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Aici veţi putea găsi informaţii despre activităţile  din şcoală:  
 

� ştiri,  
� caleidoscop, 

� mica publicitate,  
� informaţii utile. 

 
 
 
 
 

  
 
     
  
 
 

 
 
 
 
 
Coordonatori :  
� prof. ing. Barbur Maria – barbur_maria@yahoo.com 
� prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen – miclausdorina@yahoo.com 
 

Colaboratori: 
� prof. dr. Frânc Sorin Mihai. 
� prof. ing.: Culic Liliana, Ghiras-Dănuţ Cornelica, Barbur Maria, Miclăuş  Dorina, 

Todoruţ Victor, Toma Vasilica Ramona. 
� prof.: Boje Lidia, Cardoş Daniela, Dumitraşcu Doina, Gergeli Adiana, Moholea 

Maria. 
 
Elevii din clasele de liceu şi învăţământ profesional. 

 
Tehnoredactare: 
� prof. ing. Barbur Maria, 
� prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen. 
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Editorial 
 

 

 O „AUTOSTRADĂ“ A EDUCAŢIEI ŞI CULTURII NAŢIONALE 
 

Centenarul Marii Uniri se apropie. E 
chiar foarte aproape, socotind după 
importanţa şi semnificaţia evenimentului 
istoric petrecut la 1 Decembrie 1918, precum 
şi după actualitatea în 2017-2018 a 
imperativului de unitate naţională. Într-un 
moment şi într-un spaţiu de natură 
geopolitică, economică şi socială cum sunt 
cele în care ne găsim acum, celebrarea gloriei 
trecute şi a figurilor ei emblematice ar fi 
normal să se îmbine cu fundamentarea 
viitorului de pe o atitudine fermă de 
stăpânire a prezentului. Se întâmplă aşa 
ceva? Ne cinstim cu fruntea sus istoria? Îi 
învăţăm lecţiile de viaţă? O învăţăm ca atare 
la şcoală? Ne găsim pe un drum pe care s-o 
perpetuăm noi înşine şi cei care vor veni 
după noi? Posibile răspunsuri este 
îndreptăţită să ofere Şcoala prin exponenţi ai 
ei de cea mai înaltă autoritate ştiinţifică şi 
educaţională – profesori şi cercetători, 
instituţii de învăţământ, de studiere, de 
păstrare şi de valorificare a patrimoniului 
istoric şi cultural. Un for de exprimare în 
acest sens îl constituie Academia Oamenilor 
de Ştiinţă din România (AOSR), iar o 
concretizare cu ecou dincolo de manifestarea 
în sine o reprezintă dezbaterea „Identitate şi 
afirmare naţională în lumea globalizării“, 
derulată recent la Palatul Parlamentului. Este 
de reamintit, din conţinutul deschiderilor 
ideatice oferite prin exprimările 
participanţilor, veritabilul semnal de alarmă 
tras de prof. univ. dr. Ioan Scurtu, 
preşedintele Secţiei de ştiinţe istorice şi 
arheologice a AOSR, faţă de lipsa unei 
abordări coerente şi faţă de întârzierea 

decidenţilor statului în elaborarea unei 
strategii pentru evidenţierea centenarului 
Marii Uniri prin realizări ştiinţifice de pe 
poziţii actuale, ca şi pentru reconsiderarea 
rolului istoriei, al culturii naţionale în 
educaţie.) şi Din perspectiva lor, autorităţile 
statului – atât Administraţia Prezidenţială, 
cât şi Guvernul României – oferă o 
construcţie instituţională articulată, ca bază 
încurajatoare că, în cele din urmă, Unirea cea 
Mare din 1918 va beneficia la centenar de o 
sărbătorire nu doar cu acoperire festivă, ci şi 
cu un conţinut educativ, cultural, ştiinţific de 
substanţă. 
În structura Administraţiei Prezidenţiale este 
activ Departamentul Cultură, Culte şi 
Centenar, definit prin faptul că 
„fundamentează acţiunea politică a 
Preşedintelui în vederea asigurării dreptului 
constituţional la identitate, de acces la 
cultură şi de dezvoltare spirituală 
neîngrădită“. Evidenţiat în mod deosebit este 
atributul Departamentului ca structură „de 
specialitate a Administraţiei Prezidenţiale 
care se ocupă de configurarea cadrului de 
participare a Preşedintelui României la 
manifestările, acţiunile şi proiectele de 
aniversare a Centenarului României (1918-
2018) şi sfârşitului Primului Război 
Mondial“.Dincolo de centenarul Marii Uniri, 
într-o succesiune imediată cu o simbolistică 
deosebită, se situează preluarea de către 
ţara noastră a preşedinţiei Consiliului UE, în 
2019. Prilejul de reafirmare a vocaţiei 
europene este firesc să fie întregit 
substanţial printr-o necesară regăsire a 
propriei identităţi naţionale. 

 

Prof. dr. Frânc Sorin Mihai 
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CONCURS ŞCOLAR JUDEŢEAN – ediţia a IV-a, noiembrie 2017 
 Fiecare dintre noi păşim în viaţă cu o diversitate de calităţi şi contribuim la diversitatea 
vieţii. Diferenţele individuale sunt resursele pentru o educaţie contemporană eficientă şi 
productivă. Diversitatea elevilor înseamnă prosperitatea şcolii şi a societăţii noastre. Toţi elevii 
au nevoie şi merită să fie educaţi printr-un proces motivant, plăcut, creativ şi atrăgător. 
 Bunele maniere sunt esenţiale pentru adaptarea elevilor în diverse situaţii sociale, 
întrucât stau la baza primei impresii pe care o lasă celor din jur. O persoana care vorbeşte şi se 
comportă politicos va fi tratată cu mai multă bunăvoinţă şi va fi acceptată mai uşor într-un grup. 
De aceea, este bine ca elevii să înceapă să înveţe de la cele mai mici vârste care sunt bunele 
maniere în societate. 
 Secretul unui comportament agreabil şi civilizat în societate se poate obţine prin 
decantarea bunelor obiceiuri filtrate şi adaptate de la o generaţie la alta. Familia, şcoala, 
anturajul au un rol capital în formarea unei existenţe normale a oricărui individ. Un adevăr 
cunoscut, dar neasimilat suficient, spune că drumul libertăţii trece prin cultură. 

Nu puţini sunt cei care cred că regulile de bună purtare sunt depăşite şi nu mai trebuie 
aplicate în vremurile moderne şi libere în care trăim. Noi nu suntem deloc de aceeaşi părere. 
Tocmai de aceea ne-am propus  prin acest proiect să reamintim care sunt bunele maniere în 
situaţii diferite, de care toţi ne lovim. 

Beneficiarii acestui proiect educaţional - concurs au fost elevii de la Colegiile: "Nicolae 
Titulescu", "Gheorghe Șincai", "Mihai Eminescu", „Anghel Saligny", „Aurel Vlaicu", „C.D. 
Neniţescu" din Baia Mare, cel de Transporturi Auto din Baia Sprie, de la Liceele: „Emil Racoviţă" 
și de Arte, dar și de la Școalile Gimnaziale: „Petre Dulfu" din Baia Mare, Nr. 2 din Baia Sprie și 
„Lucian Blaga" din Fărcașa. 

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, 
au alcătuit juriul, analizând cu multă pricepere lucrările 
elevilor, prezentările și filmuleţele. Toți elevii pentru 
rezultatele obţinute în cadrul concursului au fost 
recompensaţi cu premii și menţiuni. 

 
 

 

 

Prof. Miclăuş Dorina 

 

ACTIVITĂTI   EXTRACURRICULARE 
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Ziua Mondială a Educației este 

celebrată anual decătre întregul colectiv de 

cadre didactice și elevi al Colegiului Tehnic 

„Transilvania”, prin organizarea unor activități 
stimulative a capacității creative şi intelectuale 

a elevilor. 

 Profesorii organizatori, Boje Lidia, 

Dumitraşcu Doina şi Gergeli Adriana, au conceput activităţi ce au vizat potenţarea şi valorizarea 

disponibilităţilor creative ale elevilor în demersul educaţional. În cadrul evenimentului 

desfășurat, în data de 5 octombrie 2017, în amfiteatrul Colegiului Tehnic ,,Transilvania” Baia 

Mare, s-au derulat următoarele activități:  

� vizionarea prezentării PowerPoint „Educaţia, poartă spre viitor!”; 

� recitarea unor poezii și citate célèbre despre educație de către elevii claselor a IX-a A, a 

XI-a A, a XII-a A, a XII-a B; 

� vizionarea filmului „Educația trebuie să atingă viața viitoarei generații…”.  

Manifestările cultural-educative au fost 

concepute sub forma unui spectacol interactiv. 

Participanții au avut posibilitatea de a înțelege 

istoria și semnificația Zilei Mondiale a Educației 

și de a face cunoștință cu câteva personalităţi 
care au influenţat evoluţia educaţiei la nivel 

mondial, printre care: Socrate, Platon, Erasmus, 

Comenius, Jean-Jacques Rousseau, Horace 

Mann, Maria Montessori, Jean Piaget și câteva 

personalităţi importante ale învăţământului 

Educaţia, poartă spre viitor! 
5 octombrie 2017 - Ziua Mondială a Educaţiei 
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românesc: Gheorghe Șincai, Anton Pann, Spiru Haret, Anghel Saligny, Vasile Goldiș și Silvia 

Creangă. 

 

 

 

Participarea cu interes, într-o atmosferă destinsă, placută și stimulativă, la activitățile 

desfășurate, cât și colaborarea elevilor implicați în eveniment, au contribuit semnificativ la 

dezvoltarea spiritului de echipă, la sensibilizarea lor față de educație și la eficientizarea relației 

elev - profesor. De asemenea, elevii noștri și-au sporit aprecierea și respectul față de profesori, 

exprimându-și dorinţa de a se implica în acest tip de activităţi și pe viitor. 

Evenimentul desfășurat și-a atins obiectivele propuse, trezind interesul elevilor față de 

procesul educațional. 

 

 

 

Prof. Lidia Boje 
Prof. Dumitraşcu Doina 
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 Proiectul educaţional „SPIRIDUȘII LUI MOȘ CRĂCIUN”, iniţiat de O.N.G. Comunicaţi prin 
noi, vrea să reamintească că Moș Crăciun este personajul cel mai iubit și așteptat în perioada 
sărbătorilor de iarnă. El primește cea mai mare atenție din partea copiilor și a părinților 
deopotrivă. Se zvonește că respectă toate dorințele copiilor, îi ajută pe cei obraznici să devină 
ascultatori și călătorește în toată lumea într-o singură noapte. Pare imposibil ca moșul să le facă 
singur pe toate, însă nu este singur. 

Potrivit credințelor populare, cei care îl ajută cu spor pe moșul la îndeplinirea tuturor 
dorințelor din lume sunt spiridușii. Fără ajutorul lor, moșul nu ar putea să facă din aceasta 
sărbătoare un moment de veselie și pace. 

Spiridușii lui Moș Crăciun sunt 
creaturi mici care, în timpurile moderne, 
se presupune că locuiesc la Polul Nord 
împreună cu Moș Crăciun și sunt 
ajutoarele acestuia. Spiridușii, în general, 
provin din povestirile păgâne din nordul 
Europei și au fost introduși în povestea 
lui Moș Crăciun în secolul al XIX-lea, în 
Statele Unite, inclusiv în unele cazuri, 
Moș Crăciun era chiar el un spiriduș.  

Astfel, spiridușii de Crăciun au 
devenit o tradiție în America. Cu toate 
acestea, spiridușii din folclorul american 
își au originea în Europa de Nord, de 
unde coloniștii au adus tradițiile de 
Crăciun care au evoluat în tradițiile 

actuale ale Crăciunului american și apoi au fost exportate în întreaga lume, împreună cu alte 
aspecte ale culturii populare americane.  

Ajutoarele lui Moș Crăciun pot fi diferiți și de o mare varietate în funcție de țară. 
Spiridușii au fost descriși ca prietenii adevărați și ajutoarele de încredere ale lui Moș Crăciun. 
 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 ”Mihai 
Sadoveanu”, Şcoala Gimnazială ”Dr. Victor Babeș” din Baia Mare și Şcoala Gimnazială ”Ioan 
Slavici” din Tăuții de Sus. 

 
 
 
Prof. Miclăuş Dorina 
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În luna Ianuarie 2018, elevii Colegiului Tehnic ”Transilvania”,Baia Mare,au marcat Ziua 
Culturii naționale prin  momentul de poezie dedicat poetului nostru național-Mihai Eminescu. 
Activitatea  s-a desfășurat în cadrul proiectului de  parteneriat Diferiți, dar egali, ediția a IVa 
,încheiat cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă ,Baia Mare.  În sala  Bibliotecii din  Centrul  
Școlar  elevii   celor două școli  au recitat  cu emoție  versuri  de iubire sau de  recitatorilor  în a   
exprima  cât mai firesc sentimentul românesc resimțit  odinioară de poet , când a conceput  
versurile  Ce-ți doresc eu ție,Dulce Românie sau când a trăit, visând poveștile de iubire 
transpuse în numeroasele sale versuri. Participanții au fost elevi din clasele a IXa și a Xa  de la 
CSEI ,Baia Mare coordonați de profesor:Boldan Florentina și Alina Oana dar și elevii clasei a XaB 
profesională ,coordonați de profesor Moholea Maria. Bucuria momentului de cultură 
românescă  a unit elevii celor două școli partenere. 
                                         

             

 

Prof.  Moholea Maria 
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Meloterapia prin muzică clasică 
 

          În anul școlar 2017-2018, Colegiul  Tehnic ”Transilvania”,Baia Mare  este partener  în 
proiectul realizat  de  Radio România Muzical  Ascultă 5 minute muzică clasică. Scopul acestei 
inițiative este de a  determina elevii  să asculte și  să aprecieze  un  gen muzical mai puțin 
cunoscut lor. Coordonatorul proiectului este d-nul director Todoruț Victor,iar profesorii care au 
implementat și continuă acest proiect sunt : Roșca Georgeta,Bud Ioana,  Carhațiu Anamaria, 
Moholea Maria. Proiectul presupune ca în decursul unei  săptămâni elevii să asculte  două piese  
muzicale, propuse de  Radio România  și  să se documenteze ,având la dispoziție materiale 
difuzate de inițiatori . S-a implementat și un concurs pe baza documentării ,cu participarea  
online a elevilor. Interesul  lor pentru ceva nou s-a materializat   în  numărul  foarte mare  de 
elevi din toate clasele care au  participat  la concurs. 
      Ca urmare elevii  Otoroschi Cristian din clasa a IXaA profesională  ,Marc Denisa ,clasa a XIIB , 
Moldovan Mircea-Darius,clasa a IXa, coordonator  d-na profesor Roșca Georgeta  au fost 
desemnați câștigători . Elevii clasei a Xa B profesională –Irimuș jasmina, Cosma Alexandra,Brudi 
Anamaria, Croitari Isac, Varga Alexandru ,dar și elevii clasei a XIB –Pintea Laurențiu, Cupșa 
Ionuț, Farcaș Andrei, Ghiulai Andrei ,coordonați de profesor Moholea Maria au realizat 
fotografii în timpul activității proiectului ,selectate de Radio România pentru coperta  cărții 
despre proiect . Totul s-a publicat pe site-ul: www românia-muzical.ro/5-minute.Proiectul 
continuă pentru că  elevii  sunt implicați. 
 

 

 

 

                     
 
 

Prof.  Moholea Maria 
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”DE  LA  MICA  LA  MAREA  UNIRE” 
 

În cadrul proiectului educațional ”100 

de ani de la Marea Unire” realizat în parteneriat 

cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie 

Maramureș s-a desfășurat în cadrul Colegiului 

Tehnic ”Transilvania”activitatea cultural 

educativă ”De la Mica la Marea Unire” . 

Activitatea și-a propus să trezească în rândul elevilor sentimentul patriotic și respectul 

față de valorile naționale și locale,  dezvoltarea spiritului national și a dragostei de patrie, să 
respecte istoria poporului roman și a personalităților 

marcante care au contribuit la desăvârșirea idealului 

național. La activitate care s-a desfășurat în data 

de23.01.2018 a luat parte și domnul muzeograf Ioan 

Botiș . 
Cu aceasta ocazie elevele Marc Denisa (clasa 

XII-aB) șiPricop Marina (clasa XII-a A) au prezentat 

colegilor din clasele a XII-a informații legate de 

evenimentele care au dus la realizarea unirii de la 1859 și o scurtă biografie a domnului unirii Al. 

I. Cuza. Pe baza materialului prezentat elevii au purtat discuții cu domnul muzeograf IoanBotiș. 
Activitatea a fost coordonată de doamna profesor Cardoş Maria Daniela şi a fost adresată 

elevilor claselor a XII din cadrul Colegiului 

Tehnic Transilvania Baia Mare. La activitate 

au participat domnii profesori: Mărieş Adora, 

Baban Iuliana, Culic Liliana, Frânc Sorin 

Mihai, doamna bibliotecar Chiş Eugenia. 

La final domnul director adjunct Ioan 

Orha a mulțumit organizatorilor, elevilor și 
nu în ultimul rând invitaților pentru 

activitatea desfășurată. 
 

Prof. Cardoș  Maria Daniela 
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A trecut trenul 
                                                   

                                  

A trecut fulger …pe cale de fier, 
a zburat fier pe fier, 
scârţâind grozav a oţel, 
frânase, ieşind scântei din el. 
 
Urlase ca nebunul pe lângă mine trecând, 
zguduind liniştitul pământ de sub el, 
sufletul din mine îngheţând, 
când zbura pe lângă mine vibrând. 
 
A trecut în goana turbat,  
un munte uriaş de oţel, 
în el purta netulburat, 
bagaje şi oameni de oţel... 
 
Căli ţi în a vieţii cuptoare, 
cu brumă, zăpadă pe cap... 
călătorind veneau din depărtare, 
pe frunţile ridate se citea: răbdare. 
 
Răbdare a bunicilor în vârstă, 
dobândită în a timpului urzeală, 
şi în a vieţii cale tristă, 
şi-au scris-o în jurnal fără cerneală. 
 
A trecut fulger...trenul de fier, 
purtând o întreagă istorie în el, 
un univers al fiecărui călător stingher 
eroii în armuri ...şi trup de oţel... 

 
                        A trecut trenul! 
 

 
Elev: Remus Jurca, clasa a XI-a B seral. 

Prof.  Gergeli Adriana 
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Muzică de toamnă 
 
 

Plânge codrul suspinând, pierzându-şi frunzele, 
suflate de vântul ce fluieră, 
prin garduri de nuiele, 
că toamna a venit în natură, 
 
 
obosită, palidă cu haine colorate, 
cu frunze de pe crengi măturate, 
plouă, cu sentimente, peste lume lăsate... 
cântari pe note acordate. 
 
 
Toamna îşi cântă melodiile în decorul ruginiu, 
de lăcrimează în brumă grădinile, 
de străluceşte mai tare bradul argintiu,  
şi scârţie-n vânt crengile. 
 
 
E foşnet cântat de lăutarii naturii; 
scârţâit din instrumente de lemn, 
fluieră vântul un nai, prin copacii pădurii, 
şi din furtună iese un poem. 

 

 

 

Elev: Remus Jurca, clasa a XI-a B seral. 

Prof.  Gergeli Adriana 
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Mihail Kogălniceanu - mentor al Unirii Principatelor 
Române 

”Puterea şi fericirea unui stat se află în puterea şi fericirea mulţimii, adică a naţiei„ 
 

Mihail Kogălniceanu, un adevărat simbol al generației 
sale, generația făuritorilor României moderne, din rândul 
cărora Kogălniceanu s-a distins prin fermitatea cu care și-a 
afirmat viziunea politică asupra viitorului țării și prin efortul 
depus în realizarea dezideratului suprem al activității sale 
politice: unirea Principatelor Române - Moldova și Țara 
Românească–pe care în documentul Dorințele partidei 
naționale din Moldova o numea, ''cheia boltei fără de care s-ar 

prăbuşi tot edificiul naţional''. 
A fost apoi unul dintre cei mai aprigi luptători pentru Unirea Principatelor, unul dintre 

liderii Societăţii ''Unirea'', înfiinţată la 25 mai 1856, membru în Comitetul electoral al Unirii din 
Iaşi (februarie 1857), deputat în Divanul ad-hoc (1857) şi în Adunarea electivă (ianuarie 1859) 
din Moldova. Mihail Kogălniceanu a fost cel care a prezentat, în octombrie 1857, rezoluţia 
adoptată de adunarea ad-hoc din Moldova, în care se arăta că ''cele dintâi, cele mai mari, mai 
generale şi mai naţionale dorinţe ale ţării'' erau respectarea autonomiei, unirea Principatelor 
într-un singur stat cu numele de România, print strain ereditar ş.a.  

”Eu cunosc o horă şi mai frumoasă, hora în care să se ţină de mână toţi pământenii, şi 
ortodoxi, şi catolici, şi armeni, şi fără a se uita la deosebirea religiilor, pe care le poate judeca 
numai Dumnezeu, toţi legaţi prin aceleaşi drepturi şi îndatoriri, prin acelaşi interes, prin aceeaşi 
dragoste faţă de ţară, să joace hora României unite şi autonome.”- Mihail Kogălniceanu 
 ''Om nou la legi noi'' avea să spună Mihail Kogălniceanu în discursul rostit cu prilejul 
alegerii ca domn, de către Adunarea electivă a Moldovei, a lui Alexandru Ioan Cuza, la 5 
ianuarie 1859. 

Noutăti din domenii diferite 
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 După realizarea Unirii de la 1859, a fost initiator şi susţinător al marilor reforme din  
timpul domnieilui Al. I. Cuza, în urma cărora cele două Principate au devenit un stat unitar 
modern. A fost prim-ministru al Moldovei (1860-1861) şi apoi al României (1863-1865), ministru 
ad-interim la culte în Moldova (1860-1861), ministru de interne (1863-1864, 1868-1870, 1879-
1881), ministru al industriei, agriculturii şi lucrărilor publice (1864-1865) şi ministru de externe 
(1876, 1877-1878). A fost, de asemenea, ministru plenipotenţial şi trimis extraordinar la Paris 
(iulie 1880-iunie 1881).  
 În timpul guvernului conservator condus de Barbu Catargiu (ianuarie-iunie 1862), primul 
guvern unitar al României, care se opunea împroprietăririi ţăranilor, Mihail Kogălniceanu 

rosteşte, la 25 mai/6 iunie 1862 în faţa 
Adunării (parlamentul României), 
celebrul său discurs ''În apărarea 
ţăranilor''. 
Guvernul Mihail Kogălniceanu (12 
octombrie 1863 - 26 ianuarie 1865) a 
reprezentat perioada cea mai rodnică 
în realizări social-economice din timpul 
domniei lui Cuza. Au fost adoptate 

Legea privind secularizare averilor mânăstireşti (1863), Legea privind înfiinţarea Curţii de 
Conturi (1864), Legea privind organizarea puterii armate (1864). În martie 1864, Mihail 
Kogălniceanu readuce în discuţia Adunării chestiunea rurală, guvernul său susţinând 
desfiinţarea clăcii şi împroprietărirea ţăranilor. La 13 aprilie 1864 Adunarea a dat vot de blam 
guvernului Kogălniceanu. Mihail Kogălniceanu şi-a prezentat demisia, dar aceasta a fost 
respinsă de domnitorul Cuza care, la 2 mai 1864, dizolvă Adunarea. A urmat perioada marilor 
reforme, în 1864 fiind adoptate Legea electorală, Legea rurală, Legea instrucţiunii ş.a. şi 
promulgate Codul penal şi Codul civil. Treptat, relaţiile dintre Kogălniceanu şi Cuza s-au 
deteriorat, fapt ce a dus la demisia lui Kogălniceanu (26 ian./4 febr. 1865). La moartea 
domnitorului Al. I. Cuza, Mihail Kogălniceanu spunea despre acesta: ''Nu greşalele lui l-au 
răsturnat, ci faptele lui cele mari. Acestea sunt nepieritoare (....) Şi cât va avea ţara aceasta o 
istorie...cea mai frumoasă pagină va fi aceea a lui Alexandru Ioan I''. 

 

Prof. Cardoș  Maria Daniela 
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Diana Zamfir  
este  prima femeie din For ţele Aeriene care a zburat cu un 

avion cu reac ţie în simpl ă comand ă pe timp de noapte 
 

 

Locotenentul Diana Zamfir este prima femeie din Forţele Aeriene care a pilotat 

un avion cu reacţie în simplă comandă, într-un zbor pe timp de noapte, conform paginii 

de Facebook a Bazei 95 Aeriană Bacău.  

Conform presei locale, Diana Zamfir (25 de ani), pilot la Baza 95 Aeriană Bacău 

zboară pe un IAR 99 Şoim de un an, atât în simplă, cât şi în dublă comandă, conform 

Mediafax. 

Locotenentul Zamfir, absolventă a Academiei Forţelor Aeriene "Henri Condă" din 

Braşov a obţinut brevetul de pilot militar în 2015 şi are la activ 250 de ore de zbor, pe 

YAK-52 , Cessna 872, IAR 99 Şoim Standard şi IAR 99 Şoim. 

Zamfir este şi studentă la la Universitatea Transilvania din Braşov în 

specializarea Sisteme electronice de comunicaţii integrate.  

 
 
 

Elev:  Farkas Andrei , clasa a XI-a A 
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Semnificaţiile magice şi sacre ale numărului 7 
(Partea a doua )  

 
  Există: 

 "7 zile"  în care Dumnezeu a creat lumea descries în biblie. 
 Grupul de "7 stele"  denumit "Pleiade"  este singura constelaţie cunoscută în fiecare 

cultură de pe Pământ, actuală sau dispărută, datând de cel puţin 40.000 de ani; în 
mitologia greacă, Pleiadele erau şase surori împreună cu mama lor, care au fost fugărite 
prin păduri de Orion Vânătorul până ce Zeus s-a îndurat de ele şi le-a transformat în stele; 
Aborigenii numesc această constelaţie "Wurunna" şi o asociază cu zeul vânătorii, iar 
amerindienii o cunosc sub numele de "Constelaţia celor Şapte Fecioare" urmărite de un 
urs; Pleiadele se regăsesc şi în legendele aztecilor, ale incaşilor, polinezienilor, 
chinezilor, hinduşilor, africanilor, precum şi la egipteni 

 

 Cobra de la Angkor Wat din Cambogia are "7 capete", copacul 
cosmic al şamanilor are 7 ramuri şi tot 7 sunt sferele sau treptele 
cereşti. 
 

 

 

 "7"  este considerat un "num ăr norocos" în mai multe culturi; de exemplu, în Japonia, 
mitologia vorbeşte despre Cei Şapte Zei ai Norocului (Shichifukujin). 

 

 

 

 

 

 

 În cultura chinezilor, numărul 7 este proeminent; de exemplu, a şaptea zi după prima lună 
plină din an este Ziua Omului; această zi este considerată ziua universală a tuturor 
fiin ţelor umane de pe planetă; de aceea fiecare chinez îşi sărbătoreşte ziua de naştere la 
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data respectivă (nu înseamnă totuşi că nu o sărbătoreşte şi în ziua calendaristică în care a 
apărut pe Pământ). 

 Se spune că dacă visezi "cifra 7"  îţi vei întâlni sufletul pereche. 
 Cultura hindusă vedică susţine că omul are "7 puncte energetice" sau chakre. 
 Vaca, un animal sacru în India, are 21 de nume, de trei ori cifra şapte. 
 Bushido sau "calea războinicului" din cultura japoneză este un cod care ajută samuraii să 

însuşească "7 virtu ţi".  
 În legendele budiste se spune că după ce s-a născut, Buddha s-a ridicat în picioare şi a 

făcut "7 paşi" . 
 Consiliul suprem al babilonienilor se compunea din "7 zei",  fiecare legat de un astru. 
 În folclorul irlandez, al 7-lea fiu al celui de-al 7-lea fiu are puteri magice; în folclorul 

românesc, acesta este vampir. 
 În folclorul iranian, pisica are 7 şi nu 9 vieţi şi îşi poartă pisoii de şapte ori în şapte locuri 

diferite. 
 Potrivit mai multor credinţe, există " şapte trepte" ale Raiului care corespund celor şapte 

corpuri cereşti (Pământ, Soare şi celelalte 5 planete care se pot vedea cu ochiul liber); în 
iudaism, al "şaptelea Rai" este denumit Araboth şi este casa Tronului Gloriei, care este 
păzit de cei " şapte arhangheli". 

 La nunţile evreieşti, există " şapte zile" de binecuvântări (Sheva Brachot). 
 Dintre multele denumiri pe care vechii evrei le aveau pentru Dumnezeu, cele " şapte 

nume"  ale acestei Divinităţi pe care scribii trebuiau să se îngrijească să le scrie corect 
erau: El, Elohim, Adonai, Yhwh (Yehova), Ehyeh-Asher-Ehyer, Shaddai şi Zebaot. 

 Templul lui Solomon avea "7 trepte".  
 Roma a fost construită pe " şapte coline": Palatina, Capitolina, Quirinal, Viminal , 

Esquilina, Caelan, Aventina; Roma a fost de asemenea condusă, la început, de o linie de 
"7 şapte împăraţi".  

 Există "7 perioade"  ale elementelor în tabelul chimic al lui Mendeleev, "7 note 
muzicale", 7 compuşi principali ai celulei vii: apă, substanţe proteice, lipide, 
polizaharide, acizi nucleici ADN şi ARN, molecule organice, săruri minerale.  

 7 este neutru pe scara PH-ului; apa pură are PH-ul 7. 
 Există 7 stadii ale dezvoltării umane:  embrionul, fătul, sugarul, copilul, adolescentul, 

adultul, bătrânul. 
 Mărimea capului intră de 7 ori în înălţimea corpului. 
 Dimensiunea ochiului este a 7-a parte din lăţimea totală a capului. 
 Sunt 7 articulaţii ale membrelor superioare. 
 Potrivit studiilor ştiinţifice, 7 este numărul de ore pe care trebuie să îl doarmă un om pe 

noapte. 
 În tradiţia hipocratică, numărul 7 guvernează bolile corpului uman. 
 Gărgăriţele au 7 buline negre. 
 Gâtul majorităţii mamiferelor este format din 7 oase. 

 

Prof. Barbur Maria 
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 LOCURI SECRETE, 
ascunse în monumente celebre din întreaga lume 

 
Atunci când plănuiești o călătorie, nu vrei să ratezi cele mai importante  obiective 

turistice ale țării pe care o vizitezi. Fiecare oraș mare are câte un monument sau punct de atracție 
vizitat anual de milioane de turiști. Puțini știu, însă, că unele din aceste atracții turistice ascund 
locuri secrete, ce scapă privirii celor neinițiați. 

Dacă plănuiești o vizită la Paris, Londra sau Milano sau dacă urmează să traversezi 
oceanul, trebuie să știi de aceste cinci locuri secrete. Poate vei avea șansa să le admiri de 
aproape. 

 
1. Minuscula secție de poliție din Trafalgar Square 

 

Când vizitezi Londra, nu se poate 
să ratezi Palatul Parlamentului, celebra 
Westminster Abbey, Palatul Buckingham 
sau British Museum. Dacă ajungi în 
Trafalgar Square, s-ar putea însă să nu 
observi un mic detaliu. 

Cea mai mică secție de poliție din 
Marea Britanie se află chiar aici, iar lumea 
trece pe lângă ea fără s-o observe. Micuța 
secție a fost înființată în anii ’30, iar 
înăuntru are loc o singură persoană. 
Construcția a servit ca post de observație 
asupra pieței, deoarece aici obișnuiau să se 
iște proteste și rebeliuni. 

Astăzi, în micul loc nu mai funcționează stația de poliție. El servește drept depozit pentru 
măturile angajaților companiei de salubrizare. 

 
2. Locuri secrete – Camera ascunsă din Turnul Eiffel 

 

Când a proiectat Turnul Eiffel, inginerul 
Gustave Eiffel și-a făcut un mic moft. Chiar la 
ultimul etaj al construcției, el și-a rezervat un 
spațiu pe care l-a transformat în apartament. 

Desigur, din această cauză, faimosul 
inginer a stârnit o puternică invidie, mai ales că 
nu permitea nimănui să viziteze apartamentul. 
În cartea „Turnul Eiffel de 300 de metri”, 
scriitorul Henri Girard povestea că parizienii 
înstăriți îi ofereau lui Eiffel sume 
impresionante pentru a închiria apartamentul 
pentru o noapte. 

Inginerul, însă, îi refuza pe toți, fără excepție. Spre deosebire de aspectul industrial al turnului, 
micul apartament e amenajat romantic, cu tapet, mobilier din lemn și picturi în ulei. Din păcate 
pentru parizieni, dar și pentru turiști, apartamentul nu este deschis publicului nici acum. Așadar, 
el rămâne unul dintre cele mai celebre locuri secrete din lume. 
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3. Pavilionul Regal din gara centrală din Milano 
 În fiecare zi, gara centrală din Milano este 
tranzitată de peste 300.000 de persoane. Majoritatea 
habar nu au, însă, că în spatele unei uși din celebra 
gară se află o serie de încăperi secrete. 
 Este vorba de Pavilionul Regal, o sală de 
așteptare luxoasă, construită în 1920 pentru familia 
regală. La parter, se află o sală mare, care servește 
drept anticameră. La primul etaj se deschide 
o cameră somptuoasă, cu podele de marmură și un 
stil arhitectonic extravagant. 
Aici se găsesc sculpturi ale stemei casei regale 

italiene, mobilier elegant creat de cei mai mari designeri ai epocii. Camera are și un balcon, de 
unde membrii familiei regale aveau o vedere de ansamblu asupra gării. 
 
4. Compartimentul secret din statuia lui Da Vinci 
 

 Când vorbim de locuri secrete, nu putem să nu 
menționăm statuia lui Leonardo Da Vinci din aeroportul 
Fiumicino (Roma). Statuia a fost dezvelită pe 16 august 
1960, iar de atunci milioane de oameni au trecut anual pe 
lângă ea. 
 Nimeni nu i-a deslușit misterul până în 2006, 
când în interiorul sculpturii a fost descoperită o încăpere 
secretă. În 2006, statuia a fost supusă unor lucrări de 
renovare, iar unul dintre muncitori a făcut faimoasa 
descoperire: o trapă mică, situată la o înălțime de 9 metri, 

aproximativ la mijlocul statuii. În micul compartiment au fost găsite două pergamente, în stare 
perfectă de conservare. Unul dintre ele, scris în latină, conține istoria locului unde se află 
aeroportul. Cel de-al doilea menționează numele celor care au participat la dezvelirea statuii. 
 
5. Locuri secrete – Camera ascunsă din monumentul de pe Muntele Rushmore 

 
 Monumentul dedicat americani George 
Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln și 
Theodore Roosevelt este unul dintre cele mai celebre 
din lume. Sculptat în stânca Muntelui Rushmore, la o 
altitudine de 1.745 de metri, monumentul este mai 
mult decât se vede cu ochiul liber. 
 În interiorul muntelui este săpată o cameră 
ascunsă. Ea se află în spatele statuilor și a fost 

construită pentru a găzdui o serie de documente despre 
istoria SUA. Cu toate acestea, ea nu a fost finalizată niciodată, deoarece sculptorul care a realizat 
monumentul a decedat. În 1990, proiectul a fost reluat, iar camera a fost în sfârșit terminată. Aici 
se află acum panouri cu informații despre istoria SUA, textul Declarației de Independență, 
Constituția și „Bill of Rights”.  
 

 

Eleva:  Dunca  Florica , clasa a XIII-a B seral 
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1. Asigurați-vă că scrieți corect, mesajul, postarea sau comentariul dumneavoastră. Nu 
scrieți cu majuscule, decât dacă doriți să se înțeleagă că ,,urlați"!  
 

2. Fiind un spațiu deschis, fiecare are dreptul să își exprime părerea, însă e bine să o faceți 
fără a ataca sau jigni o persoană sau un grup de persoane. Criticați ideea, nu persoana 
sau grupul de persoane. 
 

3. Dacă alegeți să postați pe Facebook, este frumos să răspundeți fiecărui comentariu. 
Dacă aveți foarte multe comentarii, este frumos să formulați un răspuns comun adresat 
tuturor. 
 

4. Este bine să postați fotografii cu mai multe persoane, după ce aveți acordul lor. 
Asigurați-vă că ați ales o fotografie în care arată bine toate persoanele din fotografie. 
 

5. Și în spațiul on-line funcționează regula de aur, în care este bine să folosim cuvintele 
magice: te rog frumos, mulțumesc, iartă-mă, te iubesc. Folosiți-le cu încredere! 
 

6. Este frumos dacă invităm prietenii la un eveniment fericit din viața noastră prin metoda 
on-line, să le și mulțumim după eveniment, tot on- line! Dacă au fost mai multe 
persoane, este frumos să formulam un mesaj comun de mulțumire. Astfel arătăm că 
suntem recunoscători pentru că ne-au fost alături.  
 

7. Etichetați persoane în postările dumneavoastră numai dacă acestea v-au dat acordul, 
sau v-ați asigurat că nu îi deranjează acest lucru. 
 

8. Chestiunile personale este bine să fie adresate în privat. 
 

9. Evitați să postați conținut nepotrivit, jignitor, discriminatoriu la adresa unor persoane 
sau grup de persoane. Riscați să fiti dați în judecată, plângere la poliție sau amendă. 
 

10. Spațiul on-line are avantaje și dezavantaje, publicul este format din persoane de toate 
vârstele, în special copii, folosiți-l în avantajul dumneavoastră și a celor din jur, cu 
respect! 

 

Elev:  Pintea Laurențiu, clasa a XI-a A 
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Reguli de etichetă vestimentară: 
ce greşeli trebuie să evităm pentru a nu arăta ridicol 
 

           Purtate la serviciu, petreceri sau la simple întâlniri cu prietenii, ţinutele 
vestimentare pot trăda lipsa de cunoştinţe în ce priveşte regulile codului vestimentar. 
Din dorinţa de a epata, multe persoane ajung să arate de-a dreptul ridicol. 
           Gafele vestimentare apar la orice pas din cauza necunoaşterii regulilor codului 
vestimentar. Fie că încearcă să iasă în evidenţă, să fie în pas cu moda sau să pară a 
avea stil, multe persoane ajung să arate ridicol. Greşelile îi pândesc la tot pasul, iar 
lipsa cunoşterii codului vestimantar îi trădează uşor, scrie BrightSide.me. Cele mai 
întrâlnite greşeli în codul vestimantar: 

 

Nasturele din mijloc al sacoului trebuie întotdeauna închis, iar ultimul nu ar trebui 
să fie închis niciodată.  

 

Purtaţi cercei care se potrivesc cu brăţara sau un colier care se asortează cu 
inelul. Nu exageraţi atunci când alegeţi bijuteriile pe care doriţi să le purtaţi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajustaţi cravata astfel încât vârful acesteia să ajungă la talie.  
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Optaţi pentru o fustă scurtă sau pentru 
decolteu, niciodată ambele în aceeaşi 
ţinută.  

O bluză pe care urmează să o purtaţi la birou 
trebuie să acopere umerii. Bretelele sunt 
nepotrivite în astfel de situaţii. 

 

 
 

Dacă purtaţi o cămaşă fără sacou, nu 
aveţi nevoie de cravată 

Atunci când cămaşa este purtată în pantaloni, 
ţinuta ar trebui acesorizată cu o curea. 

 

 

Decolteul bluzei purtate la birou nu trebuie 
să fie mai adânc de 4 centimetri de la 
claviculă. 

Cardilacul trebuie să aibă o lungime 
potrivită pentru a nu exista spaţii în care 
pielea să fie vizibilă. 
 

 
         Cureaua trebuie să aibă aceeaşi   
         culoare  ca şi pantofii 

        Toate etichetele vizibile ar trebui tăiate. 
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      Nu purtaţi prea multe imprimeuri. 

Şosetele ar trebui să fie suficient de lungi  încât 
picioarele să nu fie   văzute în momentul în 
care vă aşezaţi. 

 

   
 
Când purtaţi o cămaşă sau o bluză, puteţi descheia nu mai mult de doi nasturi.  
 

 
 

 

 

Eleva: Bizo Anamaria , clasa a XI-a A 
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Cele mai impresionante  
castele ale Europei 

 

 Europa oferă iubitorilor de artă prin arhitectură o multitudine de variante de castele care de care mai frumoase și mai încărcate de istorie. Dacă ești pasionat de ceea ce a însemnat trecutul, nu ai cum să nu îți dorești să faci o călătorie la cele mai frumoase și impunătoare castele ale Europei.  
 
 Castelul Neuschwanstein, Bavaria, Germania 
  Castelul Frumoasei din Pădurea Adormită a fost de fapt un refugiu pentru Ludovic al II-lea al Bavariei, care își cheltuia mare parte din avere construind castele. Neuschwanstein este faimos, aici venind peste un milion de vizitatori pe an. Doar 14 din cele 200 de camere câte erau planificate inițial au fost terminante, iar aspectul lor este opulent: sunt strălucitoare, cu sculpturi în lemn și picturi murale, ce dezvăluie obsesia regelui pentru mituri și legende.  
 
 Castelul Bran, Brașov, România 
 

 Castelul Bran este recunoscut drept casa lui Dracula, personajul creat în romanul lui Bram Stoker. Deși nu a vizitat niciodată castelul, autorul a reușit să îi confere un spirit înspaimântător, pe care să îl asocieze cu un sentiment de frică. Înconjurat de munții Transilvaniei, castelul atrage fani ai literaturii, dar și simpli vizitatori, care își doresc să descopere lumea fascinantă a lui Dracula. Este recunoscut pentru petrecerea înfricoșătoare pe care o da în fiecare an de Halloween.  
 
 Castelul Chambord, Loir-et-cher, Franta      Un exemplu fascinant al epocii renascentiste franceze, Castelul Chambord este cel mai mare din Valea Loirei. A fost construit inițial ca o casă de vânătoare pentru curtea regală. Are 100 de camere pe care le pune în prezent la dispoziția publicului. Parcul care îl înconjoară oferă posibilitate de drumeții și ciclism. Pentru că a fost folosit ca reședință de 
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paradă, nu dispune de foarte mult mobilier. Este inspirat din arhitectura medievală și a fost construit în 25 de ani.   
 Castelul Moszna, Polonia 
     Castelul este fosta reședință a familiei Tiele-Winckler și a fost proiectat inițial în stil baroc, în secolul al XVII-lea, dar adăugirile ulterioare au fost realizate în stil neo-gotic și neo-renascentist. După cel de-al Doilea Război Mondial a fost preluat de Armata Sovietică, iar astăzi găzduiește expoziții de artă și concerte de muzică de cameră.    
 Castelul Leeds, Kent, Marea Britanie 
 

     Situat pe două insule, în mijlocul unui lac, Castelul Leeds are un aspect romantic. A fost construit în timpul domniei lui Henry I și a servit drept reședință regală. În prezent, castelul găzduiește evenimente culturale. Pentru că șase regine au avut castelul drept reședință, a fost denumit "Castelul Doamnelor". Ce nu știu mulți este că acest castel și-a câștigat un renume și în domeniul paranormalului, figurând pe lista monumentelor istorice bântuite din Anglia.   
 
 

 Castelul Pena, Sintra, Portugalia 
 Castelul Pena din Portugalia strălucește într-o lumină galben-roșiatică deasupra orașului Sintra și poate fi observat chiar și din Lisabona. Patrimoniul UNESCO datează încă din Evul Mediu și a fost construit pentru a servi drept Capela Doamnei din Pena. În cele din urmă, a fost transformat în palat regal de regele Ferdinand al II-lea, la jumatatea anilor 1800. Combină un amestec al arhitecturii gotice, unic în Sudul Europei. Hans Christian Andersen l-a declarat "cel mai frumos loc din Portugalia".   
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 Castelul Bojnice, Slovacia 
       Cel mai vizitat castel din Slovacia este construit ca un fort din lemn. Și-a schimbat proprietarul de multe ori, ajungând la sfarșitul anilor 1800 în posesia contelui Janos Ferenc Palffy. Colecția sa de picturi și comori este expusă în interior. Castelul este celebru pentru excursiile nocturne, la lumina lumânărilor, dar și pentru Festivalul Internațional al Fantomelor, organizat la sfârșitul lunii aprilie.   
 
 Fortareata Segovia, Spania 
  Asemenea celor mai multe dintre castelele Spaniei, Segovia a fost construit pentru apărare. Construcția urmărește forma unei nave și, deși inițial a fost proiectată ca o fortăreață, a devenit ulterior palat regal, închisoare și academie militară. Primele documente care atestă existenta Castelului datează înca din anul 1120, dar dovezile arheologice demonstrează că această clădire există încă din perioada Epocii Romane.   
 
 Castelul Buda, Budapesta, Ungaria  
     Unul dintre cele mai vechi castele din capitala Ungariei, reședința regală a fost construit la ordinul Regelui Bela al IV-lea, între anii 1247-1265. În prezent, castelul Buda este unul dintre principalele repere și atracții ale Budapestei, ce se afirmă prin istorie și reprezintă un standard de întruchipare a stilului baroc în arhitectură. Adapostește trei muzee de top și Biblioteca Națională. Una dintre principalele atracții din castel este Sala Gotică din secolul al XV-lea.  
 

 
 

Elev: Faur Adrian-Alexandru, clasa a XIII-a B seral 
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CEA MAI CURATĂ APĂ DIN LUME SE GĂSEȘTE ÎN 
ROMÂNIA 

 

 
 
În Mun ții Bucegi, la 1.300 de metri altitudine, se găsesc șapte izvoare a căror apă 

uimește, fiind considerată cea mai pură din întreaga lume. 

Între frumoasele Lacuri Bolboci și Scropoasa, la cota 1.300, țâșnesc din munte șapte 

izvoare ce sunt și subiectul a numeroase legende, care le atribuie proprietăți magice, Munții 
Bucegi ascuzând între stancile pleșuve o adevarată comoară naturală. 

Mai exact, Cascada 7 Izvoare cade de pe o stâncă impunătoare, la baza căreia se întinde 

un covor de apă. Oamenii muntelui spun că de aici își luau dacii apa și, odată cu ea, forța și 
energia. 

În plus, sursa de apă din Bucegi a făcut obiectul unor studii de laborator încă din 1927, 

când s-a confirmat că apa de acolo este extrem de curată. 
Studiile au fost reluate și câțiva ani mai târziu, iar rezultatul a fost același:  

  - indicatorii apei au un standard de calitate extrem de ridicat.  

Nivelul de bacterii este aproape de zero, la fel ca și cantitatea de azotați și azotiți. 

NATURA 
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Au urmat și alte cercetări, inclusiv ale institutelor din străinatate, iar rezultatele au rămas, 

de fiecare dată, neschimbate. Se presupune că cele șapte izvoare sunt chiar “apa sfântă”  a 

dacilor. Aceștia credeau că izvoarele aveau puteri miraculoase de vindecare. De altfel, pe 

scuturile de luptă ale dacilor se află și simbolul celor șapte izvoare misterioase din locul pe care 

chiar îl numeau “Zona Nemuririi” . 

Cu un debit de aproximativ 400 de litri pe secundă, apa izvorăște dintr-o grotă în care se 

află un imens lac subteran care nu a secat niciodată. Cercetătorii au două ipoteze privind 

puritatea apei celor “șapte izvoare”.  

Prima se referă la faptul că este posibil să treacă printr-un câmp magnetic, fiind curățată 
astfel de toate impuritățile. 

A doua ipoteză implică existența unui zăcământ de argint pe lângă care trec izvoarele, 

fiind impiedicată astfel dezvoltarea bacteriilor. Totuși, nu se știe dacă vreuna dintre aceste 

variante este cea reală, astfel că zona rămâne în continuare învăluită în mister. Potrivit 

bioenergeticienilor, în zona există energii pozitive foarte puternice. De altfel, de-a lungul vremii, 

au existat și mărturii ale unor oameni care au susținut că s-au vindecat miraculos de anumite boli. 

 

 
Prof. Culic Liliana 
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Peisaje unice pe Glob - în Romania 
      

 Lacul Meledic (“Lacul f ără fund”) 
 
      „Unic în lume, Lacul Meledic are 
aproape un hectar de luciu de apă dulce, în 
ciuda faptului că este așezat pe un masiv de 
sare. În subteranul acestuia se află Peștera 
Șase Iezi (n.r.- Peştera 6S Mânzăleşti)”, 
prezintă site-ul Centrului de Informare 
Turistică Buzău. 

 
 Peștera Topolni ța 
  

             A doua ca mărime din România și a 17-a din lume, se află la cca. 30 de 
kilometri de Drobeta Turnu Severin. Este opera râului Topolnița și a pâraielor Găurinți și 
Ponorăț. Aici sunt forme carstice unice și extrem de spectaculoase, printre care și  
“P ădurea cu lumân ări”  și “Lacul de cle ștar”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Podul lui Dumnezeu 
 

Podul lui Dumnezeu este singurul pod natural din lume pe care se poate circula 
cu mașina. Acesta are 30 m lungime şi 22 înălţime, fiind cel mai mare pod natural din 
România şi al doilea din Europa ca mărime. 
 Situat în comuna Ponoarele, lângă Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, este 
singurul pod natural pe care se poate circula, fiind format din calcare, ca urmare a 
surpării tavanului unei peşteri. 
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 Satul Rimetea 
 

   Satul Rimetea, din județul Alba, a fost propus pentru a fi inclus pe lista 
Patrimoniul Mondial UNESCO. Deoarece versanții abrupți înconjoară satul, ei dau 
impresia că aici soarele răsare de două ori pe zi, după cum spun localnicii. 

   

 
 
 
 
 
 
 Lacul de acumulare Vida 
 

          Lacul de acumulare Vida, din apropierea localității bihorene Luncasprie, comuna 
Dobrești este supranumit “Paradisul de smarald”. 
        În mijlocul lacului există un “vârtej” spectaculos care este, de fapt, un deversor 
de tip pâlnie, unic în lume, construit pentru evacuarea apei, atunci când plouă 
abundent. 

 

 

 

 
 

 Lacul Albastru 
 

           Aflat la poalele Munților Gutâi, la câțiva kilometri de Baia Sprie, în județul 
Maramureș, este unic în lume, schimbându-și culoarea în funcție de anotimp și de 
lumina soarelui. Primăvara, lacul are culorile albastru deschis şi albastru închis. În 
timpul verii, acesta devine verde închis, ba mai mult, uneori are reflexe de smarald. 
Toamna, Lacul Albastru devine verde închis și, uneori, chiar maro. 

     

 

 
 

 
 
 
 

Prof. Todoruț Victor 
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 România este o țară bogată în resurse naturale, iar în subsol se găsește pe lângă aur, 

argint sau diamante și un material rar folosit la fabricarea învelișului bombelor atomice, în 

industria aero-spațială și în cea energetică. 
 Telurul este un metal rar folosit la fabricarea 

învelişului bombelor atomice, în industria aero-spaţială şi 
în cea energetică. România, alături de Suedia, sunt 

singurele ţari din Europa cu potenţial natural în domeniu. 

Telurul a fost descoperit în Romania, în secolul al XVIII-

lea , la mina Faţa Băii de lângă Zlatna. 

 Pe glob, doar marile puteri, China, SUA, Canada şi 
Australia deţin resurse naturale de telur, iar în Europa 

acest metal se găseşte numai în România şi în Suedia. Anul trecut, Comisia Europeana l-a clasat 

ca "metal critic", adică foarte valoros şi greu de obţinut, în contextul creşterii cererii în industria 

energetică, aero-spaţială, militară şi IT. Necesarul, anual, de telur este de 500 de tone, iar 

estimările arată că, în anul 2020, cererea s-ar putea dubla 

 În timp ce marile puteri sunt preocupate să îşi securizeze zăcămintele, România a cedat, 

de mai bine de cinsprezece ani, cele mai importante resurse de telur companiilor canadiene, 

Deva Gold şi Roşia Montană Gold Corporation. Canadienii au intrat în controlul zacamintelor 

bogate telur, aur şi argint în anul 1997, atunci când s-au asociat cu compania de stat Minvest 

Deva şi au obţinut accesul la perimetrele sale "Certej-Săcărâmb" şI "Roşia Montană-Bucium". 

În timp ce în Romania resursele strategice de telur nu mai sunt exploatate, Suedia, cealaltă ţară 
europeană cu potenţial natural în domeniu, a deschis în anul 2012 o mină de aur şi telur la 

Kankberg. 

 
 
 
 

Eleva: Bizo Anamaria , clasa a XI-a A 
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7 utilizări pentru sănătate ale ridichilor de iarnă 
Ridichile negre sunt o adevărată minune pentru sănătate 

 

 ”Ridichile sunt cultivate de peste 4.000 de ani, iar 
calitățile lor vindecătoare sunt cunoscute încă din 
vechime. În Grecia Antică exista o zicală: „dacă guliile 
merită greutatea lor în plumb, iar sfeclele, greutatea lor 
în argint, ridichile ar merita, desigur, greutatea lor în 
aur”. Părintele istoriei, Herodot, arată că sclavilor care 
clădeau piramidele li se dădeau, alături de usturoi, şi 
ridichi, ceea ce îi ferea de boli. În Evul Mediu se folosea 
pentru „eliminarea din viscere a tumorilor maligne” şi 
drept antidot în otrăviri.” 

Dr. farmacist Ovidiu Bojor 
   

Include ridichea neagră în dieta ta pentru a trata tusea, detoxifică sângele și 
ficatul, reglează tensiunea arterială și preveni constipația. În plus, ridichea neagră ajută 
la scăderea în greutate și reduce nivelul colesterolului. Se crede, de asemenea, că 
ridichea neagră are potențialul de a preveni cancerul. 
 

Detoxific ă sângele  

Dacă mănânci ridiche neagră, poți elimina agenții toxici prezenți în 
sângele și în măduva osoasă. Ridichile negre susțin activitatea ficatului 
și a sistemului limfatic. Tot ce mănânci sau bei este procesat de ficat 
pentru a filtra toxinele și a le elimina din organism. 

Atunci când iei medicamente, cum ar fi paracetamolul sau antibioticele, ficatul ar 
putea fi suprasolicitat. La fel, în cazul unei alimentații bogate în grăsimi sau a excesului 
de alcool. 

În acest caz, toxinele se acumulează în ficat și creează radicali liberi care 
dăunează celulelor sănătoase din organism. Acestea reduc, de asemenea, puterea de 
detoxifiere a ficatului, conducând la o serie de probleme de sănătate. Ficatul are nevoie 
de anumiți antioxidanți pentru a elimina toxinele. Aici ajută ridichile negre. 

 

Reglează tensiunea arterial ă 

Bogate în fibre, ridichile negre pot juca un rol important în reducerea 
 hipertensiunii arteriale. Studiile au observat că o dietă bogată în fibre 

SÂNĂTATE 
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poate reduce semnificativ și chiar poate preveni hipertensiunea, în special la 
persoanele mai în vârstă. Cu toate acestea, ridichile negre nu vor fi suficiente. Pentru a 
regla tensiunea arterială, include și alte alimente bogate în fibre în dieta ta (ex. 
citrice, broccoli și mazăre). 

 

Reduc nivelul de colesterol  

 Ridichea neagră este benefică celor care au un nivel ridicat de 
colesterol. Sucul extras din rădăcina de ridiche neagră posedă 
proprietăți antioxidante care gestionează metabolismul lipidic 
(colesterolul și grăsimea) și reduc riscul de hiperlipidemie. Efectul său 

asupra ficatului ajută și în acest sens, deoarece ficatul este responsabil pentru 
eliminarea colesterolului rău. 

 

Stimuleaz ă sistemul imunitar  

 Ridichea neagră conține antioxidanti precum vitamina C. De 
aceea, îmbunătățește imunitatea. Ca urmare, consumul de ridiche 
neagră ține infecțiile la distanță și reduce reduc durata bolilor. Cum 
prea bine se știe, ridichea neagră este unul dintre cele mai comune 

remedii pentru răceala și tusea comună. 
 

 Previne constipa ția 

Ridichea neagră este cunoscută și pentru că ajută la tratamentul 
tulburărilor digestive. Conținutul de fibre ajută la reducerea constipației. 
În plus, sucul de ridiche neagră îmbunășește digestia. 

 

Te ajut ă să slăbești  

 Dacă te străduiești să slăbești, consumă ridiche neagră. Fiind 
bogată în fibre, sporește saturația și reduce șansele de 
supraalimentare. Acest lucru reduce numărul de calorii suplimentare 
pe care le consumi, facilitând astfel pierderea în greutate 
 

 

Elevele:  Horvath Marina și Petran Sanda , clasa a XI-a A 
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OȚETURI  MEDICINALE,  ACRE ȘI  VINDECĂTOARE 
 
Oțetul de mere    - Alungă răceala și migrenele 

   
 Cum se face? 
 

� Se storc 3 kg de mere, iar borhotul se pune 
într-un vas emailat sau din sticlă, care este 
acoperit cu apă fierbinte (3 l). Se adaugă 
100 g de miere sau zahăr, 10 g de drojdie și 
20 g de pâine neagră. Se lasă zece zile la 
macerat la o temperatură de 20-30 grade 
celsius, după care se strecoară prin pânză 
sau tifon foarte fin. Se adaugă 50-100 g de 
miere (sau zahăr) pentru fiecare litru. 

Se acoperă vasul cu tifon și se lasă în continuare 
la fermentat până când lichidul se limpezește. Procesul durează între 40 și 60 de zile. 
  
 Cum se administrează? 
 

� În cure de o lingură pe zi, amestecat cu miere de albine, oțetul de mere are efect 
antiinflamator articular, fiind benefic pentru reumatici. O linguriță de fiecare masă 
ajută la eliminarea pietrelor de la fiere. Frecțiile cu acest oțet alungă durerile de cap 
și febra. 

  
 Ce tratează? 
 

� Stimulează digestia și metabolismul, întărește imunitatea și întârzie apariția 
semnelor batrâneții.Are un puternic efect antioxidant și reînnoiește hematiile. 
Echilibrează sistemul nervos,consolidează oasele. 

 
Oțetul de ceap ă - combate pistruii 
 

 Cum se face? 
 

� Se curăță o ceapa pe care o dai pe răzătoarea  
mică. O pui într-un vas de sticlă sau porțelan, având 
mare grijă să nu intre în contact cu vreun obiect din 
metal. Se toarnă deasupra oțet din vin alb, cât să o 
acopere. Se lasă la macerat timp de opt ore. 
 

 Cum se administrează?     

� Sub formă de frecții, de 2-3 ori pe zi. 
 

 Ce tratează? 
 

� Pistruii și petele de față. Se continuă tratamentul până la dispariția totală a 
acestora. 
� Împotrivă negilor.  Se pun foițe de ceapă (cele transparente aflate între foile de 

ceapă) în oteț și lași la temperature camerei timp de douăore. Preparatul obținut se 
aplică pe negi și bătături, de 2-3 ori pe zi. După un tratament constant, negii vor 
dispărea definitiv și bătăturile se vor înmuia. 
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Oțetul de lev ănțică - Înlătură frisoanele  
 
     Cum se face? 
 

� Într-un vas de sticlă, se pun 60 g de levănțică 
întrun 

litru de oțet din vin alb. Se lasă la macerat timp de 
șapte zile, la temperatura camerei și se agită periodic. 
La finalul intervalului de macerare, se strecoară 
preparatul și se toarnă în sticluțe închise la culoare. 
 

     Cum se administrează? 
� Numai extern, prin masaje generale și comprese 

aplicate pe abdomen, la gât, pe frunte și pe picioare. Compresele se fac din 
pânza sau din tifon, stropite cu oțetul aromat. 
 

      Ce tratează? 
 

� Tratează raceli, gripe, frisoane, stări febrile cu temperaturi peste 40 grade 
celsius. 

 

 Levănțica și asocia ții 
 

        Într-un litru de oțet din vin alb (într-un vas de sticlă), se pun 40 g de flori de 
levănțica, 30 g de mentă, 20 g de salvie, 10 g de petale de trandafiri de dulceață, 10g 
de cimbrișor și 10 g de fructe de ienupăr. Se lasă la macerat timp de șapte zile, 
agitându-se bine de 2-3 ori pe zi. După trecerea acestui interval, se strecoară printr-un 
tifon, iar lichidul se pune într-o sticlă de culoare închisă. Se completează cu oțet din vin 
alb până la un litru, după care se acoperă ermetic. În caz de gripă sau răceală 
puternică, se fac frecții de 2-3 ori pe zi cu acest oțet. 
 
 
 Otețul de trandafiri  - Scade febra 

      Cum se prepară? 
 

� Se pun 250 g de petale proaspete într-un vas 
din  

sticlă, peste care se adaugă 200 ml de alcool de 70 
grade celsius amestecat cu 1,8 l de oțet de mere. 
Se lasă la macerat 8-10 zile, agitând zilnic de 2-3 ori 
pentru omogenizare. Se strecoară prin tifon dublu, 
se storc bine petalele și se pune oțetul în sticle 
brune, închise cu dop. 

 

Cum se administrează? 
 

� Se pun câteva picături într-un pahar cu apă si se bea ori se fac frecții. 
 

Ce tratează? 
 

 Tratează durerile de cap, angina, febra în răceli, afecțiuni în gât (amigdalita, 
traheita, laringita); se fac fricționări energice, pentru scăderea febrei și redarea vitalității 
persoanelor leșinate. 
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Oțetul de hrean  - Stopează acneea 
 

      Cum se face? 
� Se pune o rădăcina de hrean ras într-o sticlă și  

adaugi oțet de mere cu miere cât cuprinde. Se lasă la 
macerat timp de șase ore. 
 

 Cum se administrează? 
� Sub formă de cataplasme. 

 

Ce tratează? 
 

� Cataplasmele cu otet de hrean tratează cu success descuamarea pielii, acneea, 
excesul de seboree și chiar parezele faciale. În plus, sunt eficiente (puse pe 
frunte) împotriva răcelii. 
 

 Împachet ări antiartroz ă 
 

Se dă1-2 linguri cu brânză rece de vacă, puțin lapte proaspăt și câteva picături 
de oțet din vin până obții o pastă. Se pune amestecul pe o pânză uscată și curată, cu 
care înfășori articulațiile afectate de artroză. Se ține până se încălzește cataplasma. 
 
Oțetul de rozmarin  - Combate transpirația 
 

      Cum se face? 
 

� Se pun 30 g de rozmarin (crenguță) întro sticlă și se 
adaugă 1 l  

de oțet de mere. Se lasă la macerat 15 zile la soare sau într-o 
cameră bine încalzită, agitând sticla periodic. După trecerea 
intervalului de timp de macerare, se filtrează și se pune oțetul în 
sticlute închise la culoare care trebuie închise ermetic. 
 

 Cum se administrează? 
 

� Se pun 4-5 linguri de oțet într-un lighean cu apă rece și se  
clatește. 
 

Ce tratează? 
 

� Pe lânga faptul că e tonifiant, oțetul de rozmarin combate transpirația în exces și 
mirosul neplăcut al acesteia. 

 
Bibliografie : John Eichenlaub – Cartea otetului – 
                       Leacuri fara doctor, colectia Physio Books. _ Google (imagini) 
 
 

Prof . Ghiras-Dănuț Cornelica 
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 Organismul nostru funcționează diferit nu numai pe 

parcursul unei zile, ci și în relație cu modificările de climă, lumină 
sau temperatură din fiecare anotimp. 

Este recomandat să respectăm ritmul metabolismului și să adaptăm 

dieta zilnică cerințelor corpului, folosindu-ne de alimentele de 

sezon pentru a satisface de proteine, glucide și lipide, dar mai ales 

pe cel de vitamine, minerale și fitonutrienți-elementele cheie pentru sănătate. 

 Primăvara se recomandă în special alimentele dulci şi amare, mai puțin cele acre, pentru 

a hrăni splina şi ficatul, care guvernează curgerea şi descărcarea liberă a energiei şi a sângelui. 

Mâncatul în exces, ca şi consumul alimentelor acre conduc la blocarea curgerii normale a 

energiei şi a sângelui. 

 Vara, rinichii sunt goliţi de energie, iar inima este plină de energie. Hrana trebuie să fie 

ușor de digerat. Este bine să evităm alimentele grase, greu de digerat, care pot creşte temperatura 

sângelui. Se recomandă crudităţile - legumele şi fructele hrănitoare, seminţele-boabe. Lichidele 

se consumă la temperatura camerei, vor fi evitate cele cu gheaţă sau răcite la temperaturi scăzute, 

care pot deregla aparatul digestiv, splina, dar mai ales rinichii. Temperatura organismului este de 

37 grade Celsius. Dacă vom cosuma hrană sau lichide aflate la temperaturi prea ridicate sau prea 

scăzute, organismul va avea nevoie de energie suplimentară pentru a acoperi diferența de 

temperatură și, astfel, se vor crea dezechilibre. 

 Toamna, consumul fructelor specifice anotimpului (mere, pere, prune) aduce un plus de 

nutrienţi necesari echilibrului energetic hepatic şi splenic.  

Se vor evita băuturile în cantități mari, foarte reci, ca şi crudităţile în exces. 

 Iarna sunt permise cărnurile, alimentele grase (fără exces), ca şi cantităţile mici de 

alcool. Iarna este considerată ca fiind anotimp de reparaţii şi de înmagazinare. Alimentele şi 
băuturile sunt mult mai uşor digerabile dacă sunt calde. 

 În perioadele umede se recomandă produsele acre şi condimentate, pe când în 

perioadele calde şi secetoase sunt recomandate alimentele dulci, deoarece cresc umezeala în 

organism.  

 

Elevul:  Trif  Nicolae , clasa a XI-a Cp 
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Maramureş – Sărbători şi obiceiuri de 
toamnă 

 

Maramureşul este unul din cele mai frumoase locuri din ţară.  Aici obiceiurile și tradițiile 
se păstrează cu sfințenie din generaţie în generație. 

Tradiţia lemnului este încă actuală și fiecare maramureșean se mândrește cu ea. Cine nu a 
auzit de bisericile din lemn care se înalţă falnice spre cer, de vestitele porți maramureșene, de 
casele ţăranilor maramureşeni cu ferestrele cât palma, acoperite cu draniţă care, încă mai 
amintesc de tradiţia şi timpul de odinioară . 

Tradiţiile ocupă un loc important în sufletul şi în viaţa oamenilor acestui ţinut minunat şi 
de aceea aici se trăieşte intens fiecare sărbătoare, fie ea laică sau religioasă, iar portul popular 
este nelipsit la sărbătorile religioase importante. De asemenea, în acest colţ de ţară se întâlnesc 
şi acum oameni îmbrăcaţi în haine tradiţionale la muncile câmpului: la cosit, la strâns fânul, la 
săpat. 

Ȋn Maramureş au loc multe sărbători dintre care cele remarcabile pentru lunile de 
toamnă sunt prezentate în continuare: 
 

SEPTEMBRIE 
 

– “Jocul Satului Hoteni”: Ȋn curtea gazdelor, ceteraşii “zic fără hodină”, iar fetele şi flăcăii 
joacă. După joc toţi vor fi “omeniţi” cu sarmale, gogoşi şi horincă. 

– “Naşterea Maicii Domnului” – Hramul bisericii din Ieud - Deal (monument din 
Patrimoniul Mondial - UNESCO): Considerată de unii cercetători ca fiind cea mai veche 
construcţie de lemn din Maramureş. 

 
 
 

                                     
 
 
                                      Biserica din Ieud – Deal 
 
 
 
 

– “Târgul cepelor” – Festivalul interjudeţean al folclorului din Ţara Codrului – Asuaju de 
Sus: Spectacole folclorice în aer liber şi târg ţărănesc. 

– Festival Concurs al Primaşilor din Maramureş “Victor Negrea”- Şomcuta Mare: Festival 
unde se întrec cei mai buni violonişti din judeţ şi care poartă numele celui mai cunoscut 
”primaş” din zonă. 

– ”Toamna Chioreană” ce are loc la Remetea Chioarului: Formaţii artistice din zonă, dar şi 
invitate, sărbătoresc sosirea toamnei în peisajul chiorean; 

SÂRBĂTORI 
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OCTOMBRIE 
 

– “Balul Strugurilor” la Ocna Şugatag: Balul marchează momentul intrării tinerilor în 
societate 

– “Festivalul internaţional de poezie”- Sighetu Marmaţiei: Recitaluri de poezie şi lansări de 
carte; 

– “Serile de poezie Nichita Stănescu de la Deseşti”: Recital de poezie, discuţii, amintiri, 
imagini care amintesc de călătoriile poetului Nichita Stănescu prin Ţara Maramureşului. 

– “Sfânta Paraschiva” – Hramul bisericilor de lemn din Poienile Izei şi Desesti (monumente 
din Patrimoniul Mondial-UNESCO): Construită în 1604, biserica de lemn din Poienile Izei se 
remarcă prin proporţiile armonioase. Biserica din Deseşti este singura biserică veche din 
Maramureş a cărei picturi interioare, ca urmare a unei foarte atente restaurări, poate fi 
admirată exact aşa cum arăta în 1780, anul realizării; 
 
 
                                                                            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
          Biserica de lemn din Poienile Izei                              Biserica de lemn din Desești                                                               

– “Alină-te, dor alină!” - Festival folcloric la Cicârlău: Artişti debutanţi sau consacraţi 
participă pe scena Căminului Cultural din Cicârlău la festivalul iniţiat de cunoscutul cântăreţ 
Nicolae Sabău. 
 

NOIEMBRIE 
– “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” (Hramul bisericilor de lemn din Şurdesti, Plopiş, 

Rogoz (monumente din Patrimoniul Mondial-UNESCO): Fiecare din bisericile maramureşene de 
lemn are farmecul ei şi povestea ei unică: Şurdesti - cea mai înaltă construcţie veche din lemn, 
Plopiş - păstrează 49 de monede depuse de fiecare din familiile care au sprijinit înălţarea 
bisericii, Rogoz - adăposteşte sub acoperiş masa moşilor. Tot hramul Sfinţilor Arhangheli îl 
poartă şi vechea biserică de lemn din Rozavlea; 

– “Joc la Şură” - Groşi: Sătenii se întâlnesc să sărbătorească jocul, gazdă fiind taragotistul 
Dumitru Dobrican. 

– “Cânt şi joc pe plai străbun”- Dumbraviţa: este ultimul joc înaintea Postului Crăciunului. 
- “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” – Hramul bisericii de lemn din Bârsana 

(monument din Patrimoniul Mondial-UNESCO): Bisericii de lemn din Barsana i se mai spune şi 
”biserica umblătoare”, pentru ca a fost mutată din loc în loc. Locaţia actuală i-a fost stabilită pe 
dealul Ibarului.       

                                                                                                        

Sursa:  http://www.ilovemaramures.com/maramures-arta-traditii-obiceiuri/ 
 
 

Prof. Toma Vasilica Ramona 
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 Dintre obiceiurile româneşti, cel care a ajuns aproape să se identifice cu 
sărbătoarea Crăciunului este colindul de Crăciun. În Ajunul Crăciunului, cete de 
colindători merg la casele oamenilor cântând '„Bună dimineaţa la Moş Ajun''. Dacă 
gazda le deschide, copiii primesc nuci, covrigi, colaci, mere sau bani, se arată într-un 
material Agerpres. 
 Colindele de Crăciun sunt religioase şi laice. Cele religioase sunt colindele 
Domnului (În drum spre Vitleim, Naşterea Domnului, Vestirea Păstorilor, Închinarea 
Păstorilor, Pornirea Magilor după stea, Închinarea Magilor) şi colindele Sfinţilor (Colindul 
Crăciunului, Sf. Vasile, Sf. Nicolae, Sf. Ion). Colindele laice (sau lumeşti) sunt adaptate 
de colindători la situaţia celor în faţa cărora le cântă, adresându-se unor membri ai 
familie sau ai comunităţii: colind de copil mic, de fată mare, de flăcău, colindul omului 
bogat şi milostiv, colind de preot, de cioban, de vânător, de pescar, de marinar, colind 
de viteaz, de familie, de însurăţel, etc. 
 Primul colind, care se cântă la fiecare casă, în Ajunul Crăciunului, este colindul 
de uşă sau de fereastră. Prin acest colind se invocă trezirea rituală a gazdelor, pentru 
a-i întâmpina pe colindătorii ce le aduc vestea naşterii lui Hristos şi pentru a se pregăti 
să celebreze marea sărbătoare a Naşterii Domnului: ''Sculaţi, sculaţi, boieri mari/ Florile 
dalbe/ Sculaţi, voi, români plugari/ Că vă vin colindători/ Noaptea pe la cântători/ Şi v-
aduc un Dumnezeu/ Să vă mântuie de rău/ Un Dumnezeu nou născut''. Refrenul ''Florile 
dalbe'', des întâlnit în poezia colindelor, are astăzi numai o valoare simbolică. Se 
presupune, însă, că la origine el era o formulă magică, rostită concomitent cu atingerea 
persoanei colindate cu o ramură înflorită de măr. 
 În Transilvania, în dimineaţa de Ajun copiii, în grupuri de opt, nouă, se adună 
într-un capăt de sat şi pornesc în alai. Alt grup porneşte din celălalt capăt al satului. 
Când începe colindul, mai întâi sunt primiţi în casă băieţii, apoi fetele, căci se consideră 
că este bine să intre în casă întâi parte bărbătească. Gospodarii îi cheamă în curte şi le 
aruncă un coş cu mere. Femeile aruncă un fel de colăcei numiţi colindreţi şi fructe 
(mere). La vărsarea fructelor copiii se întrec să le adune. Numele obiceiului diferă chiar 
în cadrul aceluiaşi judeţ. 
 Feciorii colindă după copii. Ei se organizează în ceată, cu două, trei săptămâni 
înainte. O singură ceată pe sat. Îşi aleg gazda, unde se adună înainte de sărbători să 
mai înveţe colinde. În frunte merge vătaful mare, mai isteţ şi dintr-o familie înstărită, ales 
doar pentru sărbătorile de iarnă. Vătaful mare ţine evidenţa câştigurilor şi conduce 
întreaga ceată. Vătaful mic îl înlocuieşte pe vătaful mare la diferite servicii, ca tocmirea 
muzicii. 

 

Elevul:   Botiș Ioan, clasa a XII-a D seral 
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 Toamna se începe de la Sf. Maria Mică şi durează până la Sf. Nicolae, 6 decembrie. 
Toamna își începe anotimpul pe 23 septembrie, grație echinoxului autumnal anunțat de intrarea 
Soarelui în semnul zodiacal al Balanței, un eveniment marcând un echilibru delicat și 
semnificativ între lumină și întuneric, masculinitate și feminitate, spirit și materie, viață și 
moarte,  Yin și Yang. Poate că este una din cele mai potrivite perioade ale anului pentru a da sau 
descoperi un înțeles profund existenței din perspectiva morții și renașterii, și a înțelege 
necesitatea și frumusețea drumului nostru aparent efemer prin această lume. 
 Echinoxul lunii septembrie, echinoxul de toamnă în emisfera nordică, cunoscut și sub 
numele de Alban Elfed, Cornucopia, Sărbătoarea Avilon-ului, Festivalul lui Dionysus, Casa 
recoltei, Mabon, Noaptea vânătorii, Al doilea festival a culesului, Recolta vinului, Ziua 
recunoștiinței vrăjitoarelor, este legat de o multitudine de mituri și superstiții pe cuprinsul 
întregii lumi și a istoriei umane. Animale asociate cu echinoxul de toamnă din emisfera nordică 
sunt câinii, lupii și păsările de pradă. Creaturile mitice corespunzătoare acestui eveniment 
astronomic sunt gnomii, minotaurii și sfinxul. 
 

  
 Superstiții din bătrâni 
 

 Când tună toamna târziu, se zice că Sf. Ilie se întoarce cu carul plin de păpuşoi acasă 
Când vin ciorile de cu toamnă, e semn că vine şi iarna.  

 Dacă toamna vin stoluri de grauri şi se pun printre vite la câmp, e semn de toamnă lungă, 
se vor coace cucuruzii.  

 Dacă toamna nu e mâncat cucuruzul de cioare şi grauri, e semn de toamnă lungă.  
 Se crede că, dacă cresc toamna târziu ciuperci pe imaşe, în anul viitor va fi multă roadă în 

secară. # Bureţi mulţi aduc iarnă grea.  
 Dacă călătoresc rândunelele toamna, se ţine semn că se apropie iarna, iară dacă sosesc ele 

la noi, se crede că iarna a trecut şi primăvara se apropie.  
 Dacă rândunelele se duc târziu toamna de la noi, e semn de toamnă frumoasă şi 

călduroasă.  
 Dacă paserile sălbatice, toamna, când pleacă de la noi, au zbor lin, toamna e lungă şi 

frumoasă, dar dacă zboară în cerc şi lărmuiesc mult, vremea e schimbăcioasă, toamna 
urâtă. # Se întâmplă că mai vezi şi toamna câte o floare de salcâm printre frunze; aista i 
semn de toamnă lungă.  

 Când toamna sunt şoareci mulţi, e semn că iarna va fi mare.  
 Când şoarecii adună spice va fi iarnă foarte grea. 
 Când cântă vrăbiile toamna, are să plouă.  
 Toamna, când piţigoii, ciocârlanii vor ţârâi pe lângă casă, ocoale etc. e semn sigur că frig 

o să fie în scurt, şi chiar omăt o să cadă.  
 Toamna, de va tuna şi fulgera, e semn că primăvara va fi secetoasă.  
 Dacă zboară toamna multe aţe de paingăn, va fi toamnă lungă.  
 Când vin iepuri prin grădină toamna e semn că are să urmeze o iarnă grea.  
 Toamnă caldă, iarnă lungă. 

 
 

Elevul:   Iștoan Cornel, clasa a XII-a D seral 



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

 

 42 

 
 

 
 7 tipuri de prieteni care te trag în jos  

Învață să îi recunoști înainte de a fi dezamăgit de ei 
 

De-a lungul vieții întâlnim mulți oameni pe care îndrăznim să îi numim prieteni, într-o 
măsură sau alta. Ajungem să le oferim încrederea noastră și să ne petrecem timp în compania lor, 
însă după un timp, din diverse motive, își dezvăluie adevarata față și ne dăm seama că prietenia 
nu este tocmai sinceră de ambele părți. Fie că este vorba despre "prieteni" care te înșală, care te 
ignoră, care nu sunt alături de tine sau care te folosesc, este important să identifici 
semnalmentele unui astfel de om, informează-te! 

 

Cel care face exces de complimente 
 

 Este în firea omului să adore complimentele și să le și 
întoarcă celor care le fac. Cu toate acestea, nu este indicat să 
avem în preajma noastră oameni care ne laudă pentru tot ce 
facem și pentru felul în care suntem. Îi poți recunoaște pe cei 
care fac exces de complimente prin încercările lor repetate de 
a ajunge cât mai repede la inima ta tocmai prin laude și 
aprecieri. Atunci când cineva te complimentează excesiv și 
încearcă să se apropie de tine în mod "agresiv" gândește-te că 
s-ar putea să aibă cu totul alt obiectiv decât prietenia sinceră.  

 

Manipulatorul 
 

Una dintre cele mai periculoase prietenii este cea 
cu un manipulator, care odată ce este sigur că ți-a câștigat 
aprecierea și încrederea, își dezvăluie și latura ascunsă. Un 
prieten adevărat va ține cont mereu de părerile și 
sentimentele tale, în timp ce manipulatorul le va lăsa la 
urmă. Pentru un manipulator, tu ești doar o piesă de șah pe 
care o mută așa cum își dorește, astfel încat să îi fie lui 
bine. Nu te aștepta să rămână prin preajmă dacă tu nu vei 
mai deține un rol important în strategia lui.  

 

 Cel care visează să urce pe scara social 
 

 Cel care își dorește să urce cât mai sus pe scara 
socială își vede prietenii exact ca pe haine. Întotdeauna va 
dori să aibă prieteni mai populari, mai potenți din punct de 
vedere financiar, prieteni care umblă în cercuri importante, 
cu care să se asocieze și să se afișeze în societate. Acest 
prieten te va lasă instant dacă va găsi o persoană mai "sus 
pusă", care îl poate ajuta să urce și mai sus pe scara socială. 
Acești oameni se folosesc de ceilalți pentru a-și atinge 
scopul. 

DIVERTISMENT-CURIOZITĂTI 
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Cel care imită 
 

 Cel care imită nu prea poate fi numit prieten, ci mai 
degrabă un fan. Își va dori întotdeauna să își modifice 
personalitatea și caracterul, astfel încât să semene cât mai 
mult cu tine. Nu este nimic greșit în a-ți dori să înveți ceva de 
la prietenul tău și în a lua ce e mai bun în el, însă a copia 
comportamentul, atitudinea, poate chiar și stilul vestimentar, 
nu mai este prietenie.  
 

Cel care pretinde 
    

 Îl vei recunoaște pe cel care pretinde că îți e 
prieten când vei realiza că se poartă ca un prieten doar 
atunci când îi convine, când are ceva de câștigat. Îți va fi 
cel mai bun prieten și se va purta frumos cu tine cât timp 
știe că această asociere îi va atrage păreri pozitive, dar 
atunci când asocierea cu tine nu îi este benefică, se va 
arata destul de distant. Este acel "prieten" care niciodată 
nu îți înapoiază banii sau hainele pe care le-a 
împrumutat. Ca majoritatea prietenilor falși, nu îi pasă 
foarte mult de ceea ce simți sau gândești tu.  

 

Rivalul 
 

 Rivalul este cel mai puțin subtil dintre toți. Ai avut 
vreodată un prieten care, de fiecare dată când povesteai o 
întâmplare despre tine sau despre un amic, întotdeauna 
dădea replica, astfel încât să mute toată atenția asupra sa? 
Acela este rivalul. Fiecare reușită de-a ta va însemna 
"concurs" pentru el și va încerca să aducă argumente care 
să demonstreze că experiența lui și nu a ta a fost mai bună 
sau mai intensă.  
 
         Cel care înșală 
 

 Cel care înșală este posibil să fi fost prieten 
adevărat la un moment dat. Poate că ai fost o 
persoană importantă în viața lui, dar totul s-a schimbat 
cu timpul. Această persoană va acționa ca și când ar fi 
prietena cu tine, când, în secret face anumite lucruri 
prin care îți trădează prietenia. Cea mai întâlnită 
situație este cea în care așa zisul prieten se vede cu 
fostul tău sau chiar cu actualul. Din nefericire, 
"prietenul" care înșală este descoperit abia după ce 
deja ți-a trădat încrederea.  
 

 
Sursa : Lifehack.org.  
 

Eleva: Cormoș Laura clasa a XIII - a A seral 
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De ce circulă sângele în corp? 
Sângele umblă prin corp, ca să îi prindă 
pe microbe și să îi înece. 
La ce folosesc sprâncenele? 
Sprâncenele folosesc ca să țină fruntea 
sus, să nu-I vină fruntea pe ochi. 
De ce ne spălăm cu săpun? 
Noi ne spălăm, ca să dăm săpun în ochi 
la microbi. 
Ce sunt amprentele? 
Amprentele e când punem mâna pe o 
clanță și râmân degetele acolo și 
legăsește poliția. 
Ce este sufletul? 
Sufletul e când îți pune mama prăjituri 
pe farfurie și îi lași prăjituri și lu’ăla 
mic.  
Ce este tristețea? 
Tristețea înseamnă când un om vine la 
altul și bea mult. 
De ce  se pun potcoave la cai? 
La cal se pune potcoave să nu cadă calul 
pe spate, atunci când pune frâna calul 
se înțepenește în potcoave. 
Cum se înțeleg păsările sau animalele 
între ele, dacă  noi, oamenii, vorbim și 
de multe ori nu ne înțelegem? 
Păsările sau animalele vin unele lângă 
altele și vorbesc în șoaptă și nouă ne 
spun “miau”.  

Cum se face parfumul? 
Parfumul se face din apă, dop și din 
parfum. 
Ce sunt buruienile? 
Buruienile sunt niște plante folositoare 
doar lor. 
Ce este acela un secret? 
Secretul este atunci când nu trebuie să 
știe poliția. 
Ce este zâmbetul? 
A zâmbi înseamnă să râzi parcă în 
gândul tău. A zâmbi este când niște 
oameni râd cu gura închisă, ca să nu 

deranjeze oamenii de la bloc. 
Ce înseamnă cuvântul   “modern”? 
Modern e când vezi ceva frumos și e 
scump și n-ai bani. 
Ce este timpul? 
Timpul este o vreme care trece tot 
timpul. 
La ce folosește steagul? 
Steagul folosește ca atunci când veneau 
turcii peste noi, ei nu știau pe ce țară 
veneau și atunci le arătam steagul și 
după aia ei știau. 
Ce este acela un minister? 
Minister înseamnă ca să te duci acolo să 
te răzbuni.  
 
 

 
Elevul:   Nagi Paul , clasa a XI-a Cp 
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 Două bătrâne stăteau la coadă la  Mitropolie, aşteptând să sărute nişte moaşte 

sfinte. 

     Una dintre ele, ofilită rău şi făcând haz de necaz, zice către cealaltă:  

- Decât să stăm la coada asta, nu-i mai bine să ne pupăm între noi, şi să plecăm 

liniştite acasă?! 
 

Până acum eram doar sărac!Darmi-am cumpărat „Dicţionarul de sinonime”sunt şi pe 

dată am aflat că sunt şi nevoiaș, şi sărman, şi oropsit şi necăjit! 
 

Barmanul către un client: 

   - Dumneavoastră, domnule, ce beţi?!  

       - Alocaţia copiilor, că altceva, n-am! 
 

Doi tineri vorbeau despre viitorul lor. 

- Azi mi-am făcut CV-ul! L-am redactat,l-am scos la imprimantă ... m-a bușit 

plânsul! 

   - Ei, cum aşa?! 

   - Păi nu-i păcat să trimiţi la muncă un om cu atâtea şi atâtea calităţi?!  
 

Oamenii de ştiintă susţin că organismul uman creşte doar până 

la 25 de ani.Burta şi fundul meu încăn-au aflatasta!  
 

Alina, prietena lui George, are carnet de conducere de două săptămâni. George se 

plânge amicilor săi: 

- Mă jur că nu mă mai urc vreodată într-o mașină dacă la volan este Alina. Atât de 

bine conduce fata asta, că GPS-ul a îngânat pe tot traseul „Tatăl nostru”! 

 

 
Elevul:   Thira Ionuț, clasa a XII-a D seral 
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Ştiaţi? Dacă nu ştiaţi, aflaţi! 
► Tzunami sunt valuri uriaşe, produse în urma unor mari cutremure sau erupţii 
vulcanice. Un val tzunami se deplasează cu viteze de peste 800 km/oră şi dacă loveşte 

ţărmul, aduce moarte şi imense 

pagube materiale.  

Cel mai mare val tzunami a 

avut 524 m înălţime şi s-a produs în 

urma cutremurului din 9 iulie 

1958din Alaska (8,3 grade pe scara 

Richter). 

Cele mai recente valuri 

tzunami cu efecte devastatoare au 

fost în Sumatra (Indonezia), la 26 decembrie 2004 şi în Japonia, la 11 martie 2011. 

Provocat de un seism de 9,1 grade pe scara Richter, valul tzunami din Indonezia 

a făctut 230.000 de victime omeneşti şi pagube materiale în 14 ţări.  

Valul tzunami care a lovit Japonia în 2011 a fost provocat de cutremuruldin regiunea 

pacifică  

Tohoku (9 grade pe scara Richter) şi a determinat stare de urgență nucleară în 

Japonia, fiind afectatecentralele nucleare Fukushima I și Fukushima II. 

 

►  ENIAC, primul calculator digital pe deplin funcțional, a fost inventat în 1946, dar abia 

în anul 1975 a apărut primul calculator  personal, Altair 8800 (sistem de dischetă de 8 

inch, limbaj de  programare BASIC). 

 

►  Pe la începutul secolului XVI-lea, Anglia s-a confruntat cu lipsa locurilor în cimitire. 

Pentru a asigura locuri noi de îngropăciune, autorităţile au aprobat deshumarea sicrielor 

vechi şi depunerea  osemintelor în locuri speciale. S-a constatat cu acest prilej că într-

unul din 25 de sicrie dezgropate, capacul era zgâriat din interior, semn că omul fusese 

îngropat de viu. De atunci au apărut în cimitire  clopoţei montaţi lângă morminte; o 

sfoară legată la un capăt de mâna omului îngropatşi la celălalt capăt de limba 

clopotului, putea atenţiona paznicul din cimitir prin semnale sonore că omul din groapă 

a mișcat. Aceasta este sursa zicalei „savedby the bell” („salvat de clopoțel”). 
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►În anul 1827 Petrache Poenaru, membru al Academiei Române şi unul dintre 

organizatorii învăţământului naţional, a inventat un  „ condei portăreţ, fără sfârşit, 

alimentându-se singur cu cerneală”  (predecesorul stiloului modern).  

 

►Cimpoiul a fost inventat în Persia antică, de unde a fost preluat de 

vechii egipteni. Mai târziu, a devenit instrumentul muzical al infanteriei 

romane. La British Museum se păstrează un vechi basorelief asirian 

provenind din palatul lui Nimrod, ce prezintă o  

formă incipientă de cimpoi. 

 

►Primul ecran tactil a fost inventat spre sfârşitul anilor ’60, darşi-a găsit întrebuinţare 

abia în 1973, fiind implementat în cadrul CERN. Primul telefon cu ecran tactila fost 

produs de IBM în 1992. Tehnologia a căpătat popularitate odată cu lansarea iPhone, în 

2007(firma Apple). 

Până în prezent, ecranele tactile au fost practic reinventate, putând  acum să 

recunoască mai multe atingeri simultane(gesturi multi- touch).  

 

►Criticul Dan C. Mihăilescu prezintă pentru publicul larg noutăţile 

editoriale într-o emisiune difuzată online cu spijinul eMAG. Emisiunea se 

poate vedea de luni până vineri la ora 17:00 la adresa  

 
 
www.carteadelaora5.ro. 
 

 

 
Elevul:  Mărieș Bogdan , clasa a XI-a Cp 
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Elevul:   Ghiulai  Andrei, clasa a XI-a A 
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                          Din sumar 
 

         
 

   Editorial  - O „autostradă“ a educaţiei şi culturii naţionale 
 

Activităţi extracurriculare 
•   „Învăţ, ştiu şi aplic bunele maniere” – Concurs şcolar judeţean, ediţia a IV-a;  
•  Educaţia, poartă spre viitor!  5 octombrie 2017 - Ziua Mondială a Educaţiei   
•    „Spiridușii lui Moș Crăciun”; 
• Dor de Eminescu; 
• Meloterapia prin muzică clasică; 
•  „De la Mica la Marea Unire”;  
• A trecut trenul; 
• Muzică de toamnă. 

 

 

                                                                                                                     Noutăţi din domenii diferite 
• Mihail Kogălniceanu – mentor al Unirii Principatelor Române; 
• Diana Zamfir – prima femeie care a zburat cu un avion cu reacție;  
•    Semnificațiile magice și sacre ale numărului 7; 
• Locuri secrete ascunse în monumente celebre din întreaga lume; 
• Bune maniere ăn spațiul virtual; 
• Reguli de etichetă vestimentară; 
• Cele mai impresionante castele ale Europei. 

                                                                                                                                                                 Natura 
•    Cea mai curată apă din lume se găsește în România; 
•    Peisaje unice pe glob – în România; 
•     România stă pe o comoară. 

 

Sănătate 
•    7 utilizări pentru sănătate ale ridichiei de iarnă; 
• Oțeturi medicinale, acre și vindecătoare; 
• Anotimpurile și alimentația. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                              Sărbători 
•    Maramureş sărbători și obiceiuri de toamnă;  
•    Colinde de Crăciun; 
• Tradiții Romanești de toamnă. 

       
       

     Divertisment - Curiozităţi 
•  7 tipuri de prieteni care te trag în jos; 
•     Copiii spun lucruri trăsnite;  
• Lume, lume! Hai la glume!;  
•   Știați? Dacă nu știați, aflați!; 
•  Definiții. 

 
 
 

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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