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 Revista noastră apare semestrial. 

 Aici veţi putea găsi informaţii despre activităţile  din şcoală:  
 

� ştiri,  
� caleidoscop, 

� mica publicitate,  
� informaţii utile. 
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Editorial 
 

 
Moartea unei profesii… 
 

Ce vremuri insolite transfigurează 

orizontul existenţei noastre…La capătul unor 

iluizii se iţesc tăcute ruinele unor idealuri 

atât de importante la vârsta aripii de vis. 

Multă moarte ia la plimbare soarta acestor 

vremuri. Se veştejesc visele şi mor profesii. 

Ucise cu sânge rece de “şerpi” crescuţi în 

terariile materialităţii execesive  şi hrăniţi din 

belşug cu lipsa de respect pentru nobleţea 

unei profesii numite dascăl.  
Peste oniricul eminescian, prăbuşit şi 

el în negura nepăsării, cu moartea egalizând 

un fals condescendent, estompând mişeleşte 

diferenţe, nisnori corozive au prins a distruge 

metodic tot ce ţine de “a fi profesor”. 

Societatea devalorizează alternând un 

expresionism desfigurat cu nevoia de “a nu 

mai avea nevoie de şcoală” aruncând în 

moarte, în uitare albă, cumva husserlian, tot 

ce reuşeşte să desemneze azi a fi dăscăl, a 

iubi dăruirea până la sacrificiu, a iubi 

dăruind viul cuvântului unei generaţii prea 

curând coruptă de materialiate.  

În virtutea unor complexe consideraţii 
heideggeriene, adânci şi substanţiale, până la 

urmă omul este el însuşi doar o aşteptare 

într-un orizont al morţii, plutind placentar, 

amnezic, într-o nevoie acută de conştinetizare 

a propriei valori respinse de totala nepăsare 

a mentalului social.  

Tot mai des ne regăsim ca profesori în 

moartea efectivă propagată în fel şi chip de 

un sistem, politic, social dar mai ales 

economic ce adună fiinţele şi le pierde în 

egală măsură.  

Iar tu, profesore, adunat de o moarte 

oarecare, imun celorlalţi cum ţie însuţi îţi 
eşti, rătăcit din memoria ta, ce s-a cristalizat 

în informaţii nimănui folositoare, dar mai 

ales novicilor tăi, transformându-te galcial în 

prea plinul inteligenţei tale, te săvârşeşti 
tăcut şi umed în ochi, umbra unui sentiment 

de fericire a întâmplării că ai fost, totuşi, 
profesor, şi-accepţi aceasta-n loc de cruce.  

Sigur, peste toate, rămâne povestea ta 

de mucava, cea în care tu n-ai fost decât un 

pretext social pentru „falsa lumea mai bună” 

inventată de politicieni ieftini, poate un semn 

literar dacă suntem pretenţioşi, în orice caz, 

gustul  unui exil prelunigit până la limita 

adâncului în care om şi moarte se dedublează 

ca reciprocităţi necesare, reinventând 

noţiunea de stoicism în virtutea nei semantici 

genetice decise de un destin fatalist. 

Aşadar, profesore, porneşte ilizibil în 

clătoria ta celestă sau nu, vezi, secolul cere 

alte vocaţii, lumea gravitează în jurul altor 

sori iradiind necesarul unui destin mai 

folositor, poate.  

 

 prof. dr. Mihai Sorin Frânc 
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Firma de exerciţiu este un concept didactic cu obiective educaţionale şi reprezintă un model 
de simulare a proceselor interne desfăşurate într-o firmă reală şi a relaţiilor sale cu alte firme şi 
instituţii. Firma de exerciţiu reprezintă un model al unei 
întreprinderi reale. Modelul permite redarea cu grad 
diferit de complexitate a proceselor care se efectuează 
în activitatea economică reală precum şi reprezentarea 
transparentă a acestor activităţi pentru procesul de 
predare. 

În firma de exerciţiu sunt aplicate toate 
tranzacţiile economice, care există în practică, începând 
de la achiziţii trecând pe la inventarierea sarcinilor şi 
sfârşind cu desfacerea. Toate activităţile comercial- 
administrative sunt întocmite de către elevi prin 
respectarea uzanţelor comerciale şi a prevederilor legislative. Cu toate acestea, mărfurile şi 
serviciile prestate, precum şi banii necesari pentru plăţi sunt prezente numai la nivel virtual. 

Târgurile organizate pentru firmele de exerciţiu urmăresc responsabilizarea elevilor, 
motivarea acestora pentru rezultate, crearea unui mediu 
de afaceri cât mai apropiat de cel real, dar şi formarea 
de priceperi şi deprinderi, stăpânirea limbajului de  
afaceri, dezvoltarea abilităţilor de negociere în afaceri. 

La Târgul Firmelor de Exerciţiu „Rivulus 
Dominarum Tineret”, organizat de Colegiul Economic 
„Nicolae Titulescu” Baia Mare cu sprijinul 
Municipiului Baia Mare şi desfăşurat în perioada 6-7 
decembrie 2013 au participat 84 de firme din 15 
judeţe, la care se adaugă, participarea în premieră, a 
trei firme de exerciţiu din Serbia. 

Concursul a fost desfăşurat pe 10 secţiuni: 10 
secţiuni :  „Cel mai bun stand”, „ Cele mai bune materiale promoţionale”, „ Cel mai bun catalog 
profesional”, „ Cel mai bun catalog creativ”, „ Cea mai bună prezentare a firmei”, „ Cele mai multe 
tranzacţii”, „ Cea mai bună pagină web”, „ Cel mai bun vânzător”, ”Cel mai bun spot publicitar sau 
”Cea mai bună firmă la toate secţiunile”. 

Din componenţa juriului au făcut parte reprezentanţi ai 
judeţului Maramureş, Camera de Comerţ, Inspectoratul Şcolar, 
Prefectura, Primăria Baia Mare, precum şi reprezentanţi ai 
mass-media, ai agenţilor economici, şi ai organizaţiilor de 
tineret.  

Pe parcursul zilei de 7 decembrie, elevii au putut 
conduce negocieri, au învăţat să facă afaceri şi şi-au dezvoltat 
încrederea în forţele proprii, iar în zilele de după organizarea 
târgului, timp de două săptămâni, micii afacerişti au decontat 
facturile şi au dus la îndeplinire contractele încheiate. 
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În acest an, Colegiul Tehnic „ Transilvania” Baia Mare a  participat la acest târg, în 

premieră, cu firma de exerciţiu „Healthy Food SRL”, având ca obiect de activitate comercializarea 
produselor bio şi a preparatelor din produse bio.  

Elevii clasei a XI-a A, cei care au participat cu această firmă la târg s-au descurcat 
admirabil, îmbinând emoţiile normale pe care le are oricine la început de drum, cu entuziasmul şi 
bucuria socializării cu ceilalţi elevi. 

 
 
 

 
 
 
Firma de exerciţiu Healthy Food a câştigat la acest concurs două premii speciale, pentru 

„Cel mai bun vânzător” şi pentru „Cea mai bună prezentare PPT”. Este un început, cu siguranţă 
motivant, pentru ca la următoarele competiţii să încerce să fie şi mai buni. 

Experienţa participării la concurs a fost una benefică pentru elevii Colegiului nostru, care, 
extrem de încântaţi, au declarat că nu se vor opri aici, ci vor mai participa şi la alte târguri pentru a 
dobândi mai multă experienţă, dar şi pentru a cunoaşte tineri din alte zone ale ţării. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

prof. ec. Ghiras-Dănuţ Cornelica 
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Infinit 
 

 
Vino,  
să alunecăm pe marginea infinitului 
ţinându-ne de mână  
şi să visăm la nemurirea sufletului. 
 

Te chem,  
să-ţi împarţi eternitatea  
cu a unei muritoare 
ce trece dincolo de bariera viselor. 

 
Sunt hotărâtă, 
te vreau pentru a mia parte din mine 
ca să mă completezi 
şi să mă ajuţi să mă reîntregesc. 
 

Eşti destul de conştient 
de puterea pasională pe care o port  
dar nu suficient de puternic 
ca să o distrugi şi să pleci. 

 
Zâmbeşte, 
în curând se termină tot 
e ultimul vers din acest poem 
dar eu încă n-am spus tot. 

 
 
 
 

Eleva: Cozma Alina 
Clasa a XI-a A 
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Pasărea de Foc 
 
 
 

Şi dâra de cerneală,  
ce o lăsăm pe pagina goală, 
avea să se transforme, 
să se modeleze şi să prindă aripi, 
sub forma Păsării de Foc. 
 

 
Iar, ea, înainte să pot clipi 
îşi va lua zborul, 
şi se va înălţa înspre bolta cerească, 
iar eu, am să o urmez cu privirea 
până când nu va mai fi  
decât o stea pe cerul negru al nopţii. 
 

 
 
Şi poate peste ani,  
când eu nu o să mai fiu, 
ea se va întoarce  
şi le va spune tuturor  
povestea mea. 
 
 

 
 
 
 

Eleva: Cozma Alina 
Clasa a XI-a A 
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Ziua Naţionala a României, a fost  marcată de elevii şi profesorii 
şcolii noastre print-o activitate extracurriculară cu denumirea „Să fim 
mândri că suntem Români”.  

Cântecele şi poeziile patriotice au răsunat în ziua de 1 Decembrie 
la Colegiul Tehnic „Transilvania” din Baia Mare. Elevii, împreună cu 
dascălii lor, au pus in scena o manifestare cultural-artistică prin care am 
marcat în avans Ziua Naţionala a României, sărbătorită anual în ziua de 1 
decembrie. Pentru un plus de autenticitate, atat liceenii, cât şi profesorii  s-
au îmbrăcat în costume populare tradiţionale reprezentative pentru fiecare 
zona a judeţului Maramureş. 
 Manifestarea a început cu intonarea Imnului Naţional al României. Toţi cei prezenţi s-au 

ridicat în picioare şi au cântat împreuna versurile imnului „Deşteaptă-te, 
române!”. Profesorii au fost îndemnaţi să le insufle elevilor dragostea 
pentru neam şi ţară, prin intermediul unei poezii-manifest: „ Domnilor 
dascăli, pe rugul academic să dăm ardere neîncetată măsurii misiunii 
noastre acum, mai mult ca oricând, deschizând inimile elevilor noştri către 
neam şi ţară, învătându-i să stea neclintiţi şi fără frică în sfânta credinţă 
stramoşeasca a acestui popor, sământa dragostei pentru ţară să o sădim în 
sufletul lor”.  

Liceenii şcolii noastre au pregătit un 
moment unic, în care au prezentat porturile 

tradiţionale maramureşene specifice fiecarei zone folclorice. Astfel, tinerii 
au defilat în costume tradiţionale din zona Chioarului, Codrului, Lăpusului 
şi Maramureşului Istoric. 

Portul tradiţional chiorean are elemente specifice care fac legătura 
cu zonele limitrofe, dar şi cu zone etnografice mai îndepărtate, ceea ce 
demonstrează unitatea portului popular românesc. 

Portul codrenesc pare la o privire fugară modest, chiar sărac în 
comparaţie cu altele. Sărăcia este însă aparentă, mai degrabă este vorba de sobrietatea 
ornamentului. 

Portul popular lăpuşean are caracteristici deosebit de interesante, unele atestând un substrat 
foarte vechi, altele o puternică notă de originalitate şi o vădită forţă creatoare. 

De sărbatoare sau de zi cu zi, haina moroşanului este impunătoare prin simplitatea şi 
frumuseţea ei. Costumul din Maramureşul istoric, are culorile vii şi intense. 

La mulţi ani, România!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        prof. ing. Raţa Natalia 
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Asociaţia „Comunicaţi prin noi” a început acest proiect educaţional cu tema Crăciunului în 

anul 2010, şi fiindcă a plăcut celor implicaţi, l-am repetat în fiecare an de atunci. Iată-ne azi la cea 

de-a patra ediţie desfăşurată sub sigla  

La fel ca în fiecare an Asociaţia „Comunicaţi 
prin noi” îşi propune să aducă în prim-plan tradiţiile 

locale specifice sărbătorii de 

Crăciun, dar şi importanta 

păstrării farmecului şi 
autenticităţii folclorului 

maramureşean.  

Nu trebuie să uitam 

niciodată: Crăciunul este o sărbătoare creştină care aduce mereu un zâmbet 

pe buzele acelora care cred cu adevărat în spiritul Crăciunului. 

Elevii băimăreni de la câteva colegii, licee, şcoli gimnaziale şi case 

de tip familial, au adus spiritul Crăciunului în şcoliile în care învaţă, 
manifestându-se atât prin grija, generozitatea şi altruismul faţă de semeni, dar şi prin bucurie, 

cântec şi culoare.  

Proiectul a avut ca finalitate organizarea 

unui concert de colinde, la Seminarul Teologic 

Ortodox „Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, 

unde participanții au adus în faţa celor prezenţi 

colinde tradiţionale maramureşene, pe care le-au 

interpretat îmbrăcaţi în costume populare. 

 

 

 
 prof. ing. Miclăuș Dorina 
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Meseria de dascăl nu poate fi concepută fără implicarea profundă în activităţile extraşcolare. 
Îl înveţi pe tânărul din bancă materia pe care o predai dar, în acelaşi timp, îl  educi, îl pregăteşti 
pentru viaţă. Activitatea de voluntariat este una dintre cele mai importante activităţi extraşcolare. 
  Activitatea de voluntariat dezvoltă capacităţile de cooperare şi de  relaţionare 
interpersonale, stimulează şi încurajează simţul civic, sensibilitatea şi implicarea în viaţa 
comunităţii.  

Munca de voluntariat duce la  formarea şi exersarea capacităţilor intelectuale, a 
disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice la elevi prin asimilarea de cunoştinţe umaniste şi 
estetice, precum si la antrenarea acestora în realizarea unor activităţi plăcute.  

O astfel de activitatea a fost demarată la Colegiul Tehnic „Transilvania” prin parteneriatul  
de voluntariat încheiat între şcoala noastră şi Centrul de zi pentru copiii cu nevoi speciale „Sfânta 
Varvara „ din Baia Mare, Str. George Coşbuc, Nr. 38.  

Parteneriatul de voluntariat urmează să se desfăşoare prin activităţi care vor avea loc lunar, 
pe tot parcursul anului şcolar 2013-2014, începând cu luna octombrie 2013, iar profesorii implicaţi 
sunt prof. Băban Aurora, prof. Şteţca-Dod Cristiana, prof. Ghiras-Dănuţ Cornelica, prof. Mărieş 
Adora, prof. Cardoş Daniela, prof. Paul Diana; prof. Dumitraşcu Doina. 

Acest parteneriat de voluntariat a fost creat pentru  susţinerea şi promovarea ideii de 
implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, în scopul întrajutorării copiilor aflaţi în 
dificultate; 
   Parteneriatul urmăreşte cultivarea respectului faţă de valorile umane, în general, şi  cultivă, 
în mod special, sensibilitatea faţă de problematica umană şi faţă de valorile tradiţionale culturale şi 
morale. 

Obiectivele propuse de către parteneriat vizează pe elevii, profesorii şcolii, părinţii, precum 
şi alţi participanţi la acţiunea de inter-relaţionare, întrajutorare şi strângere de fonduri pentru copiii 
cu nevoi speciale, din cadrul grădiniţei  de la Centrul de zi cu nevoi speciale „Sfanta Varvara” din  
Baia Mare. 

Cei 26 de elevi voluntari, îndrumaţi de către profesorii implicaţi în proiect, au realizat 
împreună cu prietenii lor de la grădiniţă, următoarele activităţi. 

 

Activitatea 1.-11 octombrie 2013, ora 18, în Piaţa Revoluţiei - „Un milion de stele”; 
(program artistic alcătuit din cântece în limba română şi engleză, solişti, grup vocal şi 
acompaniament, achiziţionare de candele în vederea donării de fonduri pentru Centrul de zi pentru 
copiii cu nevoi speciale “Sfanta Varvara”- Baia Mare, din cadrul Organizaţiei CARITAS, lansarea 
de lampioane de către elevii claselor a-IX-a A, a-IX-a B, a X-a A, a X-a B, a XI-a A; 
 

             Activitatea  2. - 20 noiembrie 2013, orele 
10-11, la Centrul de zi ”Sf. Varvara”- “Ne jucăm 
împreună, învăţăm împreună ”( învăţarea de 
cântece şi jocuri distractiv-educative -elevii din a 
X-a B); 
 

            Activitatea 3. - 5 dec. 2013; orele 10-11, 
Centrul de zi pentru copiii cu nevoi speciale 
“Sfanta Varvara”- Baia Mare, Str. G. Coşbuc, 
Nr.38, -“ Ne pregatim pentru Moşu’  ”- 
(învăţarea de cântece şi confecţionarea de planşe, 
desene- elevii din  a XI-a A) 
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         Activitatea 4 şi 5 -17 dec. 2013, orele 11-12 si 18 dec. 2013, Centrul de zi pentru copiii cu 
 nevoi speciale “Sfânta Varvara”-Baia Mare,Str. G. Coşbuc, Nr.38, “Mo ş Craciun cu plete 
dalbe... ”-mic spectacol realizat de elevii de liceu şi colegii lor mai mici de la grădiniţă, -elevii 
claselor  a IX-a A, B, a X-a A, B, a XI-a A; 
 

        Activitatea 6. -15-23 ian.2014,  Centrul de 
zi pentru copiii cu nevoi speciale “Sfânta 
Varvara”-Baia Mare, Str. G. Coşbuc, Nr.38. - 
Învăţăm, desenăm şi ne jucăm-moment 
Eminescu, desene 3 D , activitate comună a 
elevilor din a XI-a A şi a colegilor lor mai mici. 

. 
                                               
 
 
  

                  
                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               prof. Şteţca Dod Cristiana 
prof.Băban Aurora 
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Privesc cana albă cu dragoni roși, sprijinită alene pe măsuța din fața geamului larg, 

lag….deschis către lume. Mă ridic parcă-ntr-un ritual străvechi să-mi prepar ceaiul. Senzații ciudate 

îmi locuiesc arhitectura minții. 
De câteva zile, Min-Zen, așa mi-a spus în glumă, o fată...Min-Zen (ministrul Zen), adică eu-

non-eu, eram prins de o problemă.  
Aaaaa...am uitat să vă spun, fata se numește Berenice, o coamă stelară pe cerul inimii mele. 

Dar nu despre asta e vorba acum. Sursa violenței mă preocupă: „am citit” Zen, Krishnamurti, Dalai-

Lama, Francesco d’Assisi, Isihasm; am participat la sesiuni de comunicări, la campanii (nu, 

militare), am scris eseuri...și...? Violența e tot aici, tremurând ca un spectru peste măruntaiele lumii. 

Se spune că atunci când dai atenție, importanță unui lucru, el devine mai acut în mintea ta; 

vrând să găsești soluții, îl precipiți, inflamezi. Dar care e soluția? Poate alchimizarea suferinței? Un 

salt cuantic? Hmmm... atâtea frânturi de mine, își spuse el. 

Violența...această negare a vieții, frustrare, nebunie de moment, poartă atâtea nume, atâtea 

psihologii caută să o descifreze. Cert e că, precum o pată de sânge...colorează hârtia sufletelor 

noastre. 

Se surprinse atingând tandru o frunză cazută pe pervaz, gest inconștient de împăcare cu 

lumea? Iubire nemărturisită? 

Privea lichidul aburind din cana albă cu dragoni roși, molecule de viață...Apăsa absent 

plicul de ceai verde în apa nerăbdătoare. Făcea acest lucru mecanic, tulburat de gândul ce nu-i da 

pace. 

Dintr-o dată dansul moleculelor de ceai prin cel al moleculelor de apă, îi atrase atenția. 

Simțea fuziunea lor ca o taină...se unificau, se armonizau, să fie „ceai”, ce ai? Ar fi spus Berenice: „ 

De ce ești așa pierdut, Min-Zen?” 

O străfulgerare de o clipă îi invadă conștiința, totul e iubire, dans cosmic, 

acceptare...ceai…ce ai…molecule. 

Sorbi licoarea magică din cana albă cu dragoni roși, surâzând, mintea îi rămăsese înghețată 
în lingurița de metal de pe marginea noptierei. Mâinile joacă o piesă, doar de el știută, pe tastatura 

computerului avid de ființă…stop…stop..o floare de non-gând îi străpunse degetele 

…stopviolenta@@@@@@@@@@@@@@ya hooo.commmm..com co m mmmmmm. 

 

prof. Paul Diana 
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7 Adevăruri despre creierul uman pe care 
probabil nu le ştiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Capacitatea cutiei craniene... 
 ... a scăzut în ultimii 15-20 de mii de ani de la o medie de 1.600 cm3 (capacitatea maximă 
atinsă de specia umană) la una de 1.450 cm3. 

Una dintre ipotezele susţinute de antropologi şi psihologi de renume afirmă că diminuarea 

volumului creierului este legată de creşterea densităţii populaţiei. 

Scăderea volumului cerebral nu înseamnă neaparat că omul modern este mai puţin inteligent 

(inteligenţa nu depinde doar de volumul creierului), mai ales dacă ţinem cont că bagajul cognitiv al 

civilizaţiei umane a evoluat exponenţial (altfel spus, obiectul de lucru al creierului - informaţia - a 

devenit mult mai vast şi mai complex). 

Volumul cerebral superior al oamenilor primitivi i-ar fi putut, totuşi, ajuta să reacţioneze foarte 

eficient şi cu o viteză mare la provocările din mediul lor ostil de viaţă. 
 

2) Creierul utilizează aproximativ... 
 ... 20% din cantitatea de oxigen din sânge – asta deşi masa lui este de doar 2% din masa 

corporală. Creierul este organul care suferă primul în condiţiile deficitului de oxigen. 
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3) Neuronii se dezvoltă... 
 ... pe tot parcursul vieţii. Multă vreme savanţii şi medicii au crezut că ţesutul cerebral nu 

este capabil să se regenereze. Ritmul de regenerare al sau este, totuşi, mult mai scăzut decât al 

celorlalte ţesuturi. 

 

4) Există o corelaţie directă între... 
 ... IQ şi cât de mult visăm. (Când vine vorba despre evaluarea IQ-ului, testele specializate 

sunt, desigur, singurele relevante; cea mai mare parte dintre visuri nu ni le mai putem aminti). 

 

5) Cantitatea de energie necesară... 
 ... funcţionarea creierului este aceeaşi cu cea a unui bec de 

10 Wati. Aşadar, când mai vezi poze cu un bec aprins deasupra 

capului, aminteşte-ţi că ele nu sunt chiar deplasate... 

 

 

 

 

 

6) Capacitatea medie a creierului 
uman de a stoca informaţia... 
 nu este cunoscută. Totuşi, 
oamenii de ştiintă sunt de acord că 
aceasta se situează undeva între 3 şi 
1.000 de terabyti.  

 

7) Creierul are în compoziţia sa... 
   ... 80% apă. (Aşadar, atunci când 

cineva te întreabă dacă „ai apă în cap”, 

acum ştii ce să şi răspunzi). 

 

 

 

 

Elevă: Farcaş Ioana 
 clasa a 13 - a C seral 
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(Partea a doua) 

În acest număr al revistei continuăm cu ierarhizarea capitalelor lumii după studiul realizat în anul 
2010 și dat publicării. 

6. Mumbai, India - 22.800.000 locuitori 

Cu o populație totală de 22,8 milioane de 

locuitori, dintre care 13, 8 milioane traiesc în zona 

urbană propriu zisă (restul regăsindu-se în 

districtele Bhiwandi, Navi Mumbai, Kalyan, 

Thane si Ulhasnagar), Mumbaiul, capitala a 

statului indian Maharastra, a fost declarat cel mai 

bogat oraș al Indiei. Nivelul ridicat de trai al 

acestui oraș, nivel cu mult peste media generală a 

Indiei, atrage anual sute de mii de locuitori din toate colțurile țării, ceea ce face din Mumbai unul 

dintre orașele cu adevarat cosmopolite ale lumii. Tot la Mumbai, alături de instituții financiare de 

prestigiu (National Stock Exchange of India, Bombay Stock Exchange sau Reserve Bank of India) 

se găsește și centrul industriei cinematografice indiene, Bollywood ... 

 

7. New York, SUA - 22.200.000 locuitori 

Aria metropolitană a New York-ului este, 

de departe, cea mai populată din Statele Unite ale 

Americii, depășind Los    Angelesul cu aproape 5 

milioane de locuitori. Casă a amerindienilor 

Lenape, apoi poartă a imigranților către Lumea 

Nouă, orașul numit pe vremuri New Amsterdam a 

ajuns astăzi unul dintre cele mai mari centre urbane 

din lume, cu o populație de 22.200.000 de locuitori, 

cifră la care se adaugă o densitate incredibilă de 17.400 de locuitori pe kilometru pătrat. New York-

ul este, totodată, un simbol al capitalismului de tip american, al libertății și al democrației nord-

americane. Statuia Libertății, Times Square, Broadway, Wall Street, Chinatown, podul Brooklyn, 

Mahatannul, sau prestigioasele universități Columbia și New York sunt doar câteva dintre 

simbolurile megalopolisului american. 
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8. Sao Paolo, Brazilia - 20.900.000 locuitori   

     Cine oare nu a auzit de Sao Paolo, cel mai mare oraș al Braziliei, cel mai bogat centru urban din 

emisfera sudică a planetei și cel de al 8-

lea oraș ca număr de locuitori din 

lume? Ei bine, Sao Paolo, uriașa urbe 

braziliană, strânge în aria sa 

metropolitană nu mai puțin de 

20.900.000 de locuitori dintre cei 

192.300.000 de cetățeni ai Braziliei. 

Cunoscut pentru arhitectura sa unică, 
mulțimea de zgârie-nori, festivalurile, 

carnavalurile exotice anuale și 
dimensiunile uriașe ale flotei sale de 

elicoptere, gigantul Sao Paolo are un motto care nu mai lasă loc de nicio interpretare:  

                                                                       "Non ducor, duco!" - Nu sunt condus, eu conduc! 

 

 

9. Manila, Filipine - 19.600.000 locuitori 

 

        Nu mai puțin de 16 orașe și 
municipalități formează aria metropolitană a 

Manilei, capitala Filipinelor și cel mai 

aglomerat oraș ale lumii. 43,079 de locuitori 

pe kilometru pătrat, la un total al populației 

de 19.600.000 de locuitori, cifră la care se 

adaugă cei peste 1 milion de turiști care 

vizitează anual acest furnicar din sud-estul 

Asiei. Botezata Perla Orientului încă din 

perioada primilor coloniști europeni, Manila 

mai era numită și Far East, o parafrazare a 

Far West-ului nord american. Fortul medieval 

Santiago, Parcul Rizal, Centrul cultural, Palatul Malacanang și Catedrala Manila reprezintă unele 

dintre cele mai mari atracții turistice ale capitalei filipineze. 
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10. Shanghai, China - 19.400.000 de locuitori 
 

        Este, practic, cel mai mare oraș, ca 

întindere, al Chinei și unul dintre cele 

mai populate ale lumii. Cu o populație 

ce tinde spre 20 de milioane de locuitori, 

Shanghai-ul crește încă, din acest punct 

de vedere, cu o viteză amețitoare și 
amenință pozițiile megalopolisurilor de 

pe primele locuri ale acestui top. Urbe 

destinată inițial industriei piscicole și 
celei a țesăturilor, Shanghai a cunoscut 

un boom economic fără egal în istoria 

Chinei odată cu deschiderea sa, în anul 

1842, către comercianții străini și datorită poziției favorabile a portului său. Astăzi, orașul este cel 

mai mare centru financiar din partea continentală a Chinei și una dintre cele mai apreciate destinații 
turistice din aceasta parte a lumii. Anual, peste 1 milion de oameni de afaceri din toată lumea 

suplinesc numărul locuitorilor chinezi, alături de cei aproape 5 milioane de chinezi din prefecturile 

invecinate: Anhui, Jiangsu si Zhejiang. 

 

Facts: 

• Primul oraș european într-un top ale celor mai populate orașe ale lumii este Moscova, cu o 

populație estimată, la 01.01.2010, la 13.600.000 de locuitori. Chiar și așa, Moscova nu s-ar 

situa decât pe poziția a 17-a. 

• Cel de al doilea oraș european ca numar de locuitori, Istanbulul, nu ar ocupa decât poziția 21 cu 

cei 12.800.000 de locuitori ai săi. 
• Bucureștiul ocupă locul 200 cu o populație totală în aria metropolitană de circa 2.200.000 de 

locuitori. 

• Niciun alt oraș romanesc nu se regăsește într-un top 500 al celor mai populate orașe ale lumii. 

• Populatia Romaniei însumează circa 21.500.000 de locuitori. 

 
  Datele au fost preluate din publicația de profil CityPopulation  

și au fost actualizate la 1 ianuarie 2010. 
 

                        
         Elev: Ciocotişan Mihai,  

clasa a 13 C seral 
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(Partea a doua) 
 
 

 
 
 

Ochiul Beiului se află în Parcul Național  
Cheile Nerei. Este un lac albastru, care nu îngheață 
niciodată. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Castelul Bran – unul dintre cele mai 
înspăimântătoare castele din lume. 

 

Castelul Bran a fost construit în jurul 
anului 1378, pe vârful unei stânci, având o 
poziţie strategică din punct de vedere militar.  

 

Cunoscut în întreaga lume sub numele 
de Castelul lui Dracula, datorită legendelor 
ce au circulat pe întreg mapamondul, 
alimentate de caracterul crud şi sângeros al 
voievodului Vlad Ţepeş - Dracula. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        Barajul Gura Apelor , Munții Retezat. 
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Culoarul Rucăr-Bran, Piatra Craiului. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lacul Bodi, Mogoșa.  
În apropiere de Baia Mare. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascada Cailor este una dintre cele mai 
frumoase cascade din Romaânia, formată pe versantul 
Nordic al Munților Rodnei, în apropierea stațiunii 
turistice Borșa, Maramureș 
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Laguna Albastră – Aghireș, România 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Transfăgărășan: Cel mai 
specataculos traseu din România. 
 

Mulți străini compară 
Transfăgărășanul, cel mai spectaculos 
traseu din România, cu Trollstigen 
Mountain Road Norway 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Bâlea lac este situate în Munții 
Făgăraș și reprezintă unul dintre 
cele mai importante obiective 
turistice din România, datorită 
altitudinii la care se află stațiunea, 
2040 m. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elev: Criţan Darius 
 clasa a XI-a D 
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România se află în topul țărilor cu cele mai frumoase cascade din lume 
   

Cascada Bigăr  din județul Caraș-Severin este unul din 
principalele atracții turistice din lume. Ea este unică în lume 
datorită modului în care curge apa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Pe locul doi se află cascada Flacăra Eternă, din 
America , cu o înălțime de 9 metri. În spatele acesteia se află o 
grotă de 1,5 metri, în care are încontinuu o flacără de 10-20 de 
centimetri, întreținută de gazul din subteran.  
 
 
 

 
 
 
 
  Pe locul trei în clasament, se află cascada Asik-
Asik, din Filipine, cu o înălțime de 60 de metri și o lățime 
de 140 de metri. Apa acestei cascade este potabilă, iar 
vizitatorii nu rateaza ocazia de a bea apa din ea.  

 
 

 
 
 

 
   O altă cascadă celebră în lume este Cascada 
Orizontală, din Golful Talbot , Australia . Atunci când 
o cantitate mare de apă, cauzată de valurile mareice se 
scurge prin defileu, apar cascadele temporare, cu 
altitudini de până la 5 metri.  
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  Cascada Sângelui a fost descoperită în 1991, 
la baza ghețarului Taylor , din Antarctica . Culoarea ei 
este ruginie datorită oxidării apei de la suprafață.  
 
 
 
 
 

 
 
 
  Cascada Svartifoss, denumită și Cascada 
Neagră, se află în Parcul Naţional Skaftafell din Islanda. 
Apa se revarsă peste o stâncă de coloane de bazalt 
hexagonale. 
 
 

 
 

 
 
 
 O altă cascadă impresionantă este Cascada Baatara 
Gorge, din Liban. Apa cade de la 255 de metri într-o peşteră 
imensă. Această cascadă a fost descoperită în anul 1952, în 
regiunea Tannourine.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Cascada Hierve el Agua, din Mexic, are o înălţime 
cuprinsă între 15 şi 19 metri. Aceasta este o cascadă atipică, 
deoarece este formată din roci de culoare albă, care imită apa 
curgătoare. Hierve el Agua este o formaţiune calcaroasă 
formată prin scurgerea apelor puternic mineralizate pe pantele 
abrupte ale dealului, după acelaşi principiu ca în cazul 
stalactitelor din peşteri. 
  
 
                         
 

         Elev: Nicolescu Florin,  
clasa a IX-a A  
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 Naşterea Domnului reprezintă împlinirea 

profeţiei pe care Dumnezeu a făcut-o oamenilor, 

că va trimite un Mântuitor. Până la împlinirea 

acestui fapt au trecut mii de ani, timp în care 

poporul evreu a fost pregătit să-l primească, ca 

apoi şi celelalte neamuri să se poată mântui. 

Venirea Mântuitorului în lume s-a petrecut în 

chip minunat. Dumnezeu a ales-o pe Fecioara 

 Maria ca să aducă pe lume pe Fiul Său, 

Iisus Hristos. Bunavestire a fost adusă de 

arhanghelul Gavriil. 

 Naşterea a fost prevestită printr-o stea luminoasă, călăuzindu-i pe cei trei magi (Balthazar, 

Melchior şi Gaşpar) spre locul unde avea să se nască Pruncul. Aceştia i-au adus daruri:aur, smirnă 
şi tămâie. Aflându-se în Betleem, dreptul Iosif şi Fecioara Maria n-au găsit adăpost, mai ales că se 

apropia momentul naşterii. Au găsit o iesle, aici cel ce avea să mântuiască lumea s-a născut, umil, 

simplu, fără slavă. 
 Tradiţional, sărbătorim Naşterea Domnului pe 25 decembrie. Sărbătoarea este prefaţată de 

post, timp în care ne putem reculege, să ne împăcăm cu cei cu care ne-am certat şi să ne aducem 

aminte de semnificaţia sărbătorii. În acest timp, copii învaţă colinde pentru a vesti la fiecare casă 
evenimentul care a avut loc acum 2000 de ani. 

 Crăciunul, după cum este numit tradiţional, scoate la iveală sensibilitatea fiecărei persoane. 

Acum fiecare dăruieşte din puţinul pe care îl are celor săraci. Cu timpul, mai ales în zilele noastre, 

sărbătoarea aduce mai mult a comercial. Mulţi dintre noi uităm, cu adevărat, care este semnificaţia 

sărbătorii, şi ne lansăm într-o goană nebună după cumpărături şi ajungem să constatăm cu 

amărăciune că sufletului nu i-am acordat nici un minut pentru a-l îmbrăca cu haine noi de 

sărbătoare. 

 Să nu uităm că Dumnezeu nu uită de noi, nu face diferenţă între noi şi că ne iubeşte cu 

adevărat, necondiţionat. 

 
prof.  Breban  Florin 
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Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea 

Principatelor Române, în anul 1859, la foarte scurt timp după 
numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei şi Ţării 
Româneşti.  

După mai mulţi ani în care paşii spre îndeplinirea acestei 

dorinţe au fost „mărunţiţi” de atitudinea marilor puteri ale 

Europei, aceasta a devenit realitate, într-un context favorabil, 

care a dus, pe parcurs, la transformarea „României” de atunci într-un stat modern, aducând pentru 

prima dată câteva elemente occidentale în viaţa românilor. 

Unirea Principatelor Române cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1918) 

a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea şi reprezintă unificarea vechilor state Moldova şi Ţara 

Românească. Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru 

Ioan Cuza şi de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 

ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească. 
Totuşi, unirea a fost un proces complex, bazat pe puternica apropiere 

culturală şi economică între cele două ţări. Procesul a început în 1848, 

odată cu realizarea uniunii vamale între Moldova şi Ţara Românească, în timpul domniilor lui 

Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu.  

Deznodământul războiului Crimeii a dus la un context european favorabil realizării unirii. 

Votul popular favorabil unirii în ambele ţări, rezultat în urma 

unor Adunări Ad-hoc în 1857 a dus la Convenţia de la Paris din 

1858, o înţelegere între Marile Puteri prin care se accepta o 

uniune mai mult formală între cele două ţări, cu guverne diferite 

şi cu unele instituţii comune. La începutul anului următor, liderul 

unionist moldovean Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor 

al Moldovei şi Ţării Româneşti, aducându-le într-o uniune 

personală. În 1862, cu ajutorul unioniştilor din cele două ţări,  
Cuza a unificat Parlamentul şi Guvernul, realizând unirea politică. După înlăturarea sa de la 

putere în 1866, unirea a fost consolidată prin aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-

Sigmaringen, iar constituţia adoptată în acel an a denumit noul stat România. 

Sursă: http://alba24.ro/pe-24-ianuarie-romanii-sarbatoresc-mica-unire-primul-pas-spre-romania 
            http://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Principatelor 

prof. Toma Vasilica Ramona 
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Mărul constituia o importantă componentă a 

hranei zilnice a românilor în trecut, ceea ce ajută ca 
doctorul să fie "ținut departe".  

 
În medicina naturistă, mărul a ocupat din 

timpuri străvechi un loc aparte. Proprietățile lui 
vindecătoare îl recomandau ca leac în bolile de 
stomac și intestine, contra migrenelor, a bolilor de 
ficat și de splină. 
 

 
Mărul și pectina 
 

Pectina este cea mai importantă substanță 
activă conținută în măr. Proprietățile ei benefice au 
determinat ca această substanță să fie extrasă din 
măr și folosită ca supliment și medicament. 

Pectina are acțiune hipocolesterolemiantă, 
deoarece blochează absorbția intestinală a lipidelor, 
prin inhibarea acizilor biliari necesari absorbției 
colesterolului. 

Un rolul important al pectinei este ca drenor 
biliar, având efect benefic în combaterea 
dischineziei biliare și a litiazei biliare. 

Un alt rol pentru care pectina este recunoscută este efectul ei antioxidant, neutralizând 
radicalii liberi și toxinele întâlnite în tubul digestiv. 

De asemenea, s-a constatat că un consum regulat de pectină determină scăderea nivelului 
zahărului din sânge, de aceea consumul de mere este foarte recomandat bolnavilor de diabet 
zaharat. 

 
 

Coaja de mere 
 
Coaja de mere conține cele mai multe vitamine 

și fibre și se recomandă consumul ei în afecțiuni 
digestive și metabolice, pentru detoxifierea și 
remineralizarea organismului, în anemii (conține foarte 
multa vitamina C, care face posibilă asimilarea fierului 
de către intestine și acid folic necesar pentru sinteza 
globulelor roșii). 

Din cojile uscate de măr se poate prepara un 
ceai calmant, care alungă febra și insomnia. Spre 
deosebire de multe alte ceaiuri calmante, el are un gust 
și o aroma deosebită. 
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Beneficiile merelor 
 

Consumul de mere, se recomandă ca adjuvant în următoarele afecțiuni: 
 
• obezitate, astmă, gripă, răceală 
• pentru scăderea colesterolului 
• pentru reglarea tranzitului intestinal 
• combaterea constipației cronice 
• boli de stomac și intestine (gastrită, colită) 
• afecțiuni biliare: litiaza biliară, dischinezie biliară 
• în diabetul zaharat tip II 
• afecțiunile hepatice 
• pentru detoxifierea organismului 
• ca diuretic și depurative 
• în insuficiența renală 
• în boli cardiovasculare 
• pentru creșterea imunității 
• pentru afecțiunile vasculare (tromboflebite, varice) 

deoarece redă elasticitatea pereților vaselor de 
sânge. 

 
Merele coapte 
 

Merele coapte sunt un adjuvant prețios în tratamentul gutei, al afecțiunilor reumatismale și 
digestive. Răgușeala se vindecă mai repede, dacă mâncăm mere coapte. 
 
 
 
Merele și fumatul 
 

O cură cu mere este un tratament adjuvant în cazul fumătorilor, 
întrucât ajută la eliminarea radicalilor liberi și a toxinelor provenite în 
urma fumatului și pe de altă parte, s-a demonstrat că merele pot combate 
dependența de nicotină. 

Acest efect poate fi folosit atunci când cineva intenționează să se 
lase de fumat. 

Fumătorii care consumă doar mere, vreme de 2-3 zile, trebuie să 
se aștepte la unele probleme digestive, pentru că în această fază, merele 
curăță intestinul de toxine. Dupa aceea, majoritatea fumătorilor trec 
printr-o experiență opusă: gustul țigării nu le mai place, fiindcă nicotina 
este resimțită acum ca un factor supărător. 
 
 
 
Efect antitumoral 
 

Conținutul ridicat de pectină are efect antioxidant și împiedică, împreună cu ceilalți 
antioxidanți (polifenoli, quercetina, kampferol, luteina, zeaxanthina) și vitamina C, existenți în 
cantitate importantă în măr- dezvoltarea celulelor canceroase. 

Efectul anticancerigen al merelor s-a demonstrat îndeosebi împotriva cancerului de colon, 
de sân și de plămâni. 
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Marul și digestia 
 

Fibrele din mere stimulează peristaltismul și producerea sucurilor digestive, ajutând la 
reglarea tranzitului intestinal. 

Pectina absoarbe ca un burete 
toxinele, produșii de descompunere și 
bacteriile de la nivel intestinal, având un efect 
calmant asupra mucoasei stomacale și 
intestinale. 
Cei ce suferă de constipație ar trebui să 
mănânce cât mai multe mere cu coajă și să 
bea o cantitate mare de lichide pentru ca 
fibrele au nevoie de apă pentru ca efectul lor 
depurativ să fie optim. 

În caz de diaree, se consumă mere 
proaspate date pe răzătoare, dupa ce s-au 
curățat de coajă. 

 
 
 
Merele combat stresul 
 

Merele ne ajută să combatem oboseala fizică și psihică și să facem față stresului, conform 
unor studii americane. 

Fructoza din mere pătrunde rapid în sânge și conferă energie, iar conținutul mare de apă, are 
un efectul tonic la nivelul întregului organism. 

Merele aduc organismului, pe lânga 
energie și substanțele minerale importante, într-
o formă ușor de absorbit: sodiu, potasiu, calciu, 
magneziu, fosfor. 
Vitamina C și vitaminele din complexul B care 
se regăsesc indeosebi în coajă, stimulează 
metabolismul și cresc imunitatea naturală. 
Mărul este alimentul ideal, pentru cei care se 
trezesc greu dimineața, ca alternativă sănătoasă 
la cofeină. 
Efectul revigorant se datorează zaharurilor 
naturale, mineralelor și vitaminei C.  În plus, 

consumat în fiecare dimineață, marul albește dinții! 
 
 
 
 
 
Sursa: http://www.garbo.ro/articol/Tratamente-naturiste/13960/beneficiile-consumului-de-mere 
 
 
 

 
Eleva: Rob Roxana 
 clasa a X-a A seral 
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Ceaiul (verde, negru şi roşu) a fost folosit de-a 

lungul timpului pentru sănătate, îmbunătăţirea aspectului 

pielii şi a părului. Bogat în antioxidanţi, cu proprietăţi 
antirid şi antiinflamatorii, ceaiul este unul dintre cele mai 

folosite produse.  

 
 
Iată şapte beneficii ale acestuia asupra pielii. 
 

1. Calmează arsurile solare 
Ai ratat să acoperi o bucată de piele cu o cremă cu factor de protecţie solară şi te-ai ales cu 

arsuri? Compresele cu pliculeţe de ceai negru calmează durerile şi reduc roşeaţa. 
 

2. Minimizează ciupiturile de insecte 
Serile de vară pot atrage după sine şi o groază de ciupituri de insecte. Pentru a calma 

umflăturile, aplică un pliculeţ de ceai de muşețel rece pe zona respectivă. 
 

3. Reduce pungile de sub ochi şi cearcănele 
Ceaiul negru se pare e cel mai ieftin produs împotriva pungilor de sub pleoape. Cafeina 

ajută la contractarea vaselor de sânge şi la eliminarea cearcănelor. 
 
4. Scapă de mirosul urât al picioarelor 

            Fă o baie picioarelor în ceai fierbinte. Acidul tanic pe care acesta îl conţine are efect 
antibacterial şi antifungic, iar asta împiedică picioarele să transpire şi să capete un miros neplăcut. 
 

5. Tonifică şi hidratează pielea uscată 
Pulverizează ceai verde pe faţă (poţi să îl aplici şi cu dischetă demachiantă) de două ori pe zi 

pentru a elimina impurităţile, a micşora porii şi a oferii tenului un aspect strălucitor. 
 

6. Calmează pielea după epilat 
Dacă după ce te-ai epilat ai pielea roşie şi apar mâncărimi, încearcă să presezi delicat pielea 

picioarelor cu un pliculeţ de ceai negru, rece. Acizii tanici pe care îi conţine calmează instant. 
 
7. Te ajută să te bronzezi 
Aplicat pe tot corpul, cu ajutorul unui burete, ceaiul negru te ajută să-ţi pui în valoare 

bronzul. Ai grijă că poate fi lipicios şi poate apărea neuniform. 
 
 
 
 

Eleva: Ştef Adriana 
 clasa a X-a A seral 
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Piperul negru poate ţine furnicile 

departe de locuinţă şi ajută la 

menţinerea culorii vii a hainelor. Vă 

prezentăm 6 utilizări inedite ale acestui 

condiment.  

 
 
 
 
 

1. Pune piper negru în colţurile camerelor sau între plintă şi perete, dacă există un mic spaţiu 

între acestea. Piperul negru te va proteja de o invazie a furnicilor în locuinţa ta. 

  

2. Pune o linguriţă de piper negru în maşina de spălat, atunci când speli rufe colorate. Datorită 
piperului, rufele îşi vor menţine culoarea vie.  

 

3. Pentru a proteja plantele din grădină de dăunători, presară în jurul acestora un amestec de 

făină şi piper negru.  

 

4. Pentru micile răni care apar adesea în bucătărie, noi folosim de obicei sarea pentru a stopa 

sângerarea. Însă, după ce aţi curăţat puţin rana cu un şerveţel sau un pansament steril, puteţi 
presăra piper negru şi apoi să bandajaţi. Atenţie! Dacă rană este profundă, trebuie să cereţi de 

urgenţă ajutor specializat, nu să folosiţi aceste soluţii.  
 

5. Atunci când aveţi o infecţie a sinusurilor, nu ezitaţi să adăugaţi mai mult piper negru decât 

de obicei în supa dumneavoastră.  
6. Dacă vi s-a fisurat radiatorul de la autoturism puteţi apela, în drum spre service, la piperul 

negru. Turnaţi o ceaşcă de piper negru în radiator, iar acesta va astupa pentru un timp micuţa 

gaură. De asemenea, poţi folosi boia sau praf de muştar. 

  
 
 

Eleva: Boroş Loredana 
 clasa a X-a A seral 
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Un obicei japonez valoros spune să bei în fiecare dimineață, imediat după trezire, un pahar 

cu apă. Uimitor a fost însă că mai târziu cercetătorii au descoperit că acest obicei este un real 
tratament pentru multe boli.  

Așadar astăzi terapia cu apă a prins tot mai mult teren, iar paharul cu apă pe stomacul gol a 
devenit o indicație medicală. 

Specialiștii au studiat 
efectele paharului cu apă pe 
stomacul gol și au rămas 
uimiți. Aproximativ 250 ml de 
apă reprezintă exact cantitatea 
de lichid de care organismul 
nostru are nevoie în unele 
momente, cum ar fi dimineața 
imediat după trezire sau pe 
stomacul gol înainte de masă. 
Dacă vom crește această 
cantitate, atunci trebuie să ne 
alegem un singur moment din 
zi: dimineața. 

 
 
Așadar rezultatele cercetărilor efectuate inițial în Japonia, dar apoi preluate și de alte echipe de 

specialiști din întreaga lume, arată că 1-4 pahar cu apă dimineața imediat după trezire asigură o 
vindecare/ameliorare sigură pentru afecțiuni și tulburări ca: 
• durerea de cap prin deshidratare sau pe fond vascular; 
• astmul broșnic; 
• obezitate; 

• hemoroizi; 
• răceala; 
• palpitații; 
• pietre la rinichi; 
• cistita; 
• ficat obosit; 
• tulburari de vedere; 
• gastrita; 
• artrita; 
• diabet; 
• afecțiuni genitale; 
• piele uscată sau care se descuamează 

ușor; 
• previne tulburările digestive precum 

diareea sau voma, dar ameliorează 
totodată și simptomele în caz de 
diaree și vomă etc. 
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5  BENEFICII  

ale unui PAHAR CU APĂ 

dimineața pe stomacul gol 

 
 
 
 
 
 

1. Luminează tenul. Apa ajută în purificarea sângelui, ceea ce se observă și la nivelul pielii. 
Tenul devine mai tânăr, mai luminos. 

2. Ajută în eliminarea surplusului de kilograme! 4 pahare cu apă în fiecare dimineață poate 
duce la accelerarea metabolismului cu 40% pentru primele ore ale zilei. 

3. Îmbunătățește sângele și reglează circulația. 
4. Purifică sângele și reglează circulația. 
5. Sporește detoxifierea colonului și scade aciditatea gastrică de peste noapte. 

 

Paharul cu ap ă de diminea ță – metod ă de tratament 

• Dimineața, imediat după ce v-ați dat jos din pat, 
beți un pahar mare cu apă. 
• Apoi va puteți spăla pe dinți. 
• Puteți lua micul dejun normal sau bea cafeaua 

după jumătate de oră, de aceea puteți între timp 
să vă pregătiți pentru zi, să faceți un duș sau să 
vă îmbrăcați dacă mergeți la serviciu ori pur și 
simplu să pregătiți micul dejun. Se găsesc 
activități pentru aceste 30 de minute. 
• Dacă sunteți fumători, este indicat să lăsați să 

treacă măcar 20 de minute până la prima țigară 
după ce ați băut paharul cu apă. 

Cura scurt ă cu apă 
 

După o săptămână puteți crește cantitatea de apă la două pahare și tot așa în fiecare 
săptămână până ajungeți la 4 pahare de aproximativ 150 ml în fiecare dimineață. Apoi descreșteți 
săptămânal cantitatea de apă până la un pahar dimineața. 

Puteți bea toată viața acest pahar cu apă, fiind un obicei sănătos pe care îl puteți urma pe 
termen lung. 
 
Sursa: 
http://healthy.kudika.ro/articol/healthy~medicina-alternativa/31688/revelatia-anului-paharul-cu-
apa-de-dimineata-si-5-beneficii-sanatoase-extraordinare/pagina-3.html#ixzz2qGNWSOhe  
 
 

Eleva:Danciu Veturia 
Clasa a X-a A Seral 



Revista  şcolară “Paşi spre viitor”- nr.8 / 2014 – ISSN 2067-7871 
 

 
 
 
 
 

 
 
• Cea mai mare floare o are Rafalezi Arnodi, care crește în pădurile tropicale din sud-estul 

Asiei, în insulele Filipine. Floarea ei are 3 metri circumferință și cântărește 10 kilograme. 
Un boboc de floare e de 2-3 ori mai mare decât o căpățână de varză. 

 
 
• Din cele mai vechi timpuri, pentru mai multe națiuni, albina 

reprezintă simbolul hărniciei și fidelității? Pe monedele multor 
țări (de exemplu: Italia, Norvegia, Republica Malta, etc.) chiar 
și astăzi se regăsește chipul albinei. 

 
 
 
 
 
 
• Simțul de miros al unei furnici este la fel de puternic ca al 

unui câine. 
 
 
 

 
 
• În sălbăticie, hamsterii locuiesc în tunele construite în pământ? Ei își 

organizează foarte bine “locuința”, având camere separate, pentru 
depozitat mțncarea, pentru dormit etc.  

 
 

 
 
 
 
 
• Cea mai înaltă cascadă din lume este Salto Angel, în 

Venezuela, atingând o înălțime de 979 m. 
 
 
 
 
 
 
 

Elev: Mureşan Claudiu 
 clasa a XII-a D 
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(Partea I) 
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Elev: Pop Andrei, 
 clasa a X-a A seral 
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          Legile lui Murphy 
     
 

� Nimic nu este atât de prost, încât să nu devină și mai prost. 
� Ca să cureți un lucru, murdărești un altul.   
� Dar poți murdări mai multe lucruri fără a curața nici unul. 
� Timbrele care nu se lipesc pe scrisori se vor lipi în schimb pe orice altceva. 
� Întotdeauna găsești ușor ceea ce nu cauți. Iar ceea ce cauți găsești abia în ultimul loc în care 
� poți căuta. 
� Un om cu un singur ceas știe cât e ora. Un om cu doua ceasuri nu este sigur niciodată. 
� Pentru un biciclist, indiferent în ce direcție o ia, va fi la deal și împotriva vântului. 
� Când cade o sculă de pe banc, se va rostogoli spre colțul cel mai puțin accesibil al 

atelierului. 
� La coada cealaltă se servește mai repede decât la coada la care te-ai așezat. 
� Întotdeauna plouă când îți speli mașina. Dar nu încerca să speli mașina ca sa plouă, că nu 

merge. 
� Nu crede în miracole; bazează-te pe ele.. 
� Dacă examenul se dă cu cartea deschisă pe bancă, precis că vei uita cartea acasă. 
� Intuiția este o știința exactă. 
� Dacă explici ceva atât de clar încât oricine poate pricepe, se va găsi cineva care să te    

înțeleagă greșit. 
� Să greșești este uman, dar ca să zăpăcești de tot lucrurile ai nevoie de un calculator. 

 

“Dacă” 
 

� Dacă un copil trăiește în critică, învață cum să condamne. 

� Dacă un copil trăiește în ostilitate, învață cum să lupte. 

� Dacă un copil trăiește în ridicol, învață cum să devină timid. 

� Dacă un copil trăiește în rușine, învață cum să se simtă vinovat. 

� Dacă un copil trăiește în răbdare, învață să fie răbdător. 

� Dacă un copil este încurajat, învață să fie încrezător. 

� Dacă un copil este lăudat, învață să aprecieze. 

� Dacă un copil trăiește în corectitudine, învață să aprecieze valoarea dreptății. 
� Dacă un copil trăiește în siguranță, învață să aibă încredere în alții. 
� Dacă un copil trăiește în aprobare, învață să se placă. 
� Dacă un copil trăiește în corectitudine, învață să aprecieze valoarea dreptății. 
� Dacă sunt un profesor bun, copii vor fi mereu pe primul loc. 

 

Elev: Pop Florin, 
 clasa a X-a A seral 
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O profesoară le explică elevilor săi că în limba franceză, spre deosebire de cea engleză, 
substantivele sunt clasificate dupa gen, în masculine şi feminine. 
 
Casa este feminin - "la maison". Creion este masculin - "le crayon".  
 
Povestirea noastră începe în momentul în care un student a întrebat: 
 
Ce gen este "computer"? 
 
În loc să le dea un răspuns, profesoara a împărţit clasa în două grupe - fete /băieţi - şi le-a cerut să 
decidă singuri dacă substantivul "computer" ar trebui să fie de  genul masculin sau feminin. 
Fiecarui grup i s-a cerut să aducă  patru argumente pentru a-şi susţine alegerea. 
 
Băieţii au hotărât: "calculatoarele" sigur ar trebui să fie de gen feminin. Motivele sunt:  
1. Nimeni altcineva în afara creatorului lor nu le întelege logica;  
2. Limbajul comun pe care-l folosesc în comunicarea cu alte calculatoare este de neînţeles de către  
    oricine altcineva;  
3. Chiar şi cele mai mici greşeli sunt păstrate în memorie pe termen lung pentru posibile aduceri     
    aminte;  
4. Cum îţi iei unul, te trezeşti cheltuind jumătate din salariu pentru accesorii.  
 
Grupul  
Fetelor, totuşi, a ajuns la concluzia că substantivul "calculator" ar trebui să fie masculin deoarece:  
1. Ca săpoţi face ceva cu el trebuie să-l "porneşti";  
2. Are o mulţime de informaţii dar nu poate gândi singur;  
3. Se presupune căar trebui săte ajute sărezolvi probleme dar, în marea majoritate a cazurilor, EL   
    este problema;  
4. Cum îţi iei unul, realizezi cădacă ai mai fi aşteptat puţin, ai fi putut avea un tip mai bun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elev:Misaroş Laurenţiu, 
 clasa a XII-a D 
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              AXIOME  ECO 
 

 
Elev:Luca Andrei,  clasa a IX-a C 

 

 

 
 
 
 
• Nu aruncați în apă 

gunoaie, hârtii sau 
diferite obiecte 
menajere! 

 
• Păstrați curățenia în 

școală, în mijloacele 
de transport și pe 
stradă!  

 
• Atrageți atenția celor 

care aruncă gunoaie 
la întâmplare și 
învață-i cum să facă, 
dându-le lor cel mai 
bun exemplu! 

 
• Numai un echilibru 

ecologic va oferi 
urmașilor noștri 
natura frumoasă pe 
care o avem noi! 

 

A1. În natură dictonul toate se leagă de toate pune în evidență 
legăturile complexe reciproce din ecosisteme: între diferiți 
indivizi de aceeași specie, între indivizi de specii diferite, între 
populații diferite sau chiar între biocenoze diferite; între toate 
acestea și mediul abiotic. 

 
A2. În natură totul trebuie să ducă undeva: substanțele circulă, 

nimic nu dispare, ci totul se transformă 
 
A3. Însușirile fundamentale ale materiei vii sunt 

autoconservarea și autoreproducerea, ele permit 
perpetuarea indivizilor și a speciilor 

 
A4. Viața există sub formă de comunități formate din 

organisme, biocenoze situate într-un spațiu definit și 
caracterizat printr-o specificitate a factorilor abiotici 
(biotopul) 

 
A5. Fiecare specie biologică este unicat, rezultat unic al 

evoluției, având o anumită zestre genetică pe care o transmite 
urmașilor 

 
A6. Cu cât natura este mai diversă, ca număr și calitate 

biologică a speciilor, există șanse mai mari pentru 
menținerea constantă a componentelor mediului abiotic, 
păstrându-i calitățile necesare viții. 

 
A7. În natură nimic nu se obține pe degeaba, înseamnă că nu 

poți exploata la nesfârșit resursele naturale fără să te ocupi 
simultan și de regenerarea acestora. 

 
A8. Pentru că în natură există o strânsă legătur ă între diferitele 

specii, se impune ocrotirea tuturor speciilor implicate 
 
A9. Singura soluție pentru supraviețuirea omului pe Terra este 

asigurarea permanentă a unui parteneriat înțelept cu 
natura prin: exploatarea rațională a resurselor abiotice și 
biotice, supravegherea permanentă a echilibrelor biologice din 
natură și adoptarea unor măsuri prompte în cazul apariției 
unor dezechilibre. 

 
A10. Conservarea naturii trebuie să ocupe un loc primordial în 

sistemul valorilor umane din domeniile științei, educației, 
culturii, economiei etc.  
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• Elevul nu copiază, el se documentează.  
• Elevul nu citește bilete, se informează.  
• Elevul nu este neatent la ore, ci studiază mediul înconjurător. 
• Elevul nu greșește, el își pune la încercare profesorul.  
• Elevul nu chiulește, e nevoie de el în altă parte. 
• Elevul nu fumează, el își călește plămânii.  
• Elevul nu doarme, ci reflectează. 
• Elevul nu vorbește, el gândește cu voce tare.  
• Elevul nu mestecă guma, el își întărește dantura.  
• Elevul nu înjură, se descarcă.  
• Elevul iubește școala, dar în timpul vacantei.  

 
 

 

 
 
Culmea Cutremurului: Să urci cu liftul și să cobori cu blocul 

Culmea zborului: Să zbori pe cerul gurii 

Culmea vânătorului: Să vâneze un vânător în codrul de pâine 

Culmea fitnesului:  Să faci să slăbească un ardei gras. 

Culmea stomatologiei: Să faci carie la proteză! 
Culmea matematicii: Să fii singur și să te simți în plus! 

Culmea zgârceniei: Să dai beep la pompieri când îți arde casa! 

Culmea fotbalului:  Să înceapă meciul și să scrie pe gazon : NU călcați iarba! 

Culmea orbului: Să-și vadă moartea cu ochii. 

Culmea yoga: să-ți tragi un cap în gură!!! 
Culmea hip-hop-ului: b.u.g.mafia să lanseze o casetă cu cântece de Crăciun. 

Culmea politeții: Să stai pe scaunul electric și să cedezi locul unei doamne. 

Culmea ingineriei: Să scoți apa cu o pompa funebră 
Culmea ambiției: Să te razi cu lama de la buldozer. 

Culmea auzului: Să auzi cum se crapă de ziuă 
Culmea cruzimii: Să-ți omori timpul. 

Culmea pescuitului: Să pui scrum de țigară în ac și să prinzi pește afumat. 

Elev:Ciuple Valentin,  clasa a X-a B 
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1.  Profesor: Țigara îți ucide 5 minute din viață... 

            Elev: dar lecția   45... 
 
2.  Întrebare: Unde pasc vacile fiziciene? 

           Răspuns: În câmp magnetic. 
 
3.  Profa de mate zice către toată clasa:"muuuriți analfabeți dragii mei, la fel ca mine" 
 
4.  Profa de mate: ăsta e b-dul X-lor iar astalaltu este al Y-lor! 
 
5. Profu” de practică: da voi unde ați fost în ora când eu am fost în bar? 
 
6.  La ora de istorie, colega mea :"Dar Plevna ăla... nu era român?" 
 
7.  Locuitorii vechiului Egipt erau mumiile. 

8.  Dirigu’’ :Dacă în 5 minute nu sunteți în clasă îi pun absenți și pe cei care nu sunt prezenți... 
9. Medicul: - Să știți că principalul vinovat al bolii dumneavoastră este alcoolul. 
   Pacientul: - Mulțumesc, domnule doctor, bine că nu sunt eu vinovat.  
 
10. Domnule doctor, am avut un coșmar toată noaptea: se făcea că trăgeam de o ușă pe care scria       
      ceva. 

- Și ce scria? 
- Împinge ! 

 
11. O pisică Hippy mergea pe stradă. Un om o striga: 

  - pis, pis, pis! 
   Ea răspunde: 
 - peace, man! 

 
9. Sună un individ la Radio Erevan. 

- Buna ziua! 
- Buna ziua! Ești în aer - spune DJ-ul. 
- Domnule, am sunat să spun că am găsit un portofel... 
- Da, și? 
- Și în portofel erau 15.000 de dolari! 
- Și? (întreabă DJ-ul, brusc interesat) 
- Vreau să spun că  în portofel era și un buletin... 
- Daaaa? 
- Pe numele Popescu Vasile... 
- Da, și? 
- Și-aș dori să-i dedic o melodie! 

 
 

Elev:Lazea Ionuţ, 
 clasa a 13 C seral
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Din sumar 

 
 

 
  Editorial  - Moartea unei profesii … 
 

        
   Activităţi extracurriculare 

• Din şcoală în viaţă prin firma de exerciţiu; 
•  Infinit; 
• Pasărea de foc; 
• „Să fim mândrii că suntem români!”; 
• „Tradiţii, credinţii şi obiceiuri de Crăciun”; 
• „Să fii mai bun: dăruind, primeşti”; 
• Min – zen. 

 
     Noutăţi din domenii diferite 

• 7 adevăruri despre creierul uman pe care probabil nu le ştiai; 
• Cele mai populate oraşe ale lumii (partea II); 

 
    Natura 

• Locuri frumoase din România (partea II); 
• Cele mai frumoase cascade din lume. 

 
Sărbători  
• Sărbătoarea Naşterii Domnului; 
• 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române. 
 

       Sănătate  
• Mărul – doctorul naturii; 
• 7 beneficii ale ceaiului asupra pielii; 
• 6 utilizări ciudate ale piperului negru; 
• Paharul cu apă de dimineaţă – 5 beneficii sănătoase. 
 

                    Divertisment - Curiozităţi 
• Ştiaţi că ...? 
• Defectele zodiilor (partea I); 
• Legile lui Murphy; 
• „Dacă”; 
• Să ne amuzăm „computer”; 
• Axiome ECO; 
• Regulile elevilor; 
• Culmi ...; 
• Bancuri. 
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