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Poate că în locul unor fraze aduse 
bine din condei, ar fi bine să închinăm 
numai un imens buchet de trandafiri, 
Femeii. Şi-n  acest buchet de trandafiri, noi, 
bărbaţii, să adunăm discret, toată fericirea 
lumii, ca pe un parfum care să copleşească 
minunea ce ne încântă existenţa prin 
delicata ei prezenţă.  

Toată viaţa noastră, în  marea  
trecere, este un spectacol dedicat iubirii, iar 
femeia este actorul principal, ce dă esenţă 
sectacolului. Învăţăm să conjugăm verbul „a 
iubi” doar pentru că femeia e dascălul care 
ne învăţă să iubim şi ne arată, tandru, cum să 
„iubim iubind iubire”. 

Să dedicăm deci, un spectacol floral, 
adus odă existenţei lor. Sa lăsăm florile să 
vorbească, pentru că, dincolo de orice, sunt 
extraordinar de sincere în desfăşurarea 
petaliferă. Ele nu pot „măslui” sacralitatea 
unei petale de dragul unui scop. Sunt, 
florile, UN ÎNTREG de frumos neştirbit, o 
chintesenţă de tandreţe şi delicateţe. 
Totdeauna am văzut în femei şi în flori, 
deopotrivă, o taincă legătură izvorâtă dintr-o 
nepământeană asemnănare. 

În calendarul sărbătorilor româneşti  
de aproape un secol, pe 8 martie, sărbătorim 
în fiecare an, Ziua Mamei, asimilată cum 
este şi firesc,  Zilei Femeii.  

Inspirată din mitologia grecească, 
lumea sărbătoreşte Ziua Mamei de când au 
fost inventate, pare-se, legendele Olimpului.  

Cu toată glacialitatea lor pusă pe 
seama unei sobrietăţi înnăscute, englezii au 
fost primii care au sărbătorit Ziua Femeii. 
Dar, mai oportunişti din fire, americanii au 
oferit cei dintâi „oficial”, flori de 8 martie. 

Sărbătoarea îşi are sorgintea în 
legendele  despre zeii Olimpului, când grecii 
au închinat zeiţei Cybele, zeiţa pământului şi  
 

mama tuturor zeilor, festivalul Hilaria 
desfăşurat de pe 15 până pe 18 martie. 
Legenda zeiţei Cybele a fost preluată şi în 

mitologia romană, iar cultul ei prin urmare 
sărbătorit în calendarul roman. 

Dar istoria Zilei Femeii începe să se 
contureze, însă, undeva în jurul anilor 1600, 
când în Anglia se sărbătorea „Duminica 
maternităţii“ . Cu această ocazie, oamenii 
aveau o zi liberă, când se mergea în vizită şi 
se dăruiau mamelor, prăjituri. 

Mai târziu, sărbătoarea este reluată 
în Statele Unite, reinventată însă, mai puţin 
de dorinţa omagierii mamei, ci, ca manifest 
împotriva inegalităţilor sociale şi a 
discriminării dintre sexe. 

Tot ei sunt primii care au 
„transformat“ sărbătoarea femeii într-una 
dedicată mamei, iar preşedintele George 
Washington (1732 – 1799) a contribuit în 
mod simbolic la această tradiţie, după ce a 
adresat mamei sale o declaraţie 
înduioşătoare în public. 

Pe bătrânul continet au trebuit să 
treacă 50 de ani, pentru ca la  Copenhaga să 
apară pentru prima dată ideea unei sărbători 
oficiale dedicate femeii. 

Anul 1910 va consacra definitiv, la 
Copenhaga, ziua 8 martie, „Ziua Femeii”, 
fiind adoptată apoi şi în Austria şi Elveţia, 
ulterior, pe întreg continentul cu 
particularităţile specifice fiecări culturi. 

Iubim femeia,  nu pentru că i-am 
dedicat o zi dintr-o lună, special pentru ea, 
ci, pentru că, în fond, este leagănul vieţii, 
esenţa greu descriptibilă în cuvinte simple, 
izvorul acela de lumină în care se naşte 
(pentru a câta oara ?!) verbul „a iubi”, 
pentru înălţarea noastră înspre o „Nirvană„ 
– atât de greu accesibilă. 
 

În fond şi nu în ultimul rând, iubim 
femeia... 

 
 

Prof. dr. Sorin Mihai F. 



 
 
De  vorbă cu doamna director adjunct     
                         Abraham Mihaiela 
                     

 

 
R. – Cu ocazia apariţiei numărului 3 al  revistei „Paşi spre viitor ” dorim să vă 
adresăm câteva întrebări. Printre altele, am dori să ne spuneţi care au fost 
obiectivele pe care vi le-aţi propus dumneavoastră, în legătură cu ridicarea 
performanţelor didactice şi profesionale în această unitate de învăţământ, unde 
ocupaţi funcţia de director adjunct?           

M.A.  – Există foarte multe obiective care trebuie atinse în virtutea 
dezideratului de învăţământ performant. Însă, obiectivul principal este construirea 
unei atmosfere colegiale adecvată unui cadru în care profesionalismul să prevaleze. 

 

R. – Aţi reuşit să pune în practică un asemenea cadru relaţional?  
M.A.  – În  bună măsură am reuşit. Dar, există totdeauna suficiente 

argumente care să facă idealul de atins tot mai perfectibil. 
 
 

R. – După o carieră prodigioasă, încununată de numeroase succese profesionale, 
acestea fiind şi motivul pentru care aţi fost promovată într-o funcţie de conducere, 
(ca urmare a unui concurs) iată sunteţi la al doilea mandat. Bănuim o 
continuitate, este adevărat? 

M.A.  – Foarte adevărat. Există o continuitate firească între ce am început să 
fac şi ceea şi mi-aş dori să finalizez. 
 
 

R. – Sunteţi adepta ideii „născut pentru a fi director”?   
M.A.  – Chiar dacă un manager trebuie să probeze unele calităţi, hai să le 

zicem “înnăscute” nu poate fi vorba de ideea că cineva se „naşte” director. 
 

R. – A fi director adjunct, într-o unitate şcolară cu profile diferite, este după 
dumneavoastră o sarcină dificilă sau din contră? Este accesibilă tinerilor din ziua 
de astăzi? 

M.A.  – Categoric nu este uşor, dar beneficiind de sprijinul necondiţionat al 
colectivului de profesori şi nu numai, reuşesc să îmi duc la bun sfârşit această 
sarcină. Este accesibilă oricărui tânăr, cu o singură condiţie: dăruire 
necondiţionată. 
 
 
 



R. – Ce proiecte de viitor aveţi pentru şcoala noastră? 
M.A.  – Sunt foarte multe proiecte pe care mi le propun în legătură cu şcoala 

noastră, dar aş vrea să vi-l aduc la cunoştinţă pe cel mai apropiat: realizarea în 
sfârşit a unei ţinute vestimentare pentru elevi, care să ne particularizeze. 
 
 

R. – Ştim că Martie este luna începutului de primăvară. Ce înseamnă pentru 
dumneavoastră 1 martie şi 8 martie? 

M.A.  – Cred cu tărie că aceste două date de sărbătoare le trăiesc în fiecare zi. 
 
R. – Se apropie Sf. Paşte. Ce semnificaţie are pentru dumneavoastră? 

M.A.  – Însemnă în primul rând racordarea la dimensiunea creştinească a 
unui atât de important evenimet religios şi, în egală măsură, reunirea familiei 
pentru a sărbătorii asemenea evenimente. 

  
  

R. – Ce părere aveţi despre revista „Paşi spre viitor”? 
M.A.  – Este rodul unui inimos colectiv de profesori şi elevi, dăruiţi cu 

pasiune ideii de a face cunoscut şi mai mult Colegiul nostru. Sigur că, ar trebui, 
poate găsită o modalitate de a o mediatiza şi mai intens.  
 
 

R. – Un sfat şi o urare pentru elevii şcolii.  
M.A.  – În primul rând i-aş sfătui să aibă mai multă încredere în forţele 

proprii, pentru că încrederea este apanjul tinereţii, iar de urat le-aş ura ca zborul lor 
spre atingerea idealurilor să nu fie frânt, vreodată de vicisitudinile vieţii. 

 
 

R. – Un mesaj din partea dumneavoastră pentru cei cu care colaboraţi în cadrul 
Colegiului Tehnic Transilvania. 

M.A.  – Tuturor  le doresc, din suflet, să aibă puterea să depăşească senini şi 
cu demnitate prin negura acestor vremuri pe care le trăim şi să dea cu prisosinţă 
măsura valorii acolo unde îşi desfăşoară activitatea.  

 
 

                                                                   Reporteri: 
Tomoiaga Alexandra şi Babiciu Bogdan, 

clasa a XI-a A 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 

Rugăciune, cânt  şi  vers  eminescian, 
la bustul poetului din parcul ora şului 

 

  
La jumatatea lui Genar - 2011 intrăm în cel de-al 161-lea an al existenţei 

nepereche  a poetului Mihai Eminescu. 
 
 

  Strălucind  pe cerul literaturii române, vorbind lumii despre sufletul nostru, 
Eminescu există  oriunde-i pământ românesc cu codrii şi izvoare, cer senin, 
margine de mare cu valuri unduitoare şi bolţi de iubire şi dor. Poezia sa este mereu 
cu noi ca o CARTE DE RUGĂCIUNI , pe care  o rostim zilnic pe măsură ce ne  
trăim vârstele şi sentimentele.  Luni, 17 Ianuarie 2011 elevii clasei a XI a A de la 
Colegiul Tehnic  Transilvania l-au  omagiat  pe Mihai Eminescu  într-un  mod  
inedit. Au lecturat versuri din  opera poetului   şi au depus flori   la bustul din 
parcul oraşului.  

Coordonaţi de doamnele profesoare  Mioara Moholea, Bianca Molnar şi 
Oana Teremtuş  elevii  au trăit sentimentul  naturii şi iubirii eminesciene, rostind  
versuri în limba română şi  în limba engleză. Lecţia de literatură  din parcul 
oraşului, aproape de poet,  a făcut ca versurile  să  aibă un înţeles aparte . Acolo ne-
am simţit - elev şi profesor - mai aproape de spiritualitatea  geniului poeziei 
româneşti. Lectura versurilor a fost o invitaţie  pentru toţi cei cu dor de Eminescu  
să aşeze o floare la bustul din parcul oraşului sau să înalţe o rugăciune  asemeni 
poetului: 
 

”Înalţă-ne, ne mântuie/ Din valul ce ne bântuie”.                                                                                  
 prof. Mioara Moholea 

 



Darurile Primăverii  
la Colegiul Tehnic „Transilvania” 

 
 
       În acest început timid de primăvară, când din streşini mai lăcrimează ţurţurii 
de gheaţă, la Colegiul Tehnic „Transilvania” (director ing. Mircea Cărăuşan) au 
apărut primele semne ale acestui anotimp, concretizate prin proiectul educaţional 
„Darurile Primăverii”. 
       Paşii elevilor s-au rătăcit printre razele de soare, de la care au furat lumina şi 
căldura. Ochii fiecărui copil au privit mugurii florilor de primăvară, de la care au 
luat culoarea. Mâinile dibace au mângâiat gingăşia primului ghiocel şi, 
meşteşugind zi de zi, au bucurat sufletele privitorilor cu darurile lor de primăvară. 

Elevii Colegiului Tehnic „Transilvania” au pus suflet şi, cu multă 
creativitate, dăruire şi răbdare, au re-creat, în culori blânde, simbolurile primăverii: 
mărţişoare, felicitări, ornamente, lucrate în tehnica quilling, fiecare purtând un 
crâmpei din sensibilitatea lor. 
       

Reuniţi în atelierul de creaţie timp de trei 
săptămâni, elevi şi profesori, din cadrul 
acestei şcoli, şi-au stârnit imaginaţia în 
crearea unor mărţişoare inedite. 
       Roadele muncii lor au început să se 
vadă  şi au dorit să bucure şi alţi ochi, astfel 
încât aceste simboluri ale primăverii au fost 
reunite în două expoziţii amenajate la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Maramureş, 
şi la Filiala „Traian” a Bibliotecii Judeţene 
„Petre Dulfu”. 

 
 
       Pentru a aduce în sufletele dascălilor 
din Colegiul Tehnic „Transilvania” un strop 
de speranţă, de încredere şi optimism, elevii 
implicaţi în acest proiect au expus lucrările 
lor în data de 4 martie 2011 şi  în sala de 
lectură a bibliotecii şcolii. 
 

       Chipul fiecărei doamne a fost luminat 
prin darul oferit de elevii şcolii: mărţişorul, 
simbolul timid al primăverii, ce a trezit, în 
sufletul tuturor doamnelor, bucuria 
miracolului regenerării naturii. 
              
                                                           
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
prof. Marian Claudia, Mărieş Adora, Moholea Maria 

 
 
 
 



 
 

În acest an şcolar a fost reactivat parteneriatul dintre Colegiul Tehnic 
„Transilvania”, reprezentat prin director prof. ing. Mircea Cărăuşan şi Comisariatul 
Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Maramureş, reprezentat prin director 
Olivia Ardelean. Ideea realizării acestui parteneriat a pornit de la necesitatea ca 
elevii, o categorie aparte de consumatori, să fie bine informaţi şi educaţi, pentru a 
nu cădea în capcanele agenţilor economici şi pentru a se autoproteja.  
 

În sprijinul elevilor vine şi Codul Consumului ( Legea 296/2004 modificată 
şi completată de Legea 425/2006), care precizează la art. 39: „ Educarea 
consumatorilor este o parte din programul de învăţământ şi o componentă a 
obiectelor de studii. Formarea competenţelor în domeniul protecţiei 
consumatorului şi a mediului se realizează în cadrul programului de învăţământ. 
Formarea competenţelor practice se realizează inclusiv prin colaborarea 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu operatorii economici din domeniu”.  

 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor a fost extrem de 
receptiv la soicitarea noastră de realizare a acestui parteneriat, asigurându-ne de tot 
sprijinul în derularea activităţilor pe care ni le propunem. 

Dintre obiectivele specifice  ale acestui proiect de parteneriat amintim: 
� cunoaşterea alimentelor sănătoase şi sigure, a informaţiilor privind 

compoziţia şi valoarea nutritivă a alimentelor precum şi prezenţa aditivilor 
artificiali şi aromelor sau a organismelor modificate genetic; 
� cunoaşterea aspectelor legate de publicitatea înşelătoare; 
� identificarea bunurilor contrafăcute şi evitarea achiziţionării de produse 

false; 
� cunoaşterea clauzelor abuzive din contractele încheiate între consumatori 

şi agenţii economici; 
� cunoaşterea modalităţilor de anularea a unui contract; 
� cunoaşterea politicii de returnare a produselor ; 
� cunoaşterea proiectelor iniţiate de către Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor în domeniul protecţiei copiilor. 
 

Prima din activităţile prevăzute 
în cadrul acestui parteneriat s-a 
desfăşurat în data de 20 ianuarie 
2011, în sala de lectură a Colegiului 
Tehnic “Transilvania”, având ca 
invitaţi 2 comisari de la Protecţia 
Consumatorilor:  
    Mardar Cristina şi Giurgiu Maria.  

 

 
 



 
 

 
Elevii au fost informaţi cu 

privire la aspectele publicităţii 
înşelătoare, despre riscurile 
cumpărării de pe internet, dar şi 
despre “ capcanele” în care pot 
cădea atunci când încearcă să 
achiziţioneze un produs. 

 
 

 
O altă activitate s-a desfăşurat în data de 15 martie 2011, când se 

sărbătoreşte Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, având ca invitat 
comisarul Vraja Vasile de la Protecţia Consumatorilor. În amfiteatrul Colegiului s-
a prezentat semnificaţia zilei de 15 martie la nivel mondial, s-au discutat diferitele 
situaţii problemă cu care consumatorii se confruntă zi de zi şi modalităţile de 
soluţionarea acestor situaţii, şi nu în ultimul rând s-a accentuat importanţa pe care 
o are cunoaşterea de către fiecare consumator a drepturilor pe care le are pentru se 
putea autoproteja. 

 

În lunile următoare sunt prevăzute şi alte întâlniri în cadrul cărora se vor 
oferi informaţii despre identificarea bunurilor contrafăcute şi evitarea achiziţionării 
de produse false, cunoaşterea modalităţilor de anulare a unui contract, cunoaşterea 
politicii de returnare a produselor.  

 

 

 

 

 

 

 

Prof. ec. Ghiras-Dănuţ Cornelica 

 



Eminul de pe 8 martie 
 

L-am întâlnit de atâtea ori în reveriile mele…Se plimba agale pe lângă plopii 

fără soţ, sau îşi căuta copilaria pierdută în codru. Păsărele somnoroase îi alinau 

visele. Floarea albastră, lacul încărcat cu flori de nufăr se profilau în înaltul 

gândului ars de sfiala tăcerii. 

Ştiu că l-am reîntâlnit într-un 

mod neaşteptat, era iarnă, undeva la 

capătul unui oraş pierdut între munţii 
ceţosi. Era o sală luminoasă, unde 

chipul lui trona ca o umbră 
maiestuoasă peste faldurile minţii. 
Suflete curioase rosteau în şoaptă 
adieri demult apuse. Era ianuarie, un 

ianuarie a lui 2011, iar la Colegiul Tehnic Transilvania, poposise pentru o clipă 
Eminescu, emirul poeziei noastre, eminul… 

Elevii claselor a IX-a, întărind emoţia cu versuri ce răsunau ca nişte ode în 

catedrală, îşi încercau talentul în frânturi de poezie. Era un concurs, prin care 

magul poeziei româneşti reînvia în sunetul inimii îndrăgostite de frumos. Temători, 

sfioşi  au reconstruit enigmatic profilul poetului. Pentru o clipă ne aflam parcă toţi 
în inima Moldovei ce naşte în harfe ale cuvântului sensibilitatea României. A unei 

Românii ce se vrea întreagă în simţire prin cerul înstelat al inimii sale nemuritoare. 

Auditoriul format din colegi, profesori îi susţinea din priviri şi aplauze. În 

paşi adolescentini am deschis cufărul poeziei şi am înveşmîntat-o în culorile 

spiritului nostru, atunci în ianuarie. 

Cred ca el a fost, chiar dacă doar pentru o clipa, aici, pe 8 martie, viu, 

înveşmântat ca Nessus în rugul artei  
                                                                                                               

Prof. Diana Paul 

 



 
 
 
Viaţa este frumoasă şi e păcat să trecem prin ea, fără să iubim, măcar o 

singură dată, cu adevărat. Dar, în acelaşi timp trebuie să o şi preţuim. Dragostea a 
venit pe aripi de vânt şi mi-a întins mâna ei caldă, care ardea cu nerăbdare să mă 
atingă. Buzele ei erau umede şi pline de dorinţă. Fiecare privire pe care mi-o 
adresa era asemeni unui fulger care-mi străpungea inima. Şi, după atâtea priviri, 
inima mea a cedat, şi s-a lăsat pradă dragostei. 

Dar, "copilul" din mine, care încă nu ştia să preţuiască acest dar divin, care 
nu vine decât o singură dată în viaţă, a alungat acea mare taină...a dragostei... Iar 
acum, după multe luni, sufletul meu tânjeşte după acea dragoste, care acum este 
pierdută pentru totdeauna. 

Sau poate că mai există un strop de speranţă şi pentru inima mea întunecată 
şi plină de suferinţă? 

 

 

 

 
 

Există un pod care te conduce de la copilărie spre 
adolescenţă. Fiecare îl traversează aşa cum poate. Nu e uşor 
să ajungi pe partea cealaltă dar când faci asta, descoperi o 
lume diferită de cea pe care am văzut-o cu ochi de copil. 
Lumea aceasta îi aşteaptă pe cei care au curajul să viseze, să 
lupte pentru visurile lor, să-şi asume riscuri şi să-şi asume 
temerile. Lumea are nevoie de spirite rebele, care s-o schimbe 
şi s-o facă pe zi ce trece mai bună. E nevoie de tineri care să 
aibă curajul să înfrunte viaţa cu nobleţea în suflet şi cu 
dragostea în inimă. Lumea aceasta vă aşteaptă pe voi copii. 
Îndrăzniţi să traversaţi podul! Nu vă pierdeţi speranţele! 

  

Dragomir Alexandra Cristina clasa a XI-a A 

 
 
 



Deschide uşa ...                 NATURII 
 

 
 

Se ştie ca în ultima perioadă, lumea modernă ca urmare a 
acţiunilor omului, tinde să distrugă cadrul natural în care trăieşte. 

Omul  trebuie să înţeleagă că este obligat moral să impiedice 
poluarea mediului. Pentru aceste motive, noi toţi trebuie să fim 
conştienţi că viitorul omenirii depinde numai de atitudinea fiecărui 
locuitor al planetei faţă de ocrotirea mediului. 

De multe ori ne întrebăm unde o să ajungă planeta noastră, dacă 
îşi continuă acest drum liniar către autodistrugere.  

Mulţi sunt cei care încearcă să 
salveze câte un munte transformându-l 
în Parc Natural, câte o apă sau pădure 
numind-o Arie Protejată, câte o stâncă 
ce devine Rezervaţie Geologică, câte un 
animal sau plantă ce devine Monument al 
Naturii.  

Cu toate astea, sunt parcă şi mai 
mulţi acei care nu respectă mediul şi care, în ignoranţa lor, distrug 
încet şi sigur această planetă ai cărei locuitori trecători suntem cu 
toţii. 

Viaţa, în forma pe care o cunoaştem, există datorită aerului, apei 
şi pământului, acestea fiind elementele principale ce stau la baza ei. 
Atunci când unul dintre aceşti factori de influenţă este perturbat şi nu 
îşi mai poate urma ciclurile naturale fireşti, natura îşi pierde echilibrul, 
iar noi privim, uneori fără drept de replică, la adevărate dezastre 
ecologice.  

Ne punem aşadar întrebarea: “Unde va înclina această balanţă 
dacă atitudinea noastră nu este una responsabilă?” 

Conştientizăm faptul că o “picătură de apă” ce poate fi regăsită în 
ambalajul unui pachet de ţigări sau într-un container de substanţe 
chimice reziduale, cu siguranţă lasă răni adânci în“piatra”acestei 
planete, pe care noi toţi o numim Casă. 

 
Ioana Petric ă, clasa a 13-a E 



Fii ECO… în alimentaţie 
 

La final de iarnă, organismul 

nostru este secătuit de nutrienţi şi 
încărcat cu toxine. El trebuie ajutat 

pentru ca noi să ne recăpătăm energia şi 
puterea de concentrare şi să scăpăm de 

indigestii şi de depresii.  

O cură de detoxifiere se impune în 

această perioadă. 
Organismul nostru deţine mecanisme bine puse la punct de eliminare a 

toxinelor. Însă aceste mecanisme nu au fost „proiectate" să facă faţă unei cantităţi 
atât de mari de toxine, cum este cea pe care o ingerează şi o inhalează omul 

modern.  

Detoxifierea in sine presupune mai multe aspecte care implica intregul stil 

de viata insa, in mod special, o dieta de reechilibrare organica sustinuta de alimente 

de natura vegetala si suplimente cu extracte active din plante. 

Aditivii alimentari, grăsimile „rele", smogul, fumul de ţigară, radiaţiile, 

alcoolul, zahărul şi chimicalele din medicamente şi din cosmetice depăşesc de 

multe ori capacitatea organismului de a se autopurifica. Iar acest lucru este valabil 

chiar şi în cazul persoanelor care cred că au o 

alimentaţie sănătoasă, bazată preponderent pe legume şi 
pe fructe proaspete. Cele mai multe dintre acestea sunt 

stropite cu ierbicide şi cu pesticide. O altă teorie susţine 

că organismul uman nu poate recunoaşte chimicalele 

create de om şi, prin urmare, nu le identifică şi nu le 

elimină pe cele nocive.  
 

 

Tătăran Alexandra, clasa a XIII- a E 



                         1 Martie 
 
                                                                                             
            
 
 
 
 
 
                                                                   
 

 Începutul lui Martie cumulează o serie de semnificaţii şi sărbători, căci ne 
situăm la început de an, în preajma echinocţiului de primăvară  când zilele devin 
egale cu nopţile. Astrul zilei devine din ce în ce mai puternic, patronând începutul 
noului sezon agricol. Vine primăvara şi ne dăruim mărţişoare. Mărţişorul nu se 
poartă ca o jucărie sau ca o podoabă, el se poartă cu demnitate, ca un lucru sfânt. În 
trecut, fetele chiar trebuiau să nu se lase seduse de flăcăi cât timp purtau 
Mărţişorul. 
          El este un talisman,aducător de sănătate, belşug, noroc, fericire, este o bucată 
de Soare.  Dar de unde această adoraţie a Soarelui care a dominat omenirea din 
negura vremii?  În afară de realele binefaceri ale Soarelui care face viaţa posibilă 
pe Pământ, însăşi evoluţia spirituală a omului urma mersul astrului. Sufletul este 
considerat scânteia divină, un Soare la scară microcosmică. Mărţişorul este mai cu 
seamă un simbol solar. 
         Tocmai de aceea, mărţişorul era în vechime un ban de argint, care se prindea 
la gât sau la mână cu un fir împletit din aţă roşie şi albă.  
       „Banul alb e simbolul Soarele primăverii, pe care toate popoarele lumii şi-l 
închipuie alb, cu cai albi, cu haine albe, cu arme albe, pentru că albul este 
biruitor. Mărţişorul se leagă ori înainte de răsărirea Sorelui sau mai bine 
deopotrivă cu aceasta, şi scopul lui este să aduci o jertfă Soarelui, purtându-i cu 
tine chipul, cam cu acelaşi rost cum purtăm noi o cruce ori un chip al lui Hristos 
în sân. Printr-asta te faci prieten cu Soarele, ţi-l faci binevoitor şi-ţi dă ce-i stă în 
putinţă”  (G. Coşbuc).   
       Firul roşu semnifică focul, căldura Soarelui. Firul alb, iarna care tocmai a 
trecut. Simbolistica cromaticii alb-roşu este una arhetipală, semnificând în 
alchimie, prin roza albă şi cea roşie unitatea contrariilor.Împletirea alb-roşie a 
şnurului se regăseşte în steagul căluşarilor, la bradul de nuntă, la podoabele junilor, 
la sâmbra oilor şi în multe alte obiceiuri străvechi.Dăruirea Mărţişorului este 
practic o formă de urat. 
     



 „La 1 martie există obiceiul ca părin ţii să dea copiiilor (fetelor) câte o 
monedă de argint ca s-o poarte la gât sau la mână, însemnând ca copilul să fie 
curat şi sănătos ca argintul, cu venirea primăverii”. 
 

     Firul alb şi roşu înseamnă că „fetele or să fie curate şi rumene toată vara”, iar 
banul înseamnă şi belşug. 
 

    Cine poartă mărţişoare 

    Nu mai e pârlit de Soare. 

    Data până la care se poartă mărţişorul variază de la o zonă la alta. Se poartă până 
ce se aude cucul, până ce înfloresc trandafirii sau cireşii, până vin berzele etc. 
Mărţişorul se agaţă în pomul înflorit, „ca să fii frumos ca pomul”, sau se aruncă 
după berze cu el. Data la care se desface Mărţişorul este, în orice caz, una care 
marchează biruinţa primăverii, a Soarelui, care a stat în cumpănă în zilele Babelor. 
De acum nu mai avem de ce să ne temem, şi anul acesta Soarele a învins! 
  

                                     

         
 
 
 

                                  

                                                             
Tomoiagă Alexandra,  

 clasa  a XI- a   A 

 
 
 
 
 



 

Viaggio verso Caput Mundi 
Tema: Călătoria spre „Caput Mundi” 

  
 
Intimorato e con grinta parto 
Verso posti mai veduti 
Sapevo che sarei arrivato in un luogo incantato 
Dove a tanti piacerebbe andare. 
 
Con me ho solo il pensiero 
Con cui parlavo ogni tanto 
E gli dicevo c’aspettavo impaziente 
Andar lì nella grande capitale. 
 
Arrivato sono in Caput Mundi, numerosi volti vedo 
Turisti passan e si perdon 
Nelle grandi e belle piazze 
Davanti a Trevi un’altra folla vedo ancora 
 
Colpiti dal freddo sembran ascoltare 
L’acqua trassalire tra i sassi 
Sbattendo nel muto marmo 
Qui c’è solo piacere e splendore 
Riposo voluttuoso e calma gioia. 
 
 

 
 
 
 

Anamkria Horvat, clasa  a XIII-a B 
 

Prof. Horga Ioana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

    In viaggio con il pensiero 
                                          Tema: calatoria cu gândul 

 
 
 
Qui comincia l’avventura 
Di chi ama la natura 
I bei luoghi, i monti ed il mare 
Ed i viaggi in generale. 
 
Non importa dove vai 
Venezia o Shangai 
L’avventura e’ un grande sogno 
Anche tu ne hai bisogno. 
 
Tra culture differenti 
Bei paesaggi e monumenti 
Nuove cose da imparare 
Da gustare ed ammirare. 
 
Nel mio mondo viaggiatore 
Sono andato con vigore 
Sulle strade piu’ lontane 
Ho trovato cose strane 
Ma per nulla intimorita. 

 
Le ho percorse piu’ spedita 
E da adesso in poi nella mia mente 
Un altro viaggio nasce velocemente 
Chissa’ dove, chissa quando 
Ma prima o poi staro’ di nuovo viaggiando. 

 
 
                      Anamaria Horvat,  clasa  a XIII-a B 
 

                                                                                     Prof. Horga Ioana 
 

 



Bar chick 
 
Sipping this glass a bit less, 
Feeling the presence of awkwardness 
Admiring your lovely black dress. 
I'm loving it... hell yes! 
 

Looking at you twice i beggin to realize 
Deep inside behind your pretty disguise. 
All i see is sadness in your eyes, 
You deserve it because of all your lies. 
 

But the heat beggins to rize, 
I could take you as a prize. 
Hit the car and just roll, 
Forget about my moral soul. 
 

Spend all the night by your side 
When the morning comes i won't recognize, 
That in bed with the enemy i fraternize. 
But repeating this it's up to me to decide. 
 

Pop Răzvan, clasa  a XIII-a B 
 

         Prof. Chereji Anamaria 
 
 
 

                 Friends                         Beauty... 
Is in the eye of the beholder, 
Beauty... 
Is not in the eyes of a sober, 
Simpathy.. 

                                                                I think that you agree, 
                                                                Is something that you, 
                                                                Just can't win with simple things 
                                                                That i can only see. 
                                                                Apreciation... 
                                                                 Is more than simple afection, 
                                                                Make other people happy with your action, 

                                                             And apreciation will be their reaction. 
Trust... 
Is more than just a word 
It's a friends biggest reword! 

 
 

Pop Răzvan, clasa  a XIII-a B 
 

Prof. Chereji Anamaria 



 

 

The Need 
 

 

Inspiration, motivation is what you need, 

Looking up in the sky .... 

Hoping for a better day, 

I don't know what to say 

I think that peace and iner prosperity, 

Is in people that suround us everyday. 

If you need a cure for your mind of concreet, 

You can always try a bag of weed. 

 
 

 
 
 

   Pop Răzvan, clasa  a XIII-a B 
 

Prof. Chereji Anamaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Data Paştelui 
 
 

Paştele sunt sărbători a căror dată este variabilă, pentru că nu 

corespunde unei date fixe din calendarul gregorian (care urmăreşte mişcarea 

Soarelui şi schimbarea anotimpurilor).  

De fapt, ele sunt bazate pe calendarul lunar, ca şi cel utilizat de iudei. 

După primul sinod de la Niceea din 325, s-a decis ca Paştile să fie sărbătorite 

duminica de după a 14-a zi din prima lună lunară din prim ăvară (teoretic, 

prima duminică după o lună plină, începând cu data echinocţiului de 

prim ăvară). În sfârşit, toate Bisericile acceptă metoda de la Alexandria, care 

plasează echinocţiul din emisfera nordică pe 21 martie (poate apărea două zile 

mai devreme sau mai târziu), data lunii pline fiind determinată după ciclul 

metonic. O problemă care a apărut mai târziu este diferenţa de practică 

dintre Bisericile apusene şi răsăritene. Primele au adoptat calendarul 

gregorian pentru a calcula data Paştelor, iar ultimele calendarul iulian. Există 

totuşi un număr însemnat de biserici răsăritene ce folosesc calendarul 

gregorian. A fost propusă o reformă pentru metodologia de calculare a datei 

Paştilor prin summitul de la Alep, (Siria), din 1997. Aceasta ar fi permis 

eliminarea diferenţelor de dată între bisericile occidentale şi orientale; 

reforma ar fi trebuit s ă intre în vigoare în 2001, dar a eşuat. 

 

Calculul datei Paştelui, cunoscut sub numele de păscălie (lat computus), 

este destul de complicat. În timp au apărut pe lângă metodele tradiţionale şi 
unii algoritmi, precum cel realizat de matematicianul Carl Friedrich Gauss. 



 
 

Potrivit cercetătorilor Vaticanului cuvântul „Pa şte” derivă din ebraică 

„pesah” (צספ), care semnifică trecere. În Vulgata s-a tradus cu expresia 

„transitus Domini” (trecerea Domnului) devenită în engleza iacobină 

passover. Cuvântul în aramaică este pas.ha, care stă la originea cuvintelor 

greceşti şi latine πάσχα, pascha. O altă interpretare, răspândită în secolele 

trecute la catolici, a fost aceea de „pascha – passione”, de la „passione – 

suferinţă” (în greacă: πάσχω (páscho – sufăr), πάσχει (páschei – suferă) 

 
 
 

Gherghel Daniel, clasa a XIII-a E 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
  Am să grăiesc măi oameni buni o poveste adevărată, 
iară voi faceţi bine şi lăsaţi lucrurile îndărăt o bucăţâcă de 
vreme, ca să-mi daţi ascultare!  

Dacă măcar o dată v-aţi înstrăinat (voit ori nevoit) de 
locurile natale ş’aţi vieţuit pe unde v-o mânat soarta, pun 
rămăşag c-aţi simţit batăr pentru o clipă doru’ de casă!  
Eu, recunosc cinstit, deşi ai mei mi-s dragi ca ochii din cap... 
mai fericită ca pe drumuri nu-s nicăieri! 

Cu toate astea m-apucă uneori un dor de casă 
dintr’acela crunt, mai cu seamă de Maramu’... cum cred că 
numa’ moroşenii mei îs în stare să-l simtă pe de-a’ntregu’ şi 
să şi-l zbiare în cântec fără să le fie năcaz de gura lumii.  
Nicăierea nu-i apa mai bună, graiu’ mai dulce ori îmbrăţişarea 
mai strânsă ca la poalele Gutâiului copilăriei mele!  

          Ş-apoi an de an - fie pomii înfloriţi ori ger, sărbătorile ne găsesc nu alături de părinţi prin 
oraşe, ci la sat... alături de nişte oameni deosebiţi, ce ne-au adoptat cu toata dragostea în sânul 
familiei şi ne îmbie mereu şi aprins să le trecem pragu.  
          Satul e alb, în straie de sărbătoare! Poarta miresei e 
gătită, să ştie tot omu’ c-acolo’i veselie mare, se ia singura 
fată din casă pă după Gheorghiţă. Ne minunăm să vedem cum 
toate-toate’s pregătite, de-o săptămână întreagă tot satul 
participă la pregătirea evenimentului!  
          Tot atunci se pregătesc cu mare pricepere colacii - atâţia 
la număr câţi stegari (domşori de onoare ce mânuie steagul), 
druşte (domşoarele de onoare, nemăritate) nănaşi şi miri sunt.  
          Nici nănaşii nu-s lăsaţi deoparte, obiceiul zice că 
'aceştia tre’ să capete în dimineaţa după nuntă găinile 
împodobite cu verdeaţă şi zgardă', astfel că socăciţele s-au 
 îngrijit să le împodobească. 
   
  Apare şi mireasa, ce 'coată să se gătească iute că nu-i vreme a sta'. Mă uit la ea câtă-i de 
mândră, ea s-abţine să nu zdiere (plângă), o văd că-i emoţionată nevoie mare ş-atunci o strâng 
numa’ o dată-n braţe şi-i dau pace.  

 Începe gătitu’ miresei, un moment cu totu’ special: în camera cu cergi şi ţoluri suntem 
numa’ noi, trei muieri. Mireasa ce începe să se înveşmânteze ajutată cu multă pricepere de mama 
ei şi eu... ca să le trag în chip, s’aibă ca amintire aceste momente.  

 
 
  În păr are prins şlaieru (voalul), iară cameşa şi-o trage cu 
grijă să nu–şi strice cocu. Apoi mama Lucicăi îi ajută să-mbrace 
stanu’ cu colţi (poalele albe) şi sumna cea roşie, nou nouţă, dintr-
un material a cărui model inflorat zice-se că se găseşte mai greu 
acum. La mijloc îi leagă brâul înstruţat cu mărgele ş-apoi când 
toate-s tomnite mireasa se coată-n oglindă.  

Îi pare că-i frumuşică şi cum foc să fie altfel când ochii îi 
sclipesc, doară a ajuns-o cea mai importantă zi din viaţa ei ?!?  



             Peste cameşă cu benzeri şi cu colţi formăluiţi pă la mâneci îşi pune la final ţeptaru 
(cojocul) cu ciupti şi oglinzi, primeşte binecuvântarea lăcrămată a mamei şi se duce să-l aştepte 
la fereastră pe-al ei ales.  

 
 
 
 
Iară druştele stau la căldură lângă nănaşi şi 

mireasă, scrutând-se fără sfială care cât e de 
nialcoşă!  
 

              
 
 
 

 
 
 

La un semn, toată rumoarea se opreşte brusc, 
ochii se fac cât cepele... că imediat un alt freamăt din ce 
în ce mai entuziasmat să se transmită asemeni telefonului 
fără fir până la urechile miresei sătulă de aşteptare: 
„vineee, vine mireleeee !”  
 
 
             

 
Aşadar, mirele şi toţi nuntaşii din partea lui pornesc către mireasă, fiind coborât de 

ceteraşii lui, da nu oricum, ci „pă drumul după soare”! În frunte merg feciorii şi stegarii, cu 
uiegi de horincă în mână, jucând în chiote şi strigături. Apoi urmează mirele cu nănaşii lui, 
părinţii şi restul nuntaşilor dinspre partea sa. Şi oricum ar si, mirele ştie că din ziua asta n-are ce 
căuta în casa părintească următoarele 3 zile, ci numa’ apoi... 'păntru a nu să despărţi şi pentru a 
nu avea ochi şi urechi decât pentru nevasta lui!'  
            Ajunşi în ocolu’ miresei ceteraşii 
ard şi mai cu foc corzile, mirele îi duce 
miresei buchetu’ pe care îl lasă în 
schimbul unui sărut apăsat.  

Apoi mirele porneşte către cununie 
însoţit de alaiul său, urmând să se 
întâlnească cu mireasa doar în faţa 
preotului. Mireasa iese (la braţul 
feciorilor) de după masă în sensul în care 
răsare soarele, iară în ocolul casei 
părinteşti primeşte ‘strigăturile cu grâu’ ce 
împletesc felurile urale, jeluiri, povaţe şi 
sorociri.  

Mireasa şi toţi nuntaşii ei pornesc 
apoi tot „pă drumu’ după soare” către biserică, coborâţi de ceteraşii miresei. În faţă stau druştele, 
urmate de mireasă -înconjurată de feciorii şi nănaşii din partea ei. În spate vin restul nuntaşilor, 
fiecare cu horincă în mână, împânzind uliţele satului cu strigăturile lor...       (prima parte) 
 

Nemeş Maria, clasa a IX—a A 



 

 
 

Atât frumuseţea cât şi talentul îi caracterizează pe toţi cei pe care-i voi 
descrie în câteva cuvinte. Totuşi, fie că a fost vorba despre un accident, o 
sinucidere sau pur si simplu ghinion, trebuie să recunoaştem că vedetele prezentate 
în acest material au plecat prea devreme dintre noi. 

 
 

Brittany Murphy 
Actriţa Brittany Murphy s-a făcut remarcată prin rolurile 

din filme precum Clueless, Just Married, Girl Interrupted,Spun, 8 
Mile, Uptown Girls sau Sin City. În anul 2006 a reuşit să bifeze 
şi filmul Happy Feet punându-şi în evidenţă vocea. 

Începând cu anul 2008, Brittany Murphy s-a aflat în 
lumina reflectoarelor din alte motive. Starea sa de sănătate s-a 
deteriorat extrem de mult, iar majoritatea criticilor speculau pe 

seama unei eventuale dependeţe de cocaină pe care actriţa să o fi ascuns de ceva 
timp 

Zvonurile au fost destul de repede infirmate, atât de Brittany cât şi de 
proaspătul soţ al acesteia, Simon Monjack.  “Nu folosesc , nu am folosit şi nu am 
de gând să folosesc vreodată droguri. De fapt nu am timp să le folosesc, deoarece 
atunci când nu sunt acasă sunt pe platourile de filmare, iar acasă stau destul de rar” 
– a mai spus actriţa în vârstă de 32 de ani 

Droguri sau nu, dimineaţa zilei de 20 decembrie 2009 zguduie Hollywood-ul 
prin vestea că Brittany Murphy a decedat. Cauzele morţii au rămas un mister până 
când familia a făcut declaraţii oficiale. Astfel, Brittany ar fi murit în urma unei 
pneumonii severe care a dus la o alterare gravă a stării de sănătate. 

Ironia sorţii face că la mai puţin de jumatate de an, Simon Monjack, soţul lui 
Brittany Murphy, să moară în acelaşi dormitor unde a murit şi soţia sa, tot din 
cauza unei pneumonii severe netratate. 

 

             Heath Ledger 
 Când corpul lui Heath Ledger a fost descoperit de 

către menajera sa pe data de 22 ianuarie 2008 tabloidele au 
titrat “Prea tânăr pentru o sinucidere”.  Încă nu se ştie dacă 
actorul australian a vrut să se sinucidă cu adevărat sau 
moartea a survenit în urma unui accident. 

Ceea ce este mult mai cunoscut este faptul că Heath 
Ledger a fost găsit inconştient, întins pe canapeaua din 
sufrageria apartamentului său, lângă o cutie începută de 
somnifere. Autopsia a arătat faptul că actorul a murit în urma unei supradoze. 



Heath Ledger a lasat în urma sa o fetita de 2 ani. Ultimul rol pe care l-a 
interpretat , şi care de altfel i-a adus un premiu post-mortem, a fost cel al lui Joker 
din filmul The Dark Knight. 
 
Anna Nicole Smith 

Sex simbolul Anna Nicole Smith a murit în 2007 în urma 
unei supradoze de calmante şi somnifere. Verdictul: 
Sinucidere! 

Chiar dacă pentru foarte mulţi dintre noi viaţa fostului 
model Playboy era echivalentul unei vieţi perfecte, reuşind să 
se căsătorească cu miliardarul texan Howard Marshall, Anna a 
trecut şi prin momente dificile. Baiatul său în vârstă de 20 de 
ani a murit în aceiaşi săptămână în care ea a născut o fetiţă. 

Apropiaţii susţin că în ciuda naşterii fetiţei, Anna nu a 
putut să treacă peste momentul dificil legat de moartea fiului ei şi la numai 5 luni 
de la ambele evenimente a decis să îşi pună capăt zilelor. Autopsia ulterioară a 
arătat faptul că în corpul vedetei au fost găsite 11 medicamente diferite. 

 
 

                                                                                                  James Dean              
  Faimosul actor James Dean s-a născut în anul 1931 în 
Statele Unite. Foarte repede s-a remarcat prin talentul său şi 
până la vârsta de 20 de ani a devenit un adevarat sex-simbol al 
timpului. Rebel Without a Cause este filmul cu care Dean a 
devenit faimos în întreaga lume. 

Din păcate viaţa lui s-a încheiat brusc în urma unui 
accident de maşină în anul 1955, atunci când actorul testa un 
Porsche 550 cu care urma să participe la o cursă organizată în 
California. Avea numai 23 de ani. 

 
John Lennon, Selena, Gianni Versace, Notorious B.I.G şi Tupac Shakur 

 
 

 
 

Diva muzicii pop latino, Selena, a murit la vârsta de 22 de ani în urma unei 
împuşcături. La fel ca şi în cazul lui John Lennon, autorul crimei a fost „desemnat” 
un fan înfocat. Cea care a apăsat pe tragaci în cazul Selenei, dar care a negat la 
început acuzaţiile, a fost chiar fondatoarea fan clubului. 

Aceasta a declarat ulterior că nu a suportat că o tânără de doar 22 de ani 
poate să fie atât de celebră precum Selena. Astfel, pe 9 martie 1997 Selena a murit 
la spital în urma rănilor provocate de împuşcătură. 



Tot anul 1997 a adus alte câteva evenimente similare. Pe data de 15 iulie 
moartea designer-ului Gianni Versace şoca o lume întreaga. Acesta a fost împuşcat 
pe scările casei sale de catre criminalul în serie Andrew Phillip Cunanan, de 
asemenea şi rapperii Notorious B.I.G si Tupac Shakur(1996) au sfârşit tot din 
cauza unor împuşcături şi răfuieli între bandele de cartier. 

Cazul lui John Lennon a şocat o lume întreagă. În anul 1980, Mark David 
Chapman declară că este cel care l-a omorât pe faimosul muzician. Chiar dacă 
avocaţii săi au încercat să pledeze nebunia în cazul clientului lor, tânărul a susţinut 
că a fost perfect lucid în momentul în care a apăsat pe trăgaci. 

John Lennon a murit la vârsta de 40 de ani în urma unei împuşcături. 
 
 

Bruce Lee 
În 1973, expertul în arte marţiale Bruce Lee participă la o 

conferinţă în Hong Kong. Imediat după încheierea întâlnirii, 
tânărul actor a acuzat o durere foarte puternică de cap.  
Prietena sa, Betty Ting i-a adus un calmant obişnuit şi l-a 
îndrumat pe actor să se întindă pe canapeaua din camera hotelului 
unde amandoi erau cazaţi. Actorul a închis ochii şi nu i-a mai 
deschis niciodată.  
     Potrivit raportului medical, Bruce Lee în vârstă de 32 de ani a 
suferit o comoţie cerebrală din cauza stresului, iar analgezicul pe 
care l-a înghiţit a grăbit moartea sa. Betty Ting nu a fost găsită vinovată pentru 
omor din imprudenţă, dar gurile rele susţin că actorul ar fi fost omorat intenţionat 
de către mafia din Hong Kong deoarece a refuzat să plătească taxa de protecţie. 
 
      Brandon Lee 

Brandon Lee, fiul lui Bruce Lee a murit şi el foarte 
tânăr. La vârsta de 27 de ani, Brandon era un actor care 
promitea foarte mult, chiar dacă nu era considerat un geniu 
precum tatăl său, tânărul filma deja cateva filme care tineau 
capul de afis in multe cinematografe. 
      Brandon a murit în urma unei împuşcături accidentale pe 
platou în timp ce filma o scenă din filmul „Corbul”. Pistolul 
trebuia să conţină gloanţe oarbe, iar cel care urma să-l 

„împuşte” pe actor nu avea de ce să-i pună în pericol viaţa. Totuşi, în circumstanţe 
necunoscute, pistolul nu a fost încărcat cu gloanţele de cauciuc, iar Brandon Lee a 
filmat scena şi a fost împuşcat în abdoment. 

Tânărul actor a murit la spital la doar câteva ore de la incident. 
 
 

Sursa: 
http://www.yuppy.ro/articol/Top/642/slideshow/12-Staruri-care-au-murit-prea-devreme.html 
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Fiecare ţigară îţi face rău. Renunţă cât mai poţi. 
 

Fumatul este cunoscut de acum 300 de ani dar a început să se răspândească 
după cel de-al doilea război mondial în toate ţările lumii. S-a stabilit că în lume la 
ora actuală fumatul este răspunzător pentru mai mult de 1 milion de decese anual. 
 

Ce ar trebui să ştiu despre fumat? 
� Care dintre următoarele afirmaţii consideri 
      că ţi se potrivesc? 
� Sunt curios 
� Sunt stresat 
� Vreau să fiu acceptat/ă de alţii 
� Sunt îngrijorat/ă de greutatea mea 
 
Dacă ai bifat cel puţin una dintre aceste afirmaţii, înseamnă că ai ceva în comun 

cu cei de vârsta ta care fumează sau care s-au gândit să fumeze. 
 Iată ce zic tinerii: 
� Satisfacerea curiozităţii. ,,Mă tot întrebam cum este să fumezi, aşa că am 

acceptat o ţigară de la o colegă, m-am furişat afară şi am fumat-o. 
� Stresul şi dorinţa de a fi acceptat/ă de alţii.  
� Scăderea în greutate. ,,Unele fete fumează ca  să nu se îngraşe. E mai uşor 

decât să ţii regim.” 
         Dar înainte să-ţi aprinzi prima ţigară - sau pe urmatoarea -, stai şi gândeşte-te. 
Nu fi asemenea peştelui care se repede la momeală. E adevărat el se alege cu ceva, 
dar ce preţ va plati? 

 

Vă prezint câteva aspecte la care aţi putea medita. 
Ce ştii în realitate despre fumat?  
� ,,Fumatul reduce stresul” - Fals.  

–   Deşi fumatul poate reduce pe moment neplăcerile provocate de 
simptomele de sevraj, oameni de ştiinţă au descoperit că,îin realitate, din cauza 
nicotinei nivelul hormonilor creşte. 
� ,,N-o să trag tot fumul în plămani “ - Fals.  

–   Potrivit unor studii, peste 80% din particulele fumului de ţigară inhalat 
rămân în organism. 
� ,,Fumatul n-o să-mi afecteze sănătatea decât la bătrâneţe.” - Fals.  

– Deşi riscurile cresc cu fiecare ţigaăa pe care o fumezi, există şi efecte 
imediate. Unii oameni devin dependenţi de la prima ţigară. Capacitatea pulmonara 
se reduce şi, foarte probabil, te vei alege cu o tuse persistentă. De asemenea, 
fumatul contribuie la îmbătrânirea prematură a pielii şi creşte apariţia disfuncţiilor 
sexuale, a atacurilor de panică şi a depresiei. 
� ,,Dacă fumez am să fiu mai atrăgător în ochii persoanelor de sex opus.” - Fals. 



– Cercetatorul Lloyd Johnston a constatat că adolescenţii care fumează 
sunt ,,mai puţin atragători pentru majoritatea persoanelor de sex opus.” 
� ,,Fumatul mă afectează doar pe mine.” - Fals.  
– Fumatul pasiv ucide anual mii de personae. Fumand, le faci rău 

prietenilor, familiei şi chiar animalelor de companie.  
 
Cum să te împotriveşti tentaţiei ? 

 
� Ce vei face dacă cineva îţi oferă o ţigară? De obicei este suficient să spui cu 

hotarare: ,,Nu, mulţumesc. Nu fumez.”  Dacă persoana respectivă insistă sau chiar 
te ia peste picior, nu uita că ai dreptul să refuzi. Ai putea adăuga ceva de genul: 

� ,,Am aflat care sunt riscurile fumatului şi m-am gândit că nu-i de mine.” 
� ,,Mi-am făcut niste planuri importante de viitor şi pentru asta am nevoie de 

plămâni.” 
� Ce preţ am plăti dacă aş fuma? Merită să-mi pierd sănătatea, să pierd respectul 

altora şi, pe deasupra, să pierd şi o gramadă de bani?  
 

 
Cum să te laşi de fumat ?  

 
1.Convinge-te pe tine însuţi. 
2.Cere ajutor. Dacă fumezi în ascuns, acum este timpul să le mărturiseşti 

celor apropiaţi că  ai un viciu. Spune-le că te laşi de fumat şi cere-le ajutorul. 
3.Stabileşte o dată. Acorda-ţi două săptămâni sau mai puţin că te laşi de 

fumat şi notează-ţi în calendar data fixă. Informează-ţi familia şi prietenii cu 
privire la acea dată. 

 4.Caută şi distruge. Înainte de data fixată, caută atent prin casă, prin maşina 
şi prin buzunarele hainelor  ca să vezi dacă ţi-a mai ramas vreo ţigară. Distruge 
toate ţigările. Aruncă  brichetele, chibriturile şi scrumierele. 

 5. Suportă simptomele de sevraj.Bea mult suc natural de fructe sau apă şi 
dormi mai mult. Nu uita că neplacerile sunt temporare, pe când foloasele sunt 
permanente! 

 6. Evită tentaţiile. Evită locurile şi situaţiile în care ai fi tentat să fumezi, dar 
şi compania  altor fumători. 

 7. Nu căuta scuze. Nu te amagi spunâdu-ţi: ,,Trag doar un fum.“  
 Dacă vei căuta astfel de scuze, cel mai probabil vei relua viciul. 

 
Nu te lăsa înşelat.  

 
 
 
Bibliografie: 

http://referat.clopotel.ro/Efectele_fumatului-5606.html 
http://tigarielectronice.eu/blog/?p=45 

Varga Vlăduţ şi Mureşan Sorin,   
clasa a XII-a A 



 
 

Toată lumea ştie că fructele şi legumele sunt benefice pentru organismul 
nostru. Dar se dovedeşte că unele dintre produse reflectă părţi ale corpului şi le 
furnizează substanţe nutritive. Coincidenta? Poate … Deşi aceste 10 produse sunt 
utile pentru întregul corp, această listă de coincidenţe vesele vă va aminti de ce este 
nevoie pentru a rezolva probleme specifice. 

 

       MORCOVI şi OCHI 
Dacă tăiem morcovii este uşor să vedem că această 

legumă seamănă cu ochiul. Se pare că morcovii sunt utili 
pentru sănătatea ochilor. Au multe vitamine şi 
antioxidanţi, cum ar fi beta-carotenul, care reduce riscul 
degenerării maculei (depresiunea retinei la polul 
posterior al globului ocular), care este cauza pierderii 
vederii la persoanele în vârstă. 

 

           NUCA şi CREIERUL 
Dulcea şi încreţita nucă seamănă izbitor cu 

un alt organ din corpul uman: creierul. 
Asemănarea nu este surprinzătoare. Nuca este 
numita “aliment pentru creier”. Are un conţinut 
foarte ridicat de acizi graşi omega-3, care ajută la 
menţinerea funcţiei creierului. 
 

ŢELINA şi OASELE 
Tulpinile lungi de ţelina arata ca oasele, şi sunt, de 

asemenea, folositoare pentru ele. Ţelina este o sursă de 
siliciu, care face parte din structura moleculară a oaselor. 
O altă coincidenţă amuzantă: oasele, precum ţelina, conţin 
23% sodiu. 

 
VINUL ROŞU şi SÂNGELE 

Vinul roşu, bogat în antioxidanţi şi 
polifenoli, seamănă cu sângele. Când il veţi 
bea, vă veţi umple de substanţe sănătoase, 
care luptă cu substanţele distructive  din 
sânge, cum ar fi colesterolul, care poate 
provoca boli de inimă. Vinul roşu conţine de 
asemenea, substanţe care subţiază sângele, 
limitând astfel numărul cheagurilor, care sunt 
asociate cu boli cardiovasculare şi accidente vasculare cerebrale. 
 
GRAPEFRUIT şi SÂN 

Similitudinea între citricele rotunde şi sâni poate fi mai 
mult decât o coincidenţă. Grapefruitul conţine o substanţă numită 
limonoid, care împiedică dezvoltarea cancerului de sân. 



 
AVOCADO şi UTER 

Forma fructului de avocado seamănă cu 
uterul. Avocado susţine sănătatea reproducerii. El 
este o sursă bună de acid folic, care reduce riscul 
displaziei de col uterin (condiţie precanceroasă). 
 
 
CRUSTACEE şi TESTICULE  

Se pare că scoicile care seamănă cu testiculele, 
sunt foarte utile pentru organele sexuale masculine. 
Studiile efectuate în Ţările de Jos au constatat că 
suplimentarea dietei cu acid folic şi zinc conţinute de 
crustacee în număr mare, poate avea un impact 
semnificativ asupra îmbunătăţirii calităţii spermei la 

bărbaţi. 
 

ROŞIA şi INIMA 
Dacă tăiaţi o rosie, puteţi vedea că ea are 

mai multe camere, care seamănă cu structura 
inimii. Studiile au arătat că licopenul conţinut 
în tomate reduce riscul de boli cardiovasculare 
la bărbaţi şi femei. Şi, daca rosiile se amestecă  
cu putin ulei de măsline sau grăsimi, cum ar fi 
avocado, se poate creşte de aproape zece ori 
cantitatea de licopen absorbită de organism. 
 

           GHIMBIR şi STOMAC 
Rădăcina de ghimbir aminteşte de organele 
digestive. Şi se ştie de mult timp că ghimbirul ajută 
la răul de mare şi la simptomele cauzate de mirosri 
şi gust acru. Cercetătorii din Danemarca au 
descoperit că rădăcina acestei plante sub formă de 
praf suprimă greaţă şi vărsăturile, chiar şi în 
cazurile în care acestea sunt foarte distincte, şi 
necesită spitalizare. Este recomandat gravidelor. 

 
 

CARTOFUL DULCE şi PANCREASUL 
 

Alungitul cartof dulce este foarte asemănător cu 
pancreasul şi contribuie de asemenea la funcţionarea 
sănătoasa a acestuia. Cartoful conţine mult beta-caroten, 
care este un antioxidant puternic ce protejează toate 
ţesuturile corpului, inclusiv pancreasul de afecţiuni asociate 
cu cancerul pancreatic sau cu îmbătrânirea. 
http://oracoolblog.wordpress.com/2011/03/02/alimente-si-parti-ale-corpului/ 
 

                                                                   Cherecheş Persida, clasa a XI-a A    



Geniile lumii 
Cei mai deştepţi copii din toate timpurile 
 

 

Titulatura de  "om deştept"  o primeşti automat în momentul în care ai trecut 
testul Mensa. 

Mensa este o organizaţie cu filiale în toată lumea. Membru poţi fi doar dacă 
ai un IQ în primele două procente din totalul populaţiei. Adică un coeficient de 
inteligenţă pe scara standard de 132. Inteligenţa medie nu depăşeşte valoarea de 
100. Un scor între 121-150 indică o inteligenţă peste medie. Oricine obţine peste 
150 este considerat ca având o inteligenţă de geniu.  

 

De-a lungul timpului multe persoane au  reuşit să intre în istoria omenirii 
prin talentul şi inteligenţa lor, dar dacă ne referim la capacităţile speciale ale 
copiilor acestea depăşesc orice aşteptări. Un top 10 al celor mai geniali copii din 
lume a fost realizat recent de oddee.com 
 

1. Kim Ung-Yong: cel mai inteligent om din lume. Admis la universitate la 4 
ani, şi-a luat doctoratul la 15 şi are un IQ de 210, ceea ce îl 
face cel mai inteligent om din lume. La vârsta de patru ani era 
deja capabil să citească în japoneză, coreană, germană şi 
engleză.  
 La cinci ani, rezolva ecuaţii diferenţiale. Mai târziu, în 
direct la o televiziune japoneză, şi-a demonstrat fluenţa în 
chineză, spaniolă, vietnameză, tagalong, germană, engleză, 
japoneză şi coreană. 

  Kim a participat, de la trei la şase ani, la cursurile de fizică ale Universităţii 
Hanyang. La şase ani, şi-a început lucrările de cercetare la NASA.  A lucrat aici 
până în 1978, când s-a întors în Coreea, unde a ales ingineria civilă. 
           I s-a oferit ocazia să studieze la cele mai prestigioase universităţi din 
Coreea, dar a ales o universitate de provincie, Chungbuk National University, unde 
lucrează şi în prezent. 
 

2. Gregory Smith este cel mai tânăr câştigător al Premiului 
Nobel  Pentru Pace.  
Născut în 1990, Gregory Smith a învăţat să citească la doi ani, iar 
la 10 era deja student la universitate Gregory. Când nu devorează 
orice carte îi cade în mână, băiatul bate Globul în lung şi-n lat ca 
activist pentru drepturile copiilor.   
         Smith este fondatorul organizaţiei "International Youth 
Advocates", care promovează principiile păcii şi înţelegerii între 
tinerii din toată lumea. Eforturile depuse pentru a promova pacea şi drepturile 
copiilor i-au adus micului geniu alte patru nominalizări la Premiul Nobel pentru 
Pace, dar şi posibilitatea de a ţine discursuri la întâlnirile din cadrul Naţiunilor 
Unite. S-a întâlnit cu Bill Clinton şi Mihail Gorbaciov şi a ţinut discursuri la ONU. 



 
   3. Akrit Jaswal  (născut la 23 aprilie 1993 în India)  a realizat prima sa operaţie 

când avea doar 7 ani. Micuţul indian a avut-o ca pacientă pe 
o fetiţă din satul său care suferise o arsură gravă la nivelul 
mâinii şi nu îşi permitea să se ducă la medic pentru a se 
trata. Akrit nu avea pregătire medicală şi nicio experienţă în 
chirurgie, dar operaţia sa a fost un adevărat succes. Akrit 
Jaswal a avut o reputaţie, în regiune, pentru a fi un geniu 
medical. El are un IQ de 146. 
        După evenimentul din 2000, tânărul s-a devotat 

cercetării din domeniul medicinei, iar la 12 ani anunţa că este pe punctul de a 
descoperi un leac  

pentru vindecarea cancerului. 
 

    4. Cleopatra Stratan deţine recordul de a fi cel mai tânăr artist care a cântat 
live timp de două ore în faţa unui public numeros, cel mai bine 
plătit tânăr artist şi cel mai tânăr artist care a primit un premiu 
MTV. De asemenea, este considerată cel mai tânăr artist a cărui 
melodie a ajuns hitul nr.1 într-o ţară, melodia "Ghiţă" a ocupat timp 
de mai multe săptămâni locul 1 în topurile româneşti. Toate aceste 
nominalizări le-a primit la vârsta de 3 ani fapt ce a adus-o pe micuţa 
din Chişinău în atenţia întregii lumi, şi chiar i-a asigurat locul patru 
în topul celor 10 copii geniali ai lumii. 
 
   5. Aelita Andre, talentată de mică, la doar 3 ani e noua “micuţă Picasso”. 

Născută în Melbourne, în Australia, micuţa a pus mâna 
pe pensulă încă de la... nouă luni. S-a evidenţiat în toată 
lumea prin picturile sale abstracte realizate la o vârstă atât 
de fragedă.  
       Picturile micuţei australience au fost deja expuse în 
faimoasa galerie de pe strada Brunswick, din Fitzroy. 
Tablourile artistei sunt considerate adevărate opere de 
artă. Aelita a vândut deja 32 de picturi ale sale, cea mai 
scumpă lucrare s-a dat pentru 26.000 de dolari! 

 
 

   6. Saul Aaron Kripke  este considerat cel mai mare filosof în viaţă, dar şi cel 
mai tânăr profesor de la Hardvard.  
Fiul unui rabin, Saul Aaron Kripke s-a născut în 1940, la 
New York şi a crescut un Omaha. Când era în clasa a patra, 
a descoperit algebra, iar când se afla încă în şcoala primară 
stăpânea deja geometria şi se apuca de filosofie. În 
adolescenţă, a scris o serie de eseuri care ulterior s-au 
transformat în studii de logică formală. Pentru unul dintre 
acestea a primit invitaţia să predea la Harvard, ofertă pe care 
a refuzat-o, motivând: „mama a spus că ar fi cazul să termin mai întâi liceul şi apoi 



să merg la facultate”. Kripke este laureat al Premiului Schock, echivalentul 
Nobelului în filosofie. 
   7. Michael Kevin Kearney a absolvit facultatea la numai 10 ani. 

Micul geniu s-a născut pe18 ianuarie 1984, în Honolulu , 
Hawaii , SUA  şi a început să citească la vârsta la care mulţi 
copii abia încep să spună "mama", mai exact la 10 luni. La 4 
ani, a obţinut un scor maxim la testul pentru admiterea la 
cursurile de matematică pentru copii supradotaţi ale 
Universităţii Johns Hopkins din SUA, a terminat liceul la 6 ani 
şi studiile universitare la 10, deţinând recordul de cel mai tânăr 

absolvent de studii superioare. În 2008, la vârsta de 24 de ani, a devenit faimos 
câştigând marele premiu de 1 milion de dolari la un joc-concurs de cultură 
generală, numit Gold Rush. 
 

   8. Fabiano Luigi Caruana este considerat micul geniu al şahului.  
Fabiano Luigi Caruana, născut în 1992, a dobândit, în 2007, 

titlul de Mare Maestru al acestui sport. Avea 14 ani, 11 luni şi 20 
zile şi devenea, astfel, cel mai tânar Mare Maestru şahist. Pentru că 
tânărul născut la Miami, are dublă cetăţenie, americană şi italiană, 
este considerat cel mai tânăr maestru al şahului din istoria Statelor 
Unite şi a Italiei.  
 

     9. William Joseph Mosconi a ajuns jucător profesionist de biliard la vârsta de 6 
ani. Acesta a început să joace biliard pe o masă improvizată, cu 
cartofi pe post de bile şi o coadă de mătură în loc de tac,  iar 
mai apoi a trebuit să se urce pe o ladă pentru a putea ajunge la 
masa de biliard a familiei. În scurt timp copilul a început să îşi 
învingă adversarii, chiar dacă aceştia erau jucători cu 
experienţă.  La numai 11 ani, William era deja campion de 
biliard la juniori şi în anii următori a inventat mai multe lovituri 

spectaculoase şi a stabilit numeroase recorduri în biliard. 
 

  10. Elaina Smith este cea mai tânără realizatoare a unei 
emisiuni de radio. O femeie care fusese părăsită de 
partenerul ei a sunat la un post de radio britanic, cerând un 
sfat: cum să depăşească starea de nefericire în care se găsea? 
Elaina Smith a sunat şi ea, la rândul ei, pentru a-i răspunde 
ascultătoarei: a sfătuit-o să meargă la bowling cu prietenii şi 
să bea o cană cu lapte cald. Postul de radio i-a oferit, la scurt 
timp, o slujbă, astfel încât acum Elaina, care are doar 7 ani, dă sfaturi de viaţă – 
pline de atâta bun-simţ, încât ai zice că are o grămadă de experienţă – adulţilor 
necăji ţi de fel şi fel de probleme în viaţa de toate zilele. 
Sursa:  http://www.realitatea.net/copiii-geniali-ai-lumii_801470.html 
            http://www.opinii.md/articol/2228/top-10-copii-supradotati-care-au-uluit-lumea 
            http://www.dorohoinews.ro/invatamant-206-Descopera-10-copii-geniali,-care-au-uimit-     
            lumea-intreaga!.html 

Prof. ing. Barbur Maria  



Invenţii mai mult sau mai puţin cunoscute 
 

 Putem observa cu stupoare cum unii români afirmă despre locuitorii acestei 
ţări că ar fi doar nişte  barbari  încă de pe vremea  dacilor, care n-ar  fi ştiut  nici  
măcar să scrie  şi că românii sunt şi acum “codaşii Europei”!  Astfel  de  afirmaţii 
pot fi semne de  incultură crasă sau, de cele mai multe ori, de  rea voinţă,  ce apare  
ca un rezultat  al  oportunismului  unor ziarişti care nu urmăresc altceva decât banii 
care vin din Vest sau de la Est. 

Şi  pentru  că autorii  celui mai popular dicţionar  occidental “Larousse”  nu 
vorbesc deloc de români   ca   naţiune  importantă  pentru  dezvoltarea   civilizaţiei 
umane,  vom   prezenta  o serie  de inventatori de marcă originari din România  sau 
personalităţi mondiale de primă mărime care aparţin acestui  neam,  dar  care  din  
pacate  nu sunt cunoscuţi, deoarece se pare că mass-media româneasca este mult 
mai preocupată de cazuri stupide care nu au nici o valoare umană şi naţională. 
* Rachetele  expediate  de la Cape Kennedy  şi aripile “Delta” au fost  inventate 
la Sibiu încă din 1555!   Onest,  Robert  Charroux  a semnalat  acest  eveniment  cu 
toate amănuntele necesare si cu o fireasca  uimire  că  “istoria  oficială”  a  “reuşit”  
să-l  neglijeze.  Racheta  spaţiala  cu  trei  etaje  de carburant solid  (”model Cape 
Kennedy”)  a fost inventată în anul 1529 şi trimisă în spaţiu cu succes în 1555, în 
prezenţa a mii de spectatori. Performer: Conrad Haas, şeful Depozitului de 
Artilerie de la Sibiu (1550 - 1570). 

Această  informaţie şi următoarele provin dintr-un vechi  manuscris  
descoperit de prof. Doru Todericiu  în anul  1961,  la biblioteca  din Sibiu. Lista  
invenţiilor  menţionate în manuscris conţine: racheta cu două etaje de ardere 
(1529); racheta cu trei etaje (1529), baterie de rachetă (1529),  căsuţa zburătoare  
(1536),  experimentarea  principiului  arderilor  necesare  la  racheta  cu  mai  
multe etaje (1555), utilizarea aripioarelor  de stabilizare  având forma literei delta 
(1555)”, “Căsuţa  zburătoare”, propulsată  în  aer  de  rachetă,  nu  era  nimic  
altceva  decât  anticiparea cabinei spaţiale  folosită de cosmonauţi începând cu anii 
50.  În lucrare  erau  menţionate şi pulberile lui Ioan Românul din Alba Iulia. 
* Radioactivitatea artificială a fost descoperită de o savantă de la Facultatea de 
Ştiinţe Bucureşti şi însuşită apoi de Marie Curie şi întrebuinţată pentru  distrugere.  
Cerând un grad superior la facultate, savanta româncă îi scria regelui Carol al II 
lea: Numirea mea s-ar putea face pe aceeaşi cale excepţi-onală  ca  şi a  domnilor  
recomandaţi  de  dl. Perrin,  ca o  recompensă  a descoperirii radioactivităţii 
artificiale -care este a mea şi  de al carui fruct s-a bucurat  d-na Joliot  Curie   
recomandată  de însuşi dl. Perrin pentru  Premiul Nobel.  Domnul Decan al  
Facultăţii de Ştiinţe  si o parte  din profesori mă sacrifică   pentru  a  nu-i  
nemulţumi  pe  dl. Perrin  şi pe soţii Joliot Curie, de care, zic dumnealor,au nevoie. 
Veşnicile  plecăciuni  faţă  de cei  de  afară,  bogaţi,  deci  deştepti şi merituoşi!  
Nedreptăţita savantă  înfiinţase  din  proprie  iniţiativă  Catedra  de  Radioactivitate  
de  la   Facultatea  de  Ştiinţe Bucuresti. 
* 1827 - Petrache Poenaru , membru al  Academiei  Române  şi  unul  dintre  
organizatorii   învăţă-mântului naţional inventează predecesorul stiloului modern; 



* 1858 - Bucureşti  - primul oraş din lume iluminat cu petrol şi prima rafinare a 
petrolului; 
* 1880 - Dumitru Vasescu - construieşte automobilul cu motor cu aburi; 
* 1881 Alexandru Ciurcu - obţine  un  brevet  a invenţiei  din Franţa prin care 
prevede posibilitatea zborului cu reacţie; 
* 1885 - Victor Babeş - realizează primul tratat de bacteriologie din lume; 
* 1886 Alexandru Ciurcu - construieşte  prima ambarcaţiune cu reacţie; 
* 1895 D. Hurmuzescu - descoperă electroscopul; 
* 1899 C.I. Istrate - o nouă clasă de coloranţi; 
* 1900 Nicolae Teclu - becul cu reglarea curentului electric şi gaz; 
* 1904 Emil Racoviţă - fondatorul biospeologiei; 
* 1905 Augustin Maior - telefonia multiplă; 
* 1906, 18.03 - Traian Vuia - avionul cu tren de aterizare pe roţi cu pneuri; cu 
avionul numit «Vuia I » - acesta reuşeşte prima decolare fără să folosească nici un 
mijloc ajutător, numai cu aparate aflate la bord (în fapt, primul avion din istorie); 
* 1906 A.A. Beldiman - aparatul hidraulic cu daltă de percuţie pentru sondaje 
adânci; 
* 1908 Lazăr Edeleanu- primul  procedeu  de rafinare  a  produselor petroliere cu 
bioxid de sulf din lume, procedeu care îi poartă numele; 
* 1908 Acad. Nicolae Vasilescu-Karpen -pila “Karpen”, care  funcţionează  încă  
şi produce curent electric, neîntrerupt, de aproape 100 de ani; 
* 1910 iunie - Aurel Vlaicu - lansează primul avion din lume fuselat aerodinamic; 
* 1910 Gh. Marinescu - tratamentul paraliziei generale; 
* 1910 Henri Coanda  reuşeşte  o  noua  invenţie,  primul  zbor al unui  avion  cu 
reacţie  (fabricaţie proprie); 
* 1913-1916 Ioan Cantacuzino - vaccinarea antiholerică (metoda Cantacuzino); 
* 1916 D. Danielopolu - acţiunea hipertensivă a digitalei; 
* 1918 Gogu Constantinescu - întemeiază o nouă ştiinţă: sonicitatea; 
* 1919 Ştefan Procopiu - unitatea elementară de energie magnetică (magnetonul); 
* 1920 Emil Racoviţă - pune bazele Institutul de Speologie Cluj (primul din 
lume); 
* 1920 ing.  Gheorghe  Botezatu – a  calculat   traiectoriile  posibile   Pământ - 
Lună,   folosite  la pregatirea programelor «Apollo» - (al căror părinte a fost 
sibianul Herman Oberth); el a fost si şeful echipei de matematicieni care a lucrat la 
proiectul rachetei «Apollo»- care a dus primul om pe Lună. 
* 1921 Aurel Perşu – invenţia: automobilul fără diferenţial, cu motor în spate (de 
forma picăturii de apă); 
* 1921 Nicolae Paulescu - descoperă insulina; pentru că era un anti-mason 
virulent, Premiul Nobel l-au primit canadienii F. Banting şi J.R.J. McLeod pentru 
această descoperire; 
*  1921 Ştefan Procopiu - Fenomenul Procopiu (depolarizarea luminii); 
* 1922 C.Levaditi şi Sazevac - bismutul ca agent terapeutic împotriva sifilisului; 
* 1925 Traian Vuia – invenţia: generatorul  de  abur  cu  ardere  în  cameră  
închisă şi cu vaporizare instantanee; 



*  1930 Elie Carafoli – invenţia: avionul cu aripa joasă; 
* 1933 Henri Coandă –invenţia: aerodină lenticulara (farfuria zburatoare); 
* 1938 Henri Coandă - efectul Coandă; 
* 1938 Henri Coandă - discul volant; 
* 1952 Ia fiinţă  Institutul  Na ţional de  Geronto – Geriatrie - Dr. Ana Aslan,  
primul  institut de geriatrie din lume. Efectele terapiei Aslan asupra îmbătrânirii au 
convins încă de la început, aducând institutului pacienţi cu nume celebre: Tito, de 
Gaulle, Pinochet, Chaplin, Claudia Cardinale.  Renumele produselor «Aslan» 
a trecut şi Oceanul, John Kennedy recurgând, pentru o afecţiune a coloanei 
vertebrale, la un tratament la domiciliu cu «Gerovital»;  
* Un crater de pe lună poarta numele lui Spiru Haret. Aceasta deoarece savantul 
român a demons-trat că axa mare a elipsei pe care se deplasează Pamântul în jurul 
soarelui este de o marime variabilă, creând premisele de bază ale astrofizicii 
moderne. 
 * Mai putem semnala existenţa unor personalităţi, adevărate vârfuri de talie 
universală apărute dintre minorităţile  din România,  în toate domeniile. Un 
exemplu de prim rang: prof. Herman Oberth, un sas  din Sibiu, considerat  
,,părintele navigaţiei spaţiale” şi,  de asemenea,  profesorul   Werner von 
Braun, şeful programului rachetelor americane Saturn. 

Alte realizări româneşti : 
- Ştefan Odobleja - Părintele ciberneticii generalizate; 
- Timi şoara - primul oraş european cu iluminat stradal cu energie electrică 
(noiembrie 1884); 
- Ion I. Agârbiceanu- primul laser cu gaz (heliu-neon) cu radiaţie infraroşie 
(1962); 
- Dumitru Daponte - inventatorul modalităţii de proiectare a filmului în relief; 
- Iulius Popper - inventatorul unui dispozitiv pentru recoltarea aurului din apa 
mării; în plus este cel care a dat denumiri româneşti unor locuri din Ţara de Foc 
(Sinaia, Ureche, Lahovary, Rosetti); 
- Anghel Saligny – construieşte  în  premieră  mondială, la Brăila şi Galaţi, silozuri  
din beton armat (pentru poduri); 
- Eliza Leonida Zamfirescu - prima femeie inginer din lume; 
- Smaranda Brăescu- una din primele femei paraşutist din lume, deţinătoare a mai 
multe recorduri mondiale in domeniu.  
 O altă  idee propagată  destul  de puternic  în  societatea  româneasca  de 
astăzi este că, deloc mândri  cu  originea  lor, unii  dintre români afirmă că  toate 
aceste prilejuri de mândrie naţională ţin doar  de  domeniul  trecutului,  că  
România  de  astăzi  ar  fi  o  ,,ţară bolnavă”,  fără  civilizaţie, fără personalităţi 
marcante, ea fiind mereu codaşa Europei.  
 Pentru a  contracara  astfel  de teorii negativiste,  menite  să-i ţină pe români 
la locul lor, vom oferi  în numerele următoare o serie de realizări ale geniului 
românesc din ultimii ani. 
 

Sursa: „Ştiinţă şi tehnică” 
                                                   

 Prof. ing. Todoruţ Victor 



SF-urile devin realitate 
 

Dacă vrem să ne luăm o maşină şi nu avem carnet de conducere iar ideea de a-l obţine se 
transformă în coşmar, acum nu mai este cazul să ne panicăm. În sfârşit, ceea ce în filmele SF este 
o practică la îndemâna oricui, se pare că va deveni în curând ceva banal: maşina care se conduce 
singură. Pasagerii pur şi simplu se urcă la bord, iar automobilul îi duce la destinaţie. 

Cum este posibil? Relativ simplu cu ajutorul tehnologiei din zilele noastre. Se montează 
mai multe camere video pe acoperişul maşinii, senzori radar şi un telemetru cu laser pentru a 
"vedea" în trafic. Totul este adaptat la un computer de bord care ştie în permanenţă restricţiile de 
viteză şi traseul pe care îl are de parcurs. Toate aceste aparate se pot monta pe orice tip de 
maşină dar primii care au oferit un exemplar pentru testarea sistemului au fost cei de la Toyota.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maşina astfel construită este autonomă 100%, şoferul neavând altceva de făcut decât să 

supravegheze buna funcţionare a maşinii în trafic. Totuşi, pentru că sunt la început, la bordul 
acestor maşini se află tot timpul câte un operator software şi un şofer profesionist, pregătiţi să 
preia controlul automobilului în cazul în care apar probleme. 

În astfel de condiţii, maşina autonomă a parcurs deja peste 5000 de kilometri fără să fie 
necesar să se pună mâna pe volan. Monitorizarea ei se face cu ajutorul unui scanner montat pe 
capotă şi un cip montat în pragul uşii din dreapta şoferului. 

Se pare că proiectul a apărut pentru a reduce numărul accidentelor rutiere şi a mări 
siguranţa în trafic. Dovada că este aşa o găsim în statistici: la peste 200 de mii de km parcurşi pe 
şoselele din California, o singură maşină de acest tip a fost tamponată uşor din spate, la un 
semafor. Totuşi sunt mulţi sceptici în această privinţă şi sunt de părere că un şofer în carne şi 
oase poate rezolva orice situaţie problemă din trafic mai eficient decât un computer.  

Pentru cumpărătorii de rând, se pare că aceste maşini vor fi disponibile începând cu 
2018, când compania americană General Motors va scoate pe piaţă primele maşini fără şofer, ce 
se vor ghida singure pe autostrăzi şi se vor parca la destinaţie fără ajutorul nimănui. Deşi este un 
termen destul de apropiat, se pare că este unul realist, dacă ţinem seama că mare parte din 
tehnologia folosită se regăseşte în maşinile zilelor noastre. Acestea sunt deja dotate cu senzori de 
mişcare şi alte achipamente electronice şi se pot orienta cu ajutorul hărţilor digitale, realizate din 
satelit. 

Întrebarea care se pune este: suntem pregătiţi să renunţăm la controlul asupra maşinii, să 
ne bazăm numai pe tehnologie, sau vom rămâne mereu sclavii volanului ? Viitorul este cel care 
va rezolva aceste necunoscute şi să sperăm că nu va mai trece mult până când a conduce o 
maşină nu va fi sinonom cu a avea permis de conducere.  

Drum bun spre o nouă eră a şoferiei ! 
 
                                                                                                      Prof. ing. Liliana Culic 



 

 

 

                 Natura nu mai poate aştepta mult după noi, sau, mai bine zis, după bunăvoinţa noastră. 
Noi suntem cei care trebuie să ne sesizăm şi să trecem de partea ei. Tot aşa cum oamenii resping 
ideea de deşeuri, şi natura are dreptul ei la replica - nici ea nu se împacă bine cu aglomerarea de 
reziduuri, care tot de la noi - oamenii civilizaţi – provin.  
               De aceea, suntem datori să contribuim în mod 
direct la acţiunile prin care se încearcă reciclarea 
materialelor refolosibile din masele reziduale recoltate 
zi de zi de la şcoli, instituţii, spaţii locative. Acţiunea se 
regăseşte sub denumirea generică de “selectare” sau 
“colectare selectivă” a deşeurilor. 

Zilnic, aruncăm “la grămadă” multe lucruri 
reciclabile.  Imaginați-vă cât bine ați putea face 
susținând colectarea selectivă a gunoaielor. Și spun asta 
pentru că orice ambalaj curat este reciclabil.  

Susține și tu colectarea selectivă dacă vrei să 
faci un bine, dacă vrei o țară mai curată sau pur și 
simplu te-ai săturat să vezi mormane de gunoi la 
intrările în orașul tău. 

Colectarea selectivă poate fi realizată numai 
atunci când este respectată la toate nivelurile. Mă refer la faptul că degeaba arunci tu gunoiul 
“selectiv” în tomberonul de culoarea potrivită, dacă apoi vine maşina de ridicat gunoi şi îl duce 
la groapa comună. 

Deci, colectarea selectivă nu trebuie susţinută numai de noi, ci şi de primarii sau 
instituţiile însărcinate de acestea cu strângerea gunoaielor. 

Culorile, pentru identificarea containerelor şi recipientelor 
destinate colectării selective a deşeurilor de ambalaje, sunt 
urmatoarele: 
            Dacă privim cu atenţie în timp ce trecem pe coridoarele şcolii 
sau petrecem pauza în curte, vom observa un element nou: în urma 
unui parteneriat comunitar cu S.C. DRUSAL S.A., s-au amplasat  în 
incinta şcolii pubele pentru:  
 

� hârtie/ carton, 
� pet-uri/plastic, metale  
� sticla 

              
  După cum se poate înţelege, depozitarea deşeurilor trebuie să se facă selectiv, în scopul 

de a fi reciclate ulterior. În plus, s-au amplasat în fiecare clasă un coş pentru hârtie şi unul pentru 
pet-uri.  
              Prin această acţiune se doreşte o conştientizare a faptului că tipurile de deşeuri vizate 
sunt reciclabile şi că Drusal-ul, cel care le colectează, are la rândul lui agenţi economici care le 
cumpără, pentru a fi valorificate mai departe.  
              Putem face astfel un pas înainte pentru menţinerea unui mediu curat!  
 

 Biro Bianca, clasa a XI- a B 



    Primul lucru pe care îl aflăm înainte de a vizita Maramureşul este că această regiune se mai numeşte „ţara 
lemnului”, pentru că aici totul, dar absolut totul e confecţionat din lemn: bisericile, crucile mormintelor, porţile, mobilierul, vesela etc.   Lăzile de zestre, dulapurile, blidarele etc., aceste obiecte pline de farmec şi mister, realizate de meşterii ţărani cu multă migală şi măiestrie, au fost înlocuite în viaţa românului de rând, de altele, mult mai arătoase şi practice, dar impersonale .   Atât de des răspânditele dulapuri-vitrină şi nelipsitele recamiere, ne fac să şimţim prin banalitatea lor din ce în ce mai mult, lipsa acelor obiecte care vorbesc de la sine şi te întorc cu gândul în trecut la casa bunicii... 
 Lemnul, a constituit secole de-a rândul principala materie primă a românilor, fiind folosit pentru construcţiile gospodăresţi sau la confecţionarea uneltelor, obiectelor şi ustensilelor casnice, a pieselor de mobilier.  

 În activitatea de prelucrare a lemnului, meşterul popular a pus atât 

îndemanare cât şi simt artistic astfel încât specialiştii vorbesc atât despre "civilizaţia românească a lemnului”. În comunitatile rurale, fiecare sătean avea cunoştintele şi deprinderile necesare prelucrării, folosind unelte simple ca securea, ferăstrăul, tesla, scoaba, cuţitul, dalta au dat naştere unei cuprinzătoare game de obiecte, de la cele mici, de uz personal, ustensile casnice şi unelte de lucru, obiecte de cult, până la piese mari de interior şi cele utilizate în construcţii. Desigur, confecţionarea lor presupunea o specializare temeinica, transmisă din generaţie în generaţie.   Nu există categorie de obiecte uzuale la care lemnul să nu fie folosit ca materie primă. "Gardurile", "parlazele", "podeţele" sunt prezente în satele noastre în jurul gospodăriilor ţărăneşti şi dau un farmec aparte mediului din jurul acesteia.                 "Mobilierul", o categorie foarte importanţă de produse artistice în lemn este reprezentat prin: "scaune", "dulapuri", "leagăne", "lăzi", "mese", "păretare", "dulapuri-colţare", "cuiere pentru ulcioare", "blidare" şi "lingurare". 
 

 
          În construcţia caselor materialul de construcţie era aproape în exclusivitate lemnul, folosit sub formă bârnelor lungi aşezate în cununi 



orizontale. În decursul timpului au intervenit diferenţieri legate de tehnica de prelucrare a lemnului.  Vechile construcţii erau facute din bârne rotunde, cele noi sunt construite din bârne cioplite în patru muchii. 
                  Decorul, de un mare interes artistic, al construcţiilor ţărăneşti se caracterizează prin factura sa stilizată şi viguros reliefată datorită tehnicii folosite: cioplirea şi dăltuirea în lemn a unor obiecte cum ar fi: consolele ferestrelor, ramele uşilor şi ferestrelor, porţile mari, întrările în grajduri, toate ornamentate cu motive scoase puternic în relief.       

         Bisericile maramureşene din lemn şi-au câştigat de mult o faima bine meritată, atât în rândul specialiştilor, cât şi în rândul publicului larg din multe ţări ale lumii           Pentru noi, aceste admirabile edificii prezintă un interes cu atât mai 

mare, cu cât ele se leagă nemijlocit de arta construcţiilor ţărăneşti româneşti, unitatea casă-biserică, din punct de vedere arhitectonic, fiind o dovadă a marii vechimi a artei de a construi pe teritoriul românesc, lucru posibil numai în ţinuturi cu o străveche populaţie sedentară.   De asemenea, se cioplesc cruci cu o simbolistică specială dar, încadrate perfect stilului arhitecturii tradiţionale.           
   Crucile de morminte au ca ornamente, pe lângă crestături în formă de dinte de lup, şi celebrele frânghii dispuse pe braţele crucii, sau ca un colac marcând centrul de imbinare al braţelor. Grija de a asigura un monument funerar conform cu respectul şi dragostea pentru cei dispăruţi a dus la specializarea unor meşteri în executarea unor adevărate opere de artă. Aceste forme, generale sau particulare, sunt folosite de toţi meşterii populari chiar şi în ziua de astăzi. Ei vor lăsa moştenirea strămosească către cei tineri, care v-a fi dusă mai departe, căci, până la urmă, arta tradiţională însemnă continuitate şi evoluţie. 

 
Prof.ing.  Miclăuş  Dorina                



O picătură de şampon 
 

Probabil că ţi s-a întâmplat, măcar o dată, să arunci o 
sticluţă de şampon pentru că a expirat sau pentru că, pur şi 
simplu, nu-ţi plăcea cum miroase. În cazul în care ai un astfel 
de produs care îţi este de prisos nu renunţa la el. Cu o picătură 
de şampon se pot face cel puţin 14 lucruri. 

Iată câteva utilizări pe care le poate avea o sticluţă de şampon: 
1. În cazul în care fermoarul de la geacă, cizme sau lenjeria de pat rămâne 

înţepenit toarnă câteva picături de şampon peste el şi trage-l uşor pentru a-l debloca.  
2. Curăţă pantofii  sau canapeaua din piele cu ajutorul unei cârpe înmuiate în 

şampon. Şamponul îţi va proteja pantofii pe timp de iarnă de urmele lăsate de sare 
şi substanţele folosite pentru dezăpezire. 

3. Spală hainele şi lenjeria confecţionată din materiale delicate folosind 
şampon în locul detergentului pentru spălare manuală. Vei vedea că acesta va fi la 
fel de eficient. 

 4. Şamponul este eficient şi pentru curăţarea petelor de pe haine. Pune 
câteva picături de şampon peste pată, freacă bine după care lasă materialul la 
înmuiat în apa caldă timp de câteva minute şi spală-l în mod normal. 
         5. Totodată, şamponul poate fi folosit şi pentru înlăturarea petelor de pe covor. 
Adaugă câteva picături de şampon peste pată şi freacă bine zona cu o perie moale.  

6. În cazul în care te-ai rănit şi nu poţi îndepărta pansamentul uscat de pe 
rană aşează peste el câteva picături de şampon. Pansamentul se va înmuia şi îl vei 
putea îndepărta fără durere în câteva secunde. 

7. Balamalele care scârţâie pot fi unse cu şampon astfel că nu vor mai face 
zgomot la închiderea şi deschiderea uşilor.  

8. Dacă ai rămas fără spumant şi-ţi doreşti să faci o baie relaxantă foloseşte 
şampon pentru a umple cada de spumă.  

9. De asemenea, atât şamponul cât şi balsamul pot fi folosite în locul spumei 
de ras. Şamponul este mai hidratant decât săpunul astfel că este de preferat în caz 
că ai rămas fără spumă de ras.  

10. Tot datorită faptului că este hidratant şi nu usucă pielea poate fi folosit şi 
pe post de săpun lichid , pentru curăţarea mâinilor. 

11 Curăţă periile şi pieptenii înmuindu-i într-un lighean în care ai turnat o 
soluţie formată din apă călduţă şi şampon. 

12 Bateriile din crom se curăţă foarte bine cu un burete sau o cârpă înmuiate 
în apă călduţă cu şampon.  

13. Fă o pastă din bicarbonat de sodiu şi câteva picături de şampon cu 
ajutorul căreia poţi curăţa chiuvetele sau aragazul. 

14. Şterge frunzele plantelor de interior cu o cârpă înmuiată în apă cu 
şampon. Şamponul va îndepărta praful şi le va da un luciu aparte. 
 

Sursa: amandaduncan.wordpress.com 
www.casa.acasa.ro 
                                                                                        Bote Larisa, clasa a XII-a A       



DE CE TREBUIE SĂ RECICLĂM PLASTICUL? 
 
 
 
 

 Economisim resurse naturale 
 Reducem consumul de energie 

 Reducem cantitatea de gunoi 
 Reducem emisiile de substanţe chimice nocive în aer 

 
În România, PET-urile reprezintă peste 30% din volumul de deşeuri, iar 

colectarea, reciclarea şi tratarea acestora, sunt total ineficiente. Ambalajele din 
materiale plastice, PET-urile datorită prezenţei în cantităţi mari ca reziduuri 
menajere provoacă aşa numită poluare estetică.  

Descompunerea naturală a plasticului în mediul înconjurător necesită peste 
500 de ani din cauza materialelor care îl alcătuiesc. Cu fiecare tonă de plastic 
reciclat se economisesc între 700 şi 
800 kg de petrol brut.  

O companie din Marea 
Britanie a scos pe piaţă primul pix 
ecologic a cărui mină este realizată 
din materiale reciclate. 

Pixurile realizate din plastic 
reciclat sau biodegradabil se 
regăsesc tot mai des în oferta 
companiilor specializate în produse 
de papetărie.  
   Toate elementele de plastic 
care intră în componenţa pixului 
Envirostick sunt fabricate de fapt 
din materiale refolosite.                         (www.lumeatacurata.ro/cereciclam/plastic.html )                                                                                

Pentru realizarea capacului şi a minei de pix, compania foloseşte un material 
derivat din reciclarea cutiilor Tetra Pak, ambalaje pentru băuturi alcătuite  în 
proporţie de 75% din hârtie, 20% din polietilenă şi 5% aluminiu.  
  Corpul pixului este fabricat din polistiren reciclat importat din Italia, de unde 
provine în general materia primă folosită pentru fabricarea ustensilelor de scris, 
ceea ce-l face şi mai ecologic întrucât  
emisiile de carbon produse în timpul transportului scad semnificativ. 
  Ambalajele Tetra Pack se reciclează în întreaga lume pentru a fi 
transformate în materie primă pentru cutiile de carton sau hârtie din care se fabrică 
produse de papetărie. Din acest tip de ambajale se produc şi coli de scris, şerveţele 
şi prosoape de hârtie. 

                                                        
   prof. ing. Miclăuş Dorina  

 



 

 

 

 

Tuning-ul - este un cuvânt ce 

provine din engleza şi în traducere  

înseamnă - acord fin, reglaj de fineţe. 

În domeniul auto cuvântul 

TUNING a căpătat următorul înteles - 

Acţiune sau preocupare de a 

îmbunătăţi, regla sau particulariza 

caracteristicile funcţionale sau 

estetice ale unui autoturism. 

Tuningul are o lungă istorie, 

aproape la fel de lungă ca şi evoluţia 

autovehiculelor, găsindu-şi originea în 

America de după război, odată cu 

apariţia fenomenului hot-rod-ului, mai 

precis, maşini tipic americane cu 

motoare mari modificate pentru 

accelerarea pe linii drepte. 

Hot rod-urile s-au născut în 

acelaşi timp cu chopper-ele, odată cu 

lăsarea la vatra a primelor generaţii de 

veterani din cel de-al Doilea Război 

Mondial. În căutarea de adrenalină, de 

zgomot, de aventură şi de un nou stil 

de viaţă, aceştia au început "tuning-

ul" cu ajutorul cheilor, aparatelor de 

sudură si fierastrăielor.  

Prima etapa a fost 

"dezechiparea" vehiculelor de tot ceea 

ce era inutil, astfel încat scăderea 

greutăţii să aduca un plus de viteză. 
Primele hot rod-uri erau maşini 

clasice, lăsate fără barele de protecţie, 

acoperiş, geamuri, capac de portbagaj 

şi capota motorului. După câţiva ani, 

au devenit centrul atentiei, iar V8-

urile au început să scrie istorie. 

 

Fenomenul a căpătat din ce în 

ce o mai mare amploare, astfel încat 

astăzi există o adevărată industrie de 

profil, ba chiar exista tuneri "de casă" 
pentru producatorii auto de renume,  



ce modifica (tunează) modelele de 

serie. 

Tuningul la un automobil nu 

mai consta doar în modificarea 

parametrilor de funcţionare a 

motorului, ci îl putem împarţi în trei 

mari categorii: 

 Tuning exterior; 
 Tuning interior; 
 Tuning motor. 

Tuning-ul exterior presupune 

schimbarea aspectului exterior al 

maşinii pentru a obţine o tentă mai 

sportivă sau mai extravagantă. 
Spoilerele, pragurile sau eleroanele nu 

au doar un rol optic, ele ajutând la 

drenarea curenţilor de aer. Kiturile 

exterioare, proiectate şi testate în 

tunele aerodinamice, au rolul de a 

ghida curenţii de aer, crescând 

aderenţa maşinii la viteze mari. 

Tuning-ul la interior presupune 

schimbarea aspectului interior al 

maşinii pentru a obţine o tentă mai  

 

sportivă,  îmbunătaţirea functionalităţii, 
a confortului sau obţinerea unui 

aspect mai extravagant. 

Tuning-ul la motor presupune 

ajustarea sau modificarea unui motor 

cu combustie interna pentru a obţine 

performanţa optima, pentru a creşte 

puterea, economia sau durabilitatea 

motorului. Acesta a evoluat şi s-a 

dezvoltat cel mai mult, putând fi 

împartit la rândul sau în mai multe 

categorii: 

 Tune-up de motor; 

 Chip tuning; 

 Tuningul de performanţă. 
Tuningul este o arma cu două 

tăişuri, poţi sa creezi un model care să 
atragă priviri şi aprecieri sau poţi să 
scoţi hidosenii care să atragă privirile 

prin urâţenia lor.  

 

 

                               
 Samoilă Alexandru, 

                                     clasa a X-a D 
 
 
 
 

 
 



LĂMÂIA...                                                       
               UN MIRACOL 
 

 
 
 
Lămâia este un produs 

miraculos pentru  uciderea celulelor 
canceroase. Ea este de 10.000 de ori 
mai puternică decât chimioterapia !!! 
  Puteţi să consumaţi fructul în 
diverse moduri: puteţi să mâncaţi 
pulpa, să faceţi suc, să faceţi băuturi, 
şerbet etc. 

I se atribuie multe virtuţi, dar 
cea mai interesantă este efectul produs 
asupra chisturilor şi tumorilor. 
Această plantă este un  remediu 
probat contra cancerului de toate 
tipurile. Unii afirmă că este de mare 
utilitate în toate tipurile de cancer. Se 
consideră, de asemeni, ca este un 
agent antimicrobian cu spectru larg, 
care  controlează infecţiile bacteriene 
şi cu ciuperci, eficace contra 
paraziţilor interni şi a viermilor, 
regularizează tensiunea arterială 
crescută şi este antidepresiv, combate 
stress-ul şi bolile nervoase. 
  Sursa acestei informaţii este 
fascinantă: ea provine de la unul din 
cei mai mari fabricanţi de 
medicamente din lume, care afirmă că 
după mai mult de 20 de experimente 
efectuate în laborator după 1970, 
rezultatele au relevat că sucul de 
lămâie  distruge celulele maligne din 
12 tipuri de cancer, înţelegând aici cel 
de colon, de sân, de prostată, de 
plămâni, de pancreas... 

Componentele acestui arbore 
au demonstrat că acţionează de  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.000 de ori mai bine decât un 
produs chimioterapeutic utilizat uzual  
în lume pentru încetinirea creşterii 
celulelor canceroase.  

Şi ce este încă foarte uimitor 
este că acest tip de terapie cu extract 
de lămâie distruge  numai celulele 
maligne canceroase şi nu afectează 
celulele sănătoase! 
(Institutul de Ştiinţe în Sănătate, L.L.C. 819 
N. Str Chrles Baltimore, MD 1201) 
 

   
Dacă aveţi posibilitatea, 

plantaţi un lămâi în spaţiul  sau în 
grădina voastră. 

Câte persoane mor în timp ce 
acest secret este păstrat cu invidie, 
pentru a nu fi afectate beneficiile 
multimilionare ale marilor corporaţii? 

 
 

 
 

Petrică Ioana, clasa a XIII–a E



 
 
Tendinţele iernii ce se încheie curând ne-au obligat sa ne limităm achiziţiile 

vestimentare la o paleta cromatică restrânsă la nuanţe pământii şi tonuri reci. Dar 
iată că primavara ne va readuce libertatea mişcării în haine fluide şi expimării prin 
culori. Spectrul cromatic propus de designeri nu numai că este nelimitat dar şi 
lipsit de orice restricţii de asortare, concretizandu-se astfel una dintre cele mai 
importante tendinţe din sezon - color block. 

 
 
 
Imprimeurile joacă un rol 

important în tendinţele noului sezon.  
Primăvara este înveselită de 

imprimeurile colorate propuse de 
stilişti în acest an. Revelaţia sezonului 
este imprimeul floral. 

 
 
 
 

 
Imprimeuri floral 
 

Materialele preferate pentru imprimeurile florale sunt cele subţiri şi 
vaporoase, însă florile sunt un "must have" în această primăvară indiferent de 
material sau de mărimea imprimeului. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imprimeuri digitale şi geometrice 
 
 
Imprimeurile digitale şi 

geometrice sunt  ideale pentru un look 
modern. 

Fie că e vorba de designuri 
simple sau complexe, de modele 
monocolore sau de explozii de culoare, 
imprimeurile geometrice şi digitale îţi 
permit şi combinaţii între mai multe 
elemente imprimate în aceeaşi ţinută. 

 
 
 
 

Acuarela în pasteluri 
 
Imprimeul acuarelă combină cu succes culori pastelate pentru a crea cel mai clasic 
şi imprevizibil look de primăvară. 

Chanel, Valentino şi Elie Saab au adaptat acuarela în pasteluri spiritul 
primăverii preferând materiale vaporoase, cum este sifonul. 

Pus cel mai bine în valoare de culori pastelate, acest tip de imprimeu este 
potrivit pentru ţinutele de zi, fuste şi tunici, dar şi pentru rochiile elegante de seară 
pe care le poţi purta din nou în aer liber, odată cu sosirea primăverii. 

 
 

 
Sursa: Style.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Style.com 
Ardelean Ileana şi Rămeaţă Roxana, 

             clasa a XII-a A      
 



Hai să râdem împreun ă 
 

 Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună. dar e identică cu cea a colegului tău de 
bancă. Ce concluzie să trag de aici? întreabă profesorul. 
- Că şi a lui e foarte bună. 

  
 Într-o şcoală, se aude un zgomot teribil dintr-o clasă. Directorul într ă în clasă şi vede 

îngrozit cum toată lumea ţipă, se bate, unii s-au urcat pe bănci. Directorul se repede la 
cel mai zgomotos şi îl dă afară din sală. Se face dintr-odată lini şte. 
- Unde este profesorul vostru? 
- Tocmai l-aţi dat afară... 
  

 Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea "Ce aş face dacă aş fi patron?". Unul singur 
stă cu mâinile la piept şi meditează. 
- Marinescule, tu nu scrii? 
- Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara. 

  
 Profesorul se străduieşte să lămurească elevilor proverbul "Drumul cel mai scurt e şi 

cel mai bun". 
- Tata zice că nu-i aşa! spune un elev.  
- Şi ce meserie are tatăl tău? 
- Şofer de taxi. 

  
 Ce-aţi făcut băi azi la şcoală? 

- Materiale explozive. 
- Marf ă. Şi maine ce program aveţi la şcoala? 
- Care şcoală? 

  
 Chiar credeţi că meritam eu să-mi puneţi nota unu, domnule profesor? 

- Ce să fac, dacă alta mai mică nu există. 
  

 Profesorul: 
- De ce mai întâi vedem fulgerul, apoi auzim tunetul? 
Elevul: 
- Pentru că ochii se găsesc înaintea urechilor. 

  
 Câte continente sunt? întreabă profesorul. 

- Cinci. 
- Numără-mi-le! 
- 1, 2, 3, 4, 5. 

  
 Domnule diriginte aţi pedepsi pe cineva dacă n-a făcut ceva? 

- Desigur că nu. 
- Bine, că nu mi-am făcut tema. 

 
 - Cred că notele pe care mi le-ai adus cer o bătaie zdravană. 

- Nu te sfătuiesc s-o faci, tăticule, profesorul nostru de matematică e campion la karate! 
 
 

Babiciu Gabriel, clasa a XIII-a E 



 
 
 

1. O domnişoară este înmormântată în vârf de deal. De ce? 

2. Moare şi soţul acesteia.Poate fi înmormântat la poalele dealului ? De ce? 

3. Un paznic de noapte , moare în timpul zilei. Are el dreptul la pensie? 

4. In China un japonez se poate căsători cu sora văduvei lui? 

5. O cărămidă costă 1 leu şi încă jumătate de cărămidă.Câţi lei costă o cărămidă? 

6. În ce parte,stânga sau dreapta,a unei bancnote de 10 lei este portretul lui Nicolae 

Iorga? 

7. La nişte săpături s-au descoperit trei monede cu inscripţiile Roma 101 e.n, Roma 

53 e.n. si Roma 456 i.e.n. Toate  sunt  autentice? De ce? 

8. Un tren personal pleacă din Bucureşti spre Cluj. Un accelerat pleacă din Cluj 

spre Bucureşti. Ele se întâlnesc în gara Mediaş. Care este mai aproape de 

Bucureşti în momentul întâlnirii? 

9. Un cioban are 15 oi. În afară de 5, toate mor. Câte oi mai rămân? 

10.  Eşti pilot de avion pe ruta Bucureşti-New York. Avionul pleacă din Bucureşti 
cu  20 de pasageri şi face escale la Berlin si Paris. Câţi ani are pilotul? 

11.  Câte cifre de nouă se folosesc pentru a scrie primele 100 de numere naturale. 

12.  Unde s-a săpat prima fântână din Romania? 

13.  Câte sute sunt intr-o duzină? 

14.  Un doctor prescrie unui pacient 3 pastile pe care le ia din jumătate in jumătate 

de oră. De cât timp are nevoie să le ia pe toate? 

15.  Ce eveniment a avut loc la 25 XII 1944 la Bucureşti. 
16.  Câte animale din fiecare specie a luat Moise în arca lui? 

17.  Unde a scris M. Eminescu “Amintiri din copilarie” la Ipoteşti sau Botoşani? 

18.  Un litru de oţet are 90.Câte grade are o jumătate de litru? 

19.  Cât fac doi plus doi împărţit la doi? 



20.  La o mână ai 5 degete. La doua mâini ai 10 degete. Câte degete ai la zece mâini? 

21.  Un nufăr işi dublează suprafaţa in fiecare zi. În a zecea zi ocupă un sfert de lac. 

În a câta zi va ocupa întreg lacul? 

22.  Care este al douăzecilea număr natural? 

23.  Calculaţi în minte :  1000+20+30+20+20+10= 

24.  Nasul lui Pinochio are cu şase centimetri mai mult decât jumătatea lui. Câţi cm 

are nasul lui Pinochio? 

25.  Un cetăţean de origine irlandeză ,care trăieşte în SUA, poate fi înmormântat în 

Franţa cu funeralii naţionale? 

26.  Câte zile de naştere are un om de 33 de ani născut în luna februarie? 

27.  Dacă cineva se culcă la 8 seara şi îşi pune ceasul să-l trezească la 9 dimineaţa 

câte ore va dormi? 

28.  La 14 iulie este ziua Franţei . La ce popor din Asia mai există această zi? 

29.  Ce număr împărtit prin cincimea lui dă ca rezultat exact cinci? 

30.  Un vânător a urmărit trei zile un urs şi în una din ele l-a împuşcat .În care? 

31.  Un avion se prăbuşeşte exact pe graniţa dintre România şi Ucraina. Unde sunt 

îngropaţi supravieţuitorii în românia sau în Ucraina? 

 
Cozma Ionuţ şi Demian Gabriel, 

clasa a XII-a A. 
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Din sumar 
 

         Editorial  - “Iubim femeia...." 
                       De vorbă cu domnul  director   
                                         Rugăciune, cânt şi vers emiscenian 

          Darurile primăverii  
           “Fii isteţ! Evită capcanele” 
               Eminul de pe 8 Martie  
                  Plâns al inimii; Copilărie  →Adolescenţă 
                    “Deschide uşa – natură” 

    Fii eco  
           “1 Martie” 

                                     Viaggio verso Caput Mundi;In viaggio con il pensiero 
                                         Bar chick ; Friends; The Need 

                       Data paştelui 
                           Nuntă în Maramureşul istoric 
                             Staruri care au murit prea devreme 
                               Tutunul şi urmările lui... 
                                 Alimente şi părţi componente ale corpului  
                                   IQ- Geniile lumii-Cei mai deştepţi copii din toate timpurile 
                                     Invenţii mai mult sau mai puţin cunoscute 

          SF- urile devin realitate 
                                                                              Susţine şi tu colectarea selectivă 

                                             Arta lemnului 
                                               “O picătură de şampon” 
                                                  De ce trebuie să reciclăm plasticul? 
                                                     Tuning-ul 
                                                       Lămâia...  un miracol  
              Moda - Tendinţe primăvară-vară 
                                                          Hai să râdem împreună 
                                                           Întrebări mai şugubeţe pentru minţi foarte isteţe 
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