
Elev  Mărieş Bogdan, clasa a X-a C 
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                          Din sumar 
 

         
 

      Editorial  - “ ÎNVĂŢĂMÂNUL PROFESIONAL ... QVO DAVIS“     
 

Activităţi extracurriculare 
• „Învăţ, ştiu şi aplic bunele maniere” – Concurs şcolar judeţean, ediţia a III-a;  
• Balul bobocilor, Colegiul Tehnic Transilvania - Hollywood; 
• „Un dar de Crăciun”; 
• A la recherche de la chance perdue; 
• L'amour et la victoire; 
• Drumul mătăsii; 
• „Ştiu şi aplic. Securitatea şi sănătatea în muncă se deprinde de pe băncile şcolii!” 

 

 

 

                                                                                                                     Noutăţi din domenii diferite 
• 5 descoperiri pe care nimeni nu le poate explica; 
• Influenţa lui Balzac asupra lileraturii române;  
• Cele mai influente femei din istoria umanităţii; 
• Utilizarea în tehnică a materialelor semiconductoare; 
• Surse regenerabile de energie. 
 

                                                                                                                                                                       Natura 
• Curiozităţi din lumea plantelor şi animalelor; 
• Parcul naţional Retezat; 
• Lacul Bâlbâitoarea. 

 
 

Sănătate 
• Iasomia ţine oboseala departe!; 
• Efectul incredibil al bananelor. 

 
                                                 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                              Sărbători 
• Obiceiuri din Maramureş de Crăciun şi Anul Nou;  
• Sfântul Nicolae - Făcătorul de minuni .Tradiţii şi superstiţii. 

 
       
       

     Divertisment - Curiozităţi 
• Reţeta fericirii . Regulile lui Andrei Kurpatov România a dat omenirii; 
• Curizităţi – Plante şi flori;  
• Curizităţi –Fructe şi legume;  
• Testează-ţi logica şi spune cât fac 9+5?! ; 
• 7 lucruri pe care le moşteneşti de la părinţi. 

 
 
 

 
 
 Redacţia revistei “Paşi spre viitor” 

îşi rezervă dreptul de a selecta materialele primate în vederea publicării lor. 
Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text îi revine excusiv autorului. 
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