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„Educaţia este îmblânzirea 

unei flăcări, nu umplerea unui 

vas“ 

                    Socrate 
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PRIMĂVARA. ŞIRAGURI DE GÂNDURI ŞI EMOŢII 

Iată-ne ajunşi în prag de primăvară, pregătiţi să adulmecăm mirosul pur al naturii, al 

ghioceilor, al florilor, să admirăm culorile calde şi să ridicăm braţele să prindem vântul. Suntem 

pregătiţi pentru un nou început!  

            De ce ne place primăvara? Pentru că apar lalelele, pentru că adie vântul primăvăratic  

plăcut şi tandru, pentru că soarele este îngăduitor cu noi şi ne pregăteşte treptat pentru vară.  

Iubim primăvara pentru mirosul ei, pentru bogăţiile ei, pentru mărţişoare şi pentru florile 

viu colorate, pentru libertatea care ne aminteşte că fluturaşii şi buburuzele zboară neîncetat, 

aşezându-se din când în când pe florile viu colorate, pentru că aduce cu ea, în primul rând ziua 

mamei, cea mai importantă fiinţă din viaţa noastră şi pentru că primavara ne îmbrăţişează cu 

fericire, veselie şi viaţă, multă viaţă! 

 

Acest anotimp ne învaţă  să renaştem, să cunoaştem noi începuturi, speranţe, idealuri, 

vise. Să simţim că avem şansa să facem lucrurile mai bune, să iubim, să credem mai mult, să 

sperăm, să trăim fericiţi şi împliniţi. Iubim primăvara pentru culorile ei, pentru mireasma 

proaspătă de dimineaţă, pentru aerul care ne răcoreşte şi ne trezeşte la viaţă. 

Vă dorim, dragi elevi şi părinţi, stimaţi profesori, o primăvară luminoasă şi frumoasă, care 

să se aştearnă în gândurile şi sufletele dumneavoastră cu pace şi caldură, un soare care să vă 

încălzească pe oriunde aţi merge, să vă redea zâmbetul şi speranţa! 

Cu iubire şi dăruire, 

Director, prof. dr. Amalia Popescu 

 

LUMEA ÎN CARE TRĂIM 

Sfârșitul secolului al XX-lea și începutul  secolului al XXI-lea au reprezentat la nivel global o 

perioadă de mari speranțe, îndoieli, certitudini, spaime. În același timp s-au acutizat marile probleme ale 

omenirii: modificările climatice, catastrofele naturale, poluarea, căutarea unor surse alternative de energie, 

creșterea necontrolată a populației, subdezvoltarea, analfabetismul, foametea, conflictele locale, războaiele 

civile, războaiele etnice, fanatismul religios, terorismul, ciocnirea civilizațiilor. 

https://mihaelaoprea.files.wordpress.com/2015/02/gargarita.jpg
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Populația planetei a întâmpinat anul 2000 cu speranțe într-o "globalizare a bunăstării",reducerea 

decalajelor de dezvoltare, democratizarea regimurilor politice, accesul la resurse, reducerea sărăciei, o 

lume mai echitabilă. 

 

Niciuna dintre speranțele enumerate mai sus nu a devenit realitate. Unele state s-au specializat în 

a câștiga, altele (majoritatea) în a pierde. Bunăstarea s-a concentrat în câteva, iar sărăcia, foametea, 

epidemiile, războaiele, secătuirile resurselor au cuprins continente întregi (vezi Africa, numită "continentul 

uitat"). Poate că aici ar trebui căutate rădăcinile lipsei de speranță, ale fanatismului religios și a 

terorismului. 

În acest context mondial, trecerea din secolul XX în secolul XXI a adus asupra Europei mari 

provocări cărora continentul nu le-a găsit răspunsuri adecvate. Evenimentele cele mai importante au   fost: 

prăbușirea regimurilor comuniste în 1989 si destrămarea U.R.S.S. în 1991. 

Se deschideau (teoretic) perspective extraordinare în direcția evoluției economice a statelor din 

centrul, estul  și  sud-estul continentului, democratizarea regimurilor politice, respectarea drepturilor 

omului.  

Dar aceste evenimente epocale au luat prin surprindere statele democratice din C.E.E. 

(viitoarea U.E.). După un moment de derută, și-au dat seama de oportunitățile extraordinare 

pentru economiile lor: 

 Deschiderea unei uriașe piețe de desfacere pentru mărfurile lor; 

 Prilejul de a achiziționa materii prime la prețuri mici; 

 Posibilitatea de a utiliza forță de muncă ieftină și bine calificată; 

 Acoperirea unei piețe financiare pe care se pot practica dobânzi mari; 
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Pe plan politic s-a încălcat "Acordul de la Helsinki" din 1975 care prevedea inviolabilitatea 

frontierelor, prin: separarea Cehiei de Slovacia în 1992, războiul civil din Iugoslavia din 1993-1995 , în 

urma căruia statul a fost împărțit în 6 republici alcătuite pe criterii etnico-religioase; în 1999 regiunea 

Kosovo din Serbia a fost separată  și inventată o nouă țară. 

Fostele state comuniste  și-au fixat  ca obiective principale : 

 aderarea la U.E. 

 aderarea la N.A.T.O. 

S-au declanșat negocieri , pe capitole,  pentru aderare . 

Unele state foste comuniste  au negociat în picioare, obținând condiții care ofereau perspective 

rezonabile în dezvoltarea economiei și speranța că într-un interval previzibil de timp nivelul de trai se va 

apropia de nivelul U.E. 

Alte state au negociat în genunchi sau nu au negociat deloc, acceptând toate condițiile puse. 

Consecința a fost o tranziție fără sfârșit, o birocrație sufocantă, creșterea sărăciei absolute și relative, lipsa 

unei perspective pozitive pe termen lung. La aceasta se adaugă incoerența sistemului legislativ și 

subfinanțarea cronică a unor domenii capitale precum sunt sănătatea și educația. 

În 2007 s-a declanșat criza financiar-bancară în S.U.A. Din cauza globalizării, criza a lovit 

puternic Europa  și în special statele Uniunii Europene, interconectate financiar. S-au suprapus de fapt, trei 

crize: 

1.  criza financiară; 

2.  criza economică declanșată de cea financiară; 

3. criza "datoriilor suverane" a statelor U.E., adică acumularea unor sume uriașe care egalează 

sau depășesc valoarea P.I.B.-ului; 

Consecințele au fost devastatoare pentru statele cu economie precară, minate de corupție și 

politicianism. 

După 2012 a avut loc o revenire economică firavă la nivel continental. 

Concomitent, în nordul Africii  și  Orientul Mijlociu s-a desfășurat "primăvara arabă" (revoluții 

care au înlăturat regimuri dictatoriale , dar care au ratat ținta de a se democratiza). Unele țări europene au 

avut un rol important în sprijinirea luptei pentru democratizarea țărilor musulmane.  

Urmarea a fost recrudescența terorismului și apariția "Statului Islamic "- sprjinit de unele state 

arabe bogate din Golful Piersic. Utopia că țările musulmane, în care "sharia" (legea islamică ) este baza 

întrgii societăți, pot fi democratizate după model european, a dus la instabilitate politică și războaie civile. 

            Instabilitatea a fost accentuată și de conflictul din Ucraina, care tinde să mineze și relațiile statelor 

U.E., care au abordări diferite privind conflictul ruso-ucrainean. 

             În 2015 a explodat "criza refugiaților" din Orientul Mijlociu, Irak, Afganistan. Peste un milion de 

refugiați a pătruns pe teritoriul U.E., destabilizând și mai mult coeziunea europeană și punând în pericol 

însăși  existența organizației. 



q  

Mozaic… de primăvară 

7 

            Având în vedere toate aceste realități, concluzionăm că asupra Europei se adună nori negri. Numai 

de locuitorii continentului depinde înseninarea cerului. 

 

                                                                                                           Prof.  Mihail Georgescu 

 

VALENŢELE MODERNIZĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

INTERDISCIPLINAR ȘI INTERCULTURAL  

Modernizarea învăţământului vizează toate componentele sale. Aceasta nu înseamnă că ea 

s-ar reduce, în cele din urmă, la o sumă de modificări şi transformări care se produc în cadrul 

multiplelor sale componente. Afirmând că modernizarea se extinde asupra invăţământului - în 

ansamblul său înseamnă a recunoaşte că orice schimbare ce se produce la nivelul unei 

componente va avea repercusiuni asupra tuturor celorlalte datorită caracterului sistemic al 

învăţământului. De aceea, orice intervenţie în direcţia modernizării nu se poate limita doar la ceea 

ce se întâmplă la nivelul unei laturi sau in interiorul unei componente fără a avea în vedere şi 

eventualele consecinţe asupra celorlalte laturi sau componente ale sistemului. Pe această linie se 

înscrie tendinţa de a restrânge sfera modernizării învăţământului la unele aspecte izolate sau 

particulare ale acestuia. Se produce, astfel o substituire a întregului prin părţile sale constitutive, 

neglijându-se interdependenţa dintre ele. 

Toate acestea depind de modul în care este organizat învăţământul obligatoriu. 

Cuprinzându-i pe toţi copiii şi oferind o pregătire unitară, ei asigură în acelaşi timp condiţiile 

necesare continuării în treptele următoare. Cu cât acest grad de învăţământ este mai bine 

organizat, cu atât posibilităţile de valorificare ulterioară a potenţialului uman se amplifică. Tot 

aici putem menţiona tendinţa de diversificare instituţională a învăţământului postobligatoriu 

(liceal, postliceal, profesional, superior) fapt ce oferă posibilităţi nelimitate de valorificare a 

potenţialului uman. 

Modernizarea conţinutului procesului de învăţământ, se referă la restructurările ce se 

impun în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea informaţiei selectate şi incluse în documentele 

şcolare (planuri, programe şi manuale).  

Ideea călăuzitoare este aceea ca invăţământul să reflecte cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi 

tehnicii. Se recunoaşte faptul că în cercetarea ştiinţifică viziunea interdisciplinară se impune tot 

mai mult în defavoarea celei pozitiviste. Potrivit acesteia din urmă, totul trebuie observat şi 

descris cât mai detaliat, fapt ce conduce la atomizare exagerată şi, implicit, la neglijarea 

interconexiunilor cauzale şi funcţionale. Prin contrast, viziunea interdisciplinară presupune 
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depăşirea descriptivului pentru a descoperi structura internă care, în fond, explică geneza şi 

manifestările celor observate şi măsurate. Specificul acestei structuri interne, rezultat al unor 

multiple interdependenţe, este că ea reclamă depăşirea frontierelor dintre discipline. Dacă 

evoluţia ştiinţelor cunoaşte această perspectivă, urmează ca procesul de invăţământ să asimileze 

această viziune interdisciplinară facilitând stabilirea unor relaţii cât mai strânse intre obiectele de 

invăţământ.  

Adaptarea învăţământului la noile cuceriri ale ştiinţei impune următoarele restructurări in 

conţinut: 

-Introducerea unor discipline şi capitole noi, ca urmare a diversificării şi integrării ştiinţelor, a 

acumulării informaţiei ştiinţifice. Adăugarea presupune cu necesitate restructurarea intregului 

sistem, concepţia integrativă impunându-se în faţa celei cumulative. 

-Asigurarea unei logici interne fiecărui obiect de invăţământ, care să fie in concordanţă atât cu 

logica ştiinţei, cât şi cu logica învăţării, respectiv cu anumite criterii pedagogice şi cerinţe de 

ordin psihologic. Este vorba, în acest caz, de tendinţa apropierii logicii didactice de logica ştiinţei.  

-Concentrarea şi ierarhizarea cunoştinţelor fiecărui obiect de invăţământ in jurul unei structuri 

noţionale fundamentale, prevenind fenomenul supraincărcării.  

-Conţinutul fiecărui obiect de învăţământ va fi orientat in direcţia evidenţierii interrelaţiilor dintre 

cunoştinte, atât in interiorul său, cât şi in raport cu celelalte obiecte. Viziunea interdisciplinară 

impune o altă modalitate de selecţie şi organizare a informaţiei. Este vorba de introducerea unor 

cursuri ,,combinate” care să includă cunoştinţe aparţinătoare mai mutor discipline ştiinţifice.  

-Toate aceste modalităţi de perfecţionare a conţinutului sunt operante numai in măsura in care se 

justifică şi au o fundamentare psihopedagogică. 

 

Modernizarea tehnologiei si strategiilor didactice. Rolul tehnologiei şi al strategiilor 

didactice este acela de a crea un context situaţional, astfel incât cel care invaţă să fie angajat şi să 
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participe in mod activ la realizarea obiectivelor predării. În acest sens, nu putem declara în mod 

aprioric o metodă sau un mijloc de invăţâmânt ca având un rol activ sau pasiv. Clasificarea 

metodelor in active şi pasive nu se justifică din punct de vedere psihologic, iar asocierea dintre 

modern şi activ concretizată în afirmaţia că metodele moderne ar fi şi active este forţată şi 

artificală. Ea depinde de condiţiile concrete în care este aplicată acea tehnologie (metodă sau 

mijloc) şi de modul în care este folosită şi dirijată de către profesori. Activizarea rezultă tocmai 

din aportul constructiv al subiectului la procesul propriei formări. Ea presupune, din punct de 

vedere psihologic, interferenţa celor doi parametri, unul de natură cognitiv-intelectuaIă, format 

din procesele cognitive (senzaţii, percepţii, reprezentări, imaginaţie, memorie, gândire, inteligenţă 

etc., cu toate operaţiile pe care le implică) şi altul de natură stimulativ-motivaţională, constituit 

din factori nonintelectuali (trebuinţe, intenţii, stări afective, interese, nivel de aspiraţii, atitudini, 

trăsături caracteriale etc.).  

Cealaltă tendinţă, a apropierii cunoaşterii didactice de cunoaşterea ştiinţifică, se inscrie pe 

aceeaşi linie a activizării, cu deosebire că ea presupune şi este rezultatul unei optici cu totul 

deosebite asupra rolului ştiinţei in procesul de invăţământ. De aceea important este nu de a 

memora descoperirile ştiinţei, ci de a-l introduce pe cel care invaţă in mecanismele care au 

condus spre aceste descoperiri. urmează ca procesul de învăţământ să-l pună pe cel care învaţă în 

ipostaza de ,,cercetător”, obligându-l să parcurgă el insuşi drumul cunoaşterii pentru a descoperi 

sau redescoperi adevărurile ştiinţifice. În acest fel el işi va insuşi nu numai produsul ştiinţei, ci şi 

unele aspecte ale tehnicii descoperirii lui. Pentru aceasta urmează să apelăm la strategii didactice 

corespunzătoare, ce se aplică diferenţiat de la un obiect de invăţământ la altul. Mai potrivite sunt 

cele de tip experimental. 

Modernizarea relatiei pedagogice. A moderniza această relaţie înseamnă a crea condiţii 

optime pentru ca între cei doi poli să se realizeze un schimb reciproc de mesaje, o cooperare. 

Caracteristica acestei cooperări constă în faptul că ea presupune şi include, alături de circuitul 

vertical - profesor-elevi - şi circuitul orizontal elevi-elevi. Cu cât acesta din urmă funcţionează 

mai intens, respectiv mesajele circulă mai operativ, cu atât sensul formativ al cooperării se 

intensifică. Evident, acest lucru depinde, in primul rând, de profesor, de modul in care el 

organizează activitatea de predare, de strategiile folosite şi de activitatea pe care o adoptă faţă de 

elevi.  

Concepţia modernă asupra relaţiei pedagogice nu exclude, ci presupune cu necesitate 

autoritatea pofesorului. Ea încetează de a fi privită doar ca modalitate de supunere şi ascultare din 

partea elevilor, devenind o notă caracteristică actului pedagogic in ansamblul său. Pe fondul 
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aceleiaşi autorităţi funcţiile profesorului se amplifică, el încetează de a fi doar o sursă de 

informaţii şi un debitor de restricţii şi interdicţii, devenind un organizator, îndrumător şi animator 

al activităţii elevilor, după cum aceştia încetează de a fi doar receptori ai informaţiei transmise şi 

executanţi ai ordinelor date, devenind participanţi activi şi co-participanţi la propriul proces de 

formare. 

Şcoala este instituţia care realizează în mod planificat şi organizat sprijinirea dezvoltării 

individului prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de învăţământ. Rolul 

ei fundamental este acela de furnizor al serviciilor de educaţie . Educaţia constituie domeniul 

eforturilor conjugate ale factorilor implicaţi în scopul realizării unei complexe desfăşurări a 

caracteristicilor potenţiale ale personalităţii, în vederea formării de abilitaţi, deprinderi, aptitudini 

şi capacităţi de integrare socială. Este un proces cu o importanţă socială majoră, prin intermediul 

ei realizându-se comunicarea experienţei sociale către copii şi tineri, angajându-se astfel în 

formarea personalităţii complex dezvoltate pentru progresul social. Educaţia, pe lângă funcţia 

cognitivă, informativă, îndeplineşte şi roluri formative privind conduitele de rol şi de statut. 

Funcţia ei axiologică rezidă în faptul că oferă criterii de ierarhizare a valorilor şi de integrare a 

propriilor capacitaţi în optica socială şi în schimbările acesteia. 

Vor exista mai multe provocări în anii următori. Va fi necesar să crească înţelegerea noii 

abordări a învăţământului şi implicaţiile sale pentru abordări noi în învăţământul preuniversitar 

românesc. Cu toate acestea, raţiunea şcolii este elevul şi formarea sa pentru viaţă şi viitor. 
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                                                                                Prof. Amalia Popescu, Prof. Marius Cozmiuc 
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LUMEA LUI BOA 

           Ovidiu Ambrozie Bortă (BOA) este apreciat ca un adevărat artist al satirei grafice atât în 

ţară, cât şi în străinătate. Născut pe 22 aprilie 1970 la Suceava a urmat cursurile primare şi 

gimnaziale la Şcoala Gimnazială Nr.1 Suceava, cursurile liceale la Colegiul Tehnic “Samuil 

Isopescu” Suceava, iar studiile universitare la Facultatea de Inginerie Mecanică din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare“ Suceava. A debutat în caricatură de presă în anul 1997 în 

cotidianul “Bucovina”, iar de atunci a continuat să publice grafică satirică atât pe plan local 

(“Actualitatea Suceveană”, “Crai Nou”, “Monitorul de Suceava”, “Jupanu”), cât şi pe plan 

naţional (“Plai cu Boi”, “Cotidianul”). Pe plan internaţional şi-a făcut prezenţa în paginile 

săptămânalului din New York, “NY Magazin”. 

            Participările la concursurile naţionale de grafică satirică i-a adus peste zece premii, 

obţinând în anul 2006, Marele Premiu “George Gavrilean” la Festivalul de umor “Umor 

la…Gura Humorului”. Peste hotare, caricaturile lui BOA au ajuns la nenumărate concursuri de 

gen fiind încris în expoziţii şi în cataloagele de grafică satirică (Serbia, Portugalia, Turcia, Italia). 

Ovidiu Bortă (BOA) a obişnuit amatorii de caricaturi din Suceava cu organizarea unor expoziţii 

personale în care nu au lipsit portretele caricatură ale politicienilor suceveni, mofturile şi 

capriciile oamenilor care conduc, surprinzând destul de bine situaţia. În decembrie 2005 a deschis 

prima expoziţie personală de pictură “Cu cap, da‟ fără coadă” la Galeria Migal Suceava. În 

pictura lui, cu evidente exagerări şi hiperbolizări de situaţie, BOA, vrea să aducă comicul, uneori 
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trist spre umor negru, iar în picturile în ulei sau pastel color încearcă un suprarealism cu tente 

umoristice. 

Reporter: Ţin minte ca in școala generală, desenai foarte frumos. De unde vine pasiunea ta 

pentru caricatură? 

Ovidiu Bortă - BOA: Cand aveam 3-4 ani, bunica mea, mi-a schiţat primele desene: am rămas 

fascinat şi de atunci am încercat să compun anumite schiţe, desene, care erau copilăreşti şi naïve. 

Am încercat să realizez caricaturi începând cu anii ‟90, pentru a satiriza lumea politică 

înconjurătoare, o lume “de-a râsu-plânsu”. Din păcate, astăzi realizez caricaturi mai mult 

ocazional, pentru a ilustra diferite evenimente cu tenta politică. Colaborez foarte bine cu analistul 

politic Dragos Danubianu, căruia i-am ilustrat ultimele sale lucrări. 

Reporter: Te rog sa dai o definiţie caricaturii. Care este rolul social al acesteia? 

Ovidiu Bortă - BOA: Pentru mine caricatura este un moment creator, de maximă relaxare, iar 

pentru cei caricaturizati, probabil un moment de maxima încordare. Temele pe care le abordează 

caricaturile mele au o paletă foarte largă: de la aspecte economice şi de protectia mediului, la 

aspecte sociale si politice. Caricatura nu corijează o stare de fapt, ci atrage atenţia asupra 

lucrurilor care nu se pliază pe sistemul societăii de astăzi. 

Reporter: Ce momente iţi aminteşti din anii de liceu? Cum ţi-ai caracteriza profesorii? 

Ovidiu Bortă - BOA: Am urmat liceul în plină epoca comunistă şi am absolvit profilul 

electrotehnică. Îmi amintesc cu plăcere de profesorii mei, de diriginta mea prof. Aurelia Strugaru, 

de directorul din acea vreme, prof. Corneliu  Duceac, oameni care au stiut să modeleze caractere 

şi mi-au insuflat dorinţa de a învăţa şi de a mă perfecţiona permanent. De la domnul professor 

Traian Mazere, am învăţat faptul că matematica are aplicabilitate aproape în toate domeniile 

vieţii, iar de la doamna profesoară Antoaneta Volanek, faptul că fizica este o ştiinţă a naturii, 

complexă, bazată foarte mult pe experiment. Cunostinţele de matematică şi de fizică dobândite în 

anii de liceu m-au ajutat foarte mult în facultate şi mă ajută şi acum în viaţa cotidiană. 

Reporter: Cochetai într-o anumita perioada cu pictura, ai expus şi pe site-ul tau artboa.com o 

serie de picturi. De ce nu ai continuat ?  

Ovidiu Bortă - BOA: În anul 2009 am avut o expoziţie tematică “Sighişoara - peisaje urbane”, 

uleiuri pe pânză. Am fost dezamăgit puţin de reacţia publicului asupra acestui act de cultură.  
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“Sighioara- peisaje urbane” – picturi de Ovidiu Borta - BOA 

Reporter: Te-aş ruga sa ne spui câteva cuvinte despre munca ta, despre cariera ta, despre  

planurile tale de viitor? 

Ovidiu Bortă - BOA: Ca şi caricaturist, am participat la mai multe concursuri naţionale şi 

internaţionale. În 2006, am luat marele premiu la Festivalul de umor „George Gavrilean“. Am 

obţinut numeroase premii la Galaţi, Bistriţa şi Vaslui. În urma concursurilor internaţionale din 

Turcia, Brazilia, SUA, Serbia, Italia, Bulgaria, Germania, am intrat în mai multe cataloage de 

grafică satirică.  
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De 10 ani lucrez la Complexul Muzeal Bucovina, iar în cadrul biroului artă, de 6 ani. Am preluat 

salonul fotografic “Bucovina mileniului III” de la Mihai Ungureanu, iar astăzi acesta se bucură de 

o largă recunoaştere internaţională sub înaltul patronaj al Federaţiei Internaţională de Artă 

Fotografică. La concurs participă în fiecare an peste 3500 de fotografii şi peste 500 de participanţi 

din 65 de ţări. De asemenea, sunt organizator al Expoziţiei internaţionale de caricatură, aflată la 

ediţia a X-a, un salon de caricatură cu peste 1000 de lucrări, cu premii substanţiale. Pentru viitor, 

pregătesc o carte de poveşti împreună cu soţia mea, la care voi realiza ilustraţiile. 

 

Reporter: Cum vezi lumea şi caricatura peste 20 de ani? 

Ovidiu Bortă - BOA: În Romania de astăzi, lumea este preocupată de traiul zilnic şi cred că 

lucrurile nu se vor schimba in urmatorii 20 de ani. Tehnologia va avea un rol hotărator pentru 

omenire in viitor. Sunt momente in care tehnologia poate evolua catastrofal pentru omenire…de 

pilda, un magnat rus a investit bani în realizarea unui sistem electronic care să înlocuiască 
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conştiinţa umană. Aş prefera să nu mai aud de asemenea aberaţii stiintifice total neproductive. 

Calculatorul nu poate înlocui nici sufletul omului şi nici conştiinţa umană. Caricatura astăzi a 

evoluat mult faţă de caricatura secolului trecut, când savuram caricaturile din perioada interbelică 

a lui Aurel Jiquidi sau Nicolae Tonitza sau faţă de caricaturile din perioada revistei “Urzica”. Cu 

toate că există controverse în ceea ce priveste utilizarea calculatorului în caricatură, acesta poate 

avea un rol tehnic benefic in realizarea rapidă a caricaturilor, poate oferi un plus la desăvârşirea 

acestora. Însa maiestria realizării caricaturii rămâne doar în sfera de competenţă umană. 

 

Reporter: Cum vezi şcoala romănească peste 20 de ani? 

Ovidiu Bortă - BOA: Mi-aş dori ca învăţământul românesc, peste 20 de ani să fie un învăţământ 

structurat mai mult pe partea aplicativă şi mai puţin pe memorare de informaţii. Deja sunt 

elemente care ne arată că pe viitor se va înlocui scrisul şi reprezentarea grafică cu tabletele, 

smartphone-urile, tablele inteligente, programele AUTOCAD. Va trebui să ne raliem la tendinţa 

europeană de realizare a unui învăţământ aplicativ, adaptat la piaţa muncii. 

A consemnat, prof. Tiberiu Ambrozie.   
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CUM VA ARĂTA LUMEA NOASTRĂ PESTE 20 DE ANI ? 

 

           În timp ce lumea este într-o continuă schimbare, singurul „profet al viitorului” este 

trecutul. Peste 20 de ani, populaţia globului va atinge aproximativ 8,5 miliarde oameni, populaţia 

SUA va ajunge la 365 milioane de oameni, iar Africa va atinge aproape 2 miliarde de locuitori. 

Cercetătorii ne oferă o cifra certa, dar si alarmantă în acelaşi timp: lumea va consuma cu 31% mai 

multă energie. În viitorul apropiat este posibil ca populaţia globală să includă atât miliarde de 

oameni, cât şi miliarde de roboţi, aceştia din urmă având sarcina să întreprindă aproape toată 

munca dificilă de rutină. Oamenii vor lucra pentru a îmbunătăţi software-ul roboţilor şi industria 

IT va fi necesară tuturor companiilor care vor dezvolta programe pentru roboţi. Urbanizarea va 

ajunge la 60%, prin urmare problemele de mediu se vor acutiza. Vor izbucni epidemii noi, iar 

încălzirea globală se va accelera. Acum, există peste 6000 limbi vorbite, iar în viitor multe dintre 

acestea vor dispărea, în timp ce limba engleză va deveni cel mai utilizat mijloc de comunicare. 

Alina Curic (clasa a XI-a D) 

 

            Din punctul meu de vedere, viața peste 20 de ani va fi diferită. În fiecare an descoperim 

lucruri noi și le experimentăm. Tehnologia va fi mult mai avansată dar, păstrând planul realității, 

nu va fi atât de avansată încât să ajungem la așa-zisul viitor cu mașinării zburătoare. Vorbesc 

despre noi mărci de telefoane, mașini, se vor creea alte tipuri de aparate și cel mai rău dintre 

toate, copiii de vârste fragede vor avea câte un telefon performant și niște părinți inconștienți de 

consecințe. În domeniul medical se vor descoperi remediile mai multor boli, fiecare spital va avea 
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aparatură necesară, condițiile vor fi mult mai bune decât în prezent, pentru ca pacienții să stea 

într-un mediu curat și sigur. Oricum, degeaba vorbim de viitor cât timp nu suntem conștienți de 

prezent. Mai întâi trebuie să găsim rezolvarea problemelor globale, înainte să ne imaginăm o 

lume mai bună. 

Stafie Maria, Clasa a IX a C 

  

           În societatea contemporană tehnologia avansează într-un ritm alert lucru care ne determină 

să ne întrebăm “Ce ne rezervă viitorul din prisma evoluţiei tehnologice?”. În ultimii ani am fost 

martorii unor schimbări drastice, în strânsă legatură cu noile tehnologii. Domeniile vaste de 

activitate au evoluat într-un ritm alert datorită apariţiei şi dezvoltării Internetului. Este adevărat, 

tehnologia actuală nu ne permite încă să ne teleportăm, deşi probabil ne-am dori. Totuşi, aşa cum 

este ea în prezent, tehnologia a făcut salturi gigantice de-a lungul timpului. În viitor, multe 

obiecte vor fi controlate de microcipuri , posibil şi rasă umană. Vor apărea maşini evoluate, totul 

fiind controlat electronic. Hiperinteligenţa computerelor va atinge apogeul, probabil atingând 

perfecţiunea gândului, în ceea ce priveşte rapiditatea. Medicina va evolua astfel încât va fi 

posibilă tratarea unor boli până atunci incurabile. De-a lungul istoriei, inovaţiile în acest domeniu 

au dus la obţinerea unor noi medicamente şi tehnici chirurgicale. În viitor informatică va sta la 

baza progresului în medicină şi va oferi servicii mai puţin costisitoare şi mai calitative.   

                                                                                                 Aruştei Georgiana (clasa a XI-a D) 

             

            Din punctul meu de vedere, lumea peste 20 ani va fii de nerecunoscut. Având in vedere 

evoluţia lumii începand din 1996 până acum, peste 20 ani va fii ceva cu totul diferit. Viitorul a 

fost dintotdeauna un mister care nu a dat pace oamenilor. Cei mai mulți dintre ei se gândesc la el 

cu speranță, în timp ce alții îl așteaptă cu ostilitate, dar indiferent de percepții oamenii 

întotdeauna au fost curioși de ceea ce va aduce viitorul. În primul rând, inteligenţa tehnologiei va 

fii atât de avansată încât probabil va ajunge la inteligenţa umană. Pare neadevarat, dar orice este  

posibil! In acest context si medicina va evolua, cu noi organe artificiale care va avea rezultate 

sigure. Despre economie, pot spune că toate ţările din Europa vor avea ca monedă "euro", iar ca 

putere mondială S.U.A. va fii în continuare cea mai mare putere economică urmată de China. 

Economia va creşte cosiderabil in Europa. Resursele clasice de energie ale Terrei vor fi aproape 

epuizate 

Alexandru Munteanu (clasa: a X-a A)         
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           Lumea este într-o permanentă evoluție, iar cele mai incredibile tehnologii vor deveni 

uzuale odată cu trecerea anilor. Dacă acum 100 de ani, omul trăia în condiții greu de imaginat în 

zilele noastre si peste 20 de ani lumea va arăta așa cum puțini își imaginează. Suntem în anul 

2016, peste 20 de ani vom fi in anul 2036. Față de acum, tehnologia a avansat: au apărut uși fără 

mânere, paturi fără saltea, tastatură fără butoane și multe altele. În loc de mașini cu motor ,se vor 

inventa mașinile nepoluante, care vor funcționa electric sau pe bază de apă. Școlile vor fi 

amenajate cu tehnologii de ultimă ora, blocurile vor avea peste 40 de etaje, iar jucăriile vor fi 

electronice. Viața din viitor poate fi ciudată sau urată. Dar ramane viața noastră și trebuie să 

vedem cum o clădim. 

Casiana Loghin (clasa a IX-a C) 

 

           Este una dintre întrebările pe care fiecare om speră să găsească un răspuns. Cu siguranţă 

imaginile din filmele SF vor fi foarte aproape de realitate, spun specialiştii. Pentru că resursele de 

petrol ale planetei sunt pe terminate, biocombustibilii le vor lua locul. Apă va fi cea care ne va 

alimenta maşinile. Va începe o nouă era în domeniul transporturilor: specialiştii care au studiat 

această problemă sunt de părere că autoturismele vor evolua destul de mult, iar maşinile 

zburătoare din filmele SF vor putea fi achiziţionare. Va fi promovată şi încurajată inteligenţă 

artificială. Oamenii de ştiinţă speră să reuşească să implementeze un proiect prin care totul să fie 

controlat cu ajutorul creierului artificial. Eu, personal, nu susţin inteligenţa artificială deoarece 

aceasta ne-ar transforma în nişte marionete, permiţând roboţilor să ne înlocuiască. 

Alina Ureche (clasa a XI-a D) 

 

           Viitorul a fost dintotdeauna un mister care nu a dat pace oamenilor. Cei mai mulţi dintre 

ei, se gândesc la el cu speranţă, în timp ce alţii îl asteaptă cu ostilitate. Peste 20 de ani, tehnologia 

va fi extrem de evoluată: hipercalculatoarele vor deveni atât de rapide, încât vor fi comparabile cu 

gândul uman. Medicina va prospera considerabil, putând pune la dispoziţia omului organe 

artificiale ce nu vor da greş niciodată, aceasta ducând la noi limite ale vieţii, dar încetul cu încetul 

oamenii vor devenii “roboţi”. Un alt aspect ce va caracteriza viitorul, va fi construcţia unui tunel 

ce va traversa toate continentele, în acest fel, cu ajutorul unor capsule de mare viteză, timpul va fi 

mult mai scurt. 

             Să vorbim si de aspectele negative ale trecerii timpului. Datorită poluării care este în 

creştere, fauna si flora vor fi foarte afectate, o mare parte din speciile de plante si animale vor 

dispărea, datorită schimbării climatului şi tot datorită temperaturii medii în creştere se va extinde 
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suprafata deşertică. Odată cu avansarea tehnologiei, majoritatea oamenilor vor deveni “roboţi”, 

deoarece încă de mici sunt sub comanda celor mai puternici, primind si executând orice li se 

ordonă. Sistemul şi şcoala vor produce “roboţi”, nu oameni care să acctioneze sub propria 

gândire. Este trist, dar acesta va fi viitorul pe care noi ni-l pregătim cu gândirea noastră. 

Adelin Boiciuc (clasa a IX-a C) 

       

           În opinia mea lumea peste 20 de ani va fii diferită. Oamenii de stiinţă speră să reuşească să 

implementeze un proiect prin care totul să fie controlat cu ajutorul creierului. Mai exact sa fie 

introdus un microcip in creier, iar omul să manevreze orice, doar gândindu-se la lucrul respectiv: 

să schimbe canalele la TV, să sune pe cineva de pe telefon, etc. Probabil in viitorul apropiat, 

omul va putea călători în spatiu, ca destinaţie turistică, se va construi calculatorul care va avea 

aceeaşi putere de procesare ca şi mintea umană. Pentru România, cele mai recente estimări 

Eurostat spun că populatia Romaniei este în continuă scădere, efect al valurilor de emigrări şi al 

bilanţului natural negativ. Odata cu depopularea, România se va confrunta şi cu îmbătranirea 

populaţiei şi cu fenomenul de “dramatism demografic”. 

Robert Sebok (clasa a X-a A) 

      

            Lumea peste 20 de ani...,nu va fi foarte diferită de cea de acum sau cel puţin aşa mi se 

pare mie. Aşa cum mentalitatea unora nu s-a schimbat in 20 de ani, nici macăr cu ocazia unor 

evenimente marcante, care a adus multă trisţete si durere. Lumea este într-o permanentă evoluţie: 

dacă acum o sută de ani, omul trăia în nişte condiţii greu de imaginat în zilele noastre, peste 20 de 

ani lumea va arata asa cum puţini işi imaginează. În primul rând, văd ca o schimbare, evoluţia 

avansată a tehnologiei, astfel că va permite omului experimentarea unor noi limite ale vieţii. Cu 

ajutorul tehnologiei si medicina va evolua şi va putea vindeca boli rare, mărind speranţa de viată 

a omului pe pamănt. Automobilele vor fi mai eficiente, vor consuma mai putin combustibil, 

evitând poluarea excesivă a mediului, vor fi mai sigure in cazul coliziunilor evitând creşterea 

numărului de decese. Mediul nu va mai fi atât de poluat, existaâd mai multe proiecte pe termen 

lung pentru salvarea planetei 

          Odată cu modernizarea vieţii de zi cu zi, oamenii vor deveni mai comozi petrecându-şi cea 

mai mare parte din timp folosind tehnologia în loc sa-şi petreacă timpul citind sau cu familia.  

Rebeca Macoveiciuc (clasa a IX-a C) 
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            Din punctul meu de vedere, lumea peste 20 de ani va prezenta un aspect tehnologic foarte 

dezvoltat și un mod de trai foarte diferit de cel actual, potențial evolutiv sau traptat dezastruos. 

Pentru a dovedi aceste ipoteze, aduc in vedere urmatoarele argumente: tehnologizarea în toate 

aspectele cotidiene; distrugerea treptată a Terrei produsă de propria gazda, omul. În primul rând, 

tehnologia reprezintă un impact foarte important în viața de zi cu zi a individului deoarece îl 

afecteaza în nenumarate moduri. În fiecare zi, înainte de a merge la școală sau serivici ne bem 

ciocolata caldă sau cafeaua produsa de “maşinăria de cafea”, verificam e-mail-ul doar cu câteva 

click-uri, suntem capabili de a ne îndeplini responsabilitățile școlare sau profesionale mult mai 

ușor utilizând doar PC-ul (Computerul Personal) sau cel public (ex. biblioteca, scoala). Accesul 

prezent la informație și utilizarea acestora este mult mai ușor decât acum 20 de ani. Dacă 

tehnologia va evolua în mod corespunzator, sănătatea individului va fi mult mai asigurată datorită 

progreselor medicinei. Inventarea tehnologiei medicale ne va permite accesul diagnosticarii mult 

mai precoce și tratamentului mult mai eficient. Cred că peste 20 de ani, metodele de tratare a 

cancerului vor fi mult mai eficiente si cu mai putine efecte secundare decât metodele costisitoare 

moderne: chimioterapia sau radioterapia. Multe vaccinuri eficiente vor fi inaugurate, iar 

societatea va păstra un trai de viață cât mai sănătos de-a lungul existenței sale. 

            În al doilea rând mi-am propus să vorbesc despre distrugerea treptată pe care potențial o 

putem atinge. Dacă nu reușim să devenim mai ecologici, iar cultura noastră despre natură în timp 

involuează, iar noi nu vom deveni conștienți de influența noastră asupra naturii și respectiv a 

naturii asupra noastră, în viața de zi cu zi, e posibilă poluarea excesivă, fapt care ne va nevoi să 

producem o evoluție tehnologică mult mai rapidă pentru oprirea propriului sabotaj pe care-l 

producem asupra planetei. Pe langă salvarea naturii și intervalul de timp mai mare, 

conștientizarea si ecologizarea planetei reprezintă un mod de respect pentru natură, cea care ne-a 

oferit condiții de dezvoltare de mai bine de câteva milioane de ani. Însă am încredere că 

tehnologia va evolua înainte de epiuzarea resurselor și poluarea acestei planete, deoarece omul 

este o ființă care reușește să iasă de sub aproape orice greutate. 

               În concluzie, cred că peste 20 de ani e posibil ca lumea să fie un loc mai evoluat, mai 

tehnologizat în care traiul social va fi mult mai convenabil, însă, am o mică latura de scepticism 

în privinta acestui aspect, deoarece lumea e posibil sa involueze, iar traiul va fi mai puţin 

convenabil.   

Ştefan Strujan (clasa a XI-a D) 
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PIONIERAT ÎN INGINERIA ELECTRICĂ MODERNĂ – 

INVENTATORUL NICOLA TESLA 

Pe parcursul anilor de liceu, toți elevii au ocazia de a face cunoștință cu cel care a fost 

considerat ,,unul dintre cei mai mari oameni de știință ai sfârșitului de secol XIX și începutului de 

secol XX” - Nikola Tesla. Cu numele său a fost ,,botezată” unitatea de măsură din Sistemul 

Internațional a inducției magnetice (1 Tesla = 1T), cu care elevii de la liceele teoretice se 

întâlnesc la disciplina fizică, atunci când studiază capitolul electromagnetism. Elevii care au ales 

să urmeze cursurile unui colegiu tehnic, domeniul electric, pe lângă disciplina fizică, studiază la 

modulele de specialitate o parte dintre invențiile și rezultatele muncii acestuia.  

Amprenta lui Tesla poate fi observată în civilizația modernă oriunde este folosită 

electricitatea. Inventatorul, fizicianul, inginerul Nikola Tesla a pus bazele cunoștințelor moderne 

despre curentul alternativ, motorul de curent alternativ, puterea electrică, sistemele de distribuție 

a puterii și energiei electrice, care au determinat cea de-a doua Revoluție Industrială, mare parte 

din munca sa inițială reprezentând un adevărat pionierat în ingineria electrică modernă.  

 

Nikola Tesla s-a născut în Croația, pe 10 iulie 1856, în satul Smilijan (în fostul Imperiu 

Austro-Ungar). După finalizarea studiilor gimnaziale, a început studiile de inginerie electrică la 

Universitatea din Graz, în timpul căreia a experimentat unele utilități ale curentului alternativ.  A 

călătorit apoi în mai multe țări: în Slovenia, obținând primă sa slujbă ca subinginer, în Cehia unde 

s-a înscris la Universitatea din Praga, în Ungaria, unde a lucrat la Compania Națională de 

Telegrafie din Budapesta. Acolo a inovat un dispozitiv care, conform unora, era un amplificator 

telefonic, însă pentru alții ar fi fost primă boxă de amplificare a sunetului. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIX
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XX
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_Interna%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_Interna%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Civiliza%C8%9Bia_modern%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curent_electric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_electric#Motorul_de_curent_alternativ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Putere_electric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_Industrial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Universtatea_din_Graz&action=edit&redlink=1
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În anul 1882 Tesla s-a mutat la Paris pentru a lucra ca inginer în Continental Edison 

Company. Tesla a ajuns pentru primă dată în SUA în iunie 1884, cu o scrisoare de recomandare 

pentru Thomas Edison. Acesta l-a angajat pentru a munci în compania sa ca simplu inginer 

electrician. Acolo a progresat rapid, rezolvând mai multe probleme tehnice pe care le aveau 

produsele companiei. I s-a oferit astfel să reproiecteze complet toate generatoarele de curent 

continuu ale companiei. Prin demonstrația lui de comunicare fără fir prin intermediul undelor 

radio în 1894 și după victoria în „războiul curenților”, a fost recunoscut ca fiind unul dintre cei 

mai mari ingineri electricieni ai S.U.A. 

Printre invențiile lui Tesla se numără: curentul alternativ (1882), radioul, becul fără 

filament sau lampa fluorescentă, rețele de curent alternativ cu una sau trei faze, tehnologia de 

transmisie fără fir (wireless) și telecomanda (1898), motorul de inducție (1887), submarinul 

electric, electroterapia, bobina bifilară, conceptul vehiculelor electrice. Pe lângă descoperirile sale 

despre electromagnetism și inginerie, Tesla este considerat un pionier în domeniile roboticii, 

balisticii, științei calculatoarelor, fizicii nucleare și fizicii teoretice.  

 

 

Dinamul de c.a. al lui Nikola Tesla folosit pentru generarea curentului alternativ, care este 

folosit pentru transportul energiei electrice la mari distanțe 

Tesla își petrecea mult timp citind cărți, pe care le memora în întregime, având memorie 

fotografică. El a relatat în autobiografia sa că în numeroase ocazii a experimentat momente 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Electromagnetism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Robotic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Balistic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informatic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83_nuclear%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83_teoretic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dinam
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detaliate de inspirație. În timpul copilăriei a avut mai multe episoade de boală. Avea o afecțiune 

care se manifestă prin apariția unor fascicule de lumină orbitoare în fața ochilor, adesea însoțite 

de halucinații. Acestea erau asociate unui cuvânt sau idee care îl urmărea. Uneori, aceste 

halucinații îi dădeau soluția la problemele care îl preocupau. Tesla putea vizualiza o invenție cu o 

precizie incredibilă, incluzând toate dimensiunile, înainte de a începe să o construiască. Nu 

obișnuia să deseneze schițe ale invențiilor, concepea totul din minte. De asemenea, avea 

premoniții ale evenimentelor care aveau să se întâmple, premoniții care au început încă din 

timpul copilăriei. 

 

 

 

 

 

Citind cartea lui Ruder Boskoviç, Theoria 

Philosophiae Naturalis, în fața bobinei 

transformatorului său de înaltă tensiune în 

East Houston Street, New York 

Statuia lui Nikola Tesla în State Park 

lângă Cascada Niagara

 

În Statele Unite, faima lui Tesla rivaliza cu a oricărui inventator sau om de știință al 

vremii, dar din cauza afirmațiilor sale aparent incredibile și în unele cazuri aproape neverosimile 

despre dezvoltarea invențiilor și inovațiilor științifice și tehnologice, Tesla a fost în final etichetat 

drept un om de știință nebun. A decedat în ianuarie 1943, la vârsta de 87 ani, la New York. 

 

Prof. Cristina Hapenciuc, Robert Polonic și Mihai Pletosu (clasa a IX-a B) 
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ZECE PERSONALITĂŢI ROMÂNEŞTI CU VALOARE UNIVERSALĂ 

 

1. Haricleea Darclée (1860-1939) 

Haricleea Darclée s-a născut la Brăila, acolo unde în anul 1881 a şi debutat într-un recital de 

canto. La Paris va fi remarcată de Charles Gounod, care o distribuie în rolul Margaretei din opera 

sa Faust. Consacrarea mondială va avea loc în anul 1890 la Scala din Milano, cu rolul din 

Chimene din Le Cide de Massenet. În anul 1921, soprana a fost una dintre susţinătoarele creării 

Operei române din Bucureşti, regele Carol I acordându-i premiul “Bene Merente clasa I”. 

 

 

 

Haricleea Darclée Elena Văcărescu 

2. Elena Văcărescu (1864-1947) 

Fiică a diplomatului Ioan Văcărescu şi a Eufrosinei Fălcoianu, Elena Văcărescu s-a născut la 

Bucureşti în anul 1864. Începând cu anul 1895 se stabileşte în Franţa, acolo unde va începe să 

scrie şi să publice traduceri în limba franceză din poeziile lui Eminescu, Minulescu, Blaga, 

Topârceanu, Goga dar şi lucrări proprii. Începând cu anul 1925 a devenit membră a Academiei 

Române. Între lucrările ei se disting “Chants d'Aurore” (Cântecele zorilor) (1886), “L'âme 

sereine” (Cu inima senină) (1896), “Lueurs et Flammes” (Licăriri și văpăi) (1903), “Le Jardin 

passioné” (Grădina dorului) (1908), “La Dormeuse éveillée” (Visând cu ochii deschiși) (1914). 
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3. Constantin Brâncuşi (1876-1957) 

Născut într-o familie cu şase copii din Hobiţa, Gorj, Constantin Brâncuşi a urmat Școala de Arte 

şi Meserii în Craiova (1894-1898), în anul 1902 venind la Bucureşti unde va absolvi Şcoala de 

Belle-Arte. Îşi va continua studiile la prestigioasa şcoală pariziană École Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts, unde va fi admis în anul 1905. Cele mai importante lucrări, parte a patrimoniului 

universal sunt “Sărutul”, “Păsărea măiastra”, “Muza adormită”, “Domnişoara Pogany”, “Coloana 

infinitului”, “Masa tăcerii”, “Poarta Sărutului”. 

 

  

Constantin Brâncuşi George Enescu 

 

4. George Enescu (1881-1955) 

S-a născut la Liveni, în judeţul Botoşani. A studiat la Conservatorul din Viena între anii1888-

1894, continuând la Conservatorul din Paris între anii 1895-1899. Admirat de către regina 

Elisabeta- Carmen Sylva, va fi adesea invitat să susţină concerte la palatul Peleş din Sinaia. Cele 

mai importante compoziţii ale sale datează de la începutul secolului XX, acum fiind compuse 

cele două “Rapsodii Române” (1901-1902), “Suita Nr. 1 pentru orchestra” (1903), “Simfonie” 

(1905) şi “Șapte cântece pe versurile lui Clément Marot”(1908). Între anii 1921-1931 a compus 

opera monumentală “Oedip”, care a avut premiera la Paris în anul 1936, bucurându-se de succes 

de la prima reprezentaţie. A murit la Paris în anul 1955. 

 

5. Martha Bibescu (1889-1973) 

Fiica Smarandei Mavrocordat şi a lui Ion N. Lahovary, căsătorită în anul 1905 cu prinţul George 

Valentin Bibescu, aceasta va publica prima sa carte, Les Huits Paradise în Franţa, la întoarcerea 
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dintr-o călătorie în Persia. Premiată de către Academia Franceză, această lucrare va deschide 

seria unei activităţi literare şi publicistice impresionanate, incluzând proză, eseuri, biografii 

istorice, versuri sau note de călătorii în limba franceză. Opera sa extinsă include lucrări ca „Izvor, 

țara sălciilor” (1923), „Papagalul verde” (1923), “Destinul lordului Thomson” (1927), “La bal cu 

M. Proust” (1928), Viața unei prietenii (1951-1957), “Confesorul și poeții” (1970). 

  

Martha Bibescu Elvira Popescu 

 

6. Elvira Popescu (1894-1993) 

Elvira Popescu a absolvit Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti, fiind apoi angajată a 

Teatrului Naţional. A fondat Teatrul Mic şi Excelsior alături de actorii Ion Manolescu şi Ion 

Iancovescu. Louis Verneuil, unul dintre cei mai populari autori de vodeviluri ai momentului a 

angajat-o în anul 1923 la teatrul De La Michodiére din Paris, fiind primită cu ovaţii de către 

critica franceză. Alături de piesele lui Louis Verneuil, a mai fost distribuită şi în creaţiile lui 

Henry Bernstein, André Roussinşi Sacha Guitry. A menţinut un salon în apartamentul său, 

frecventat de unele dintre personalităţile marcante ale lumii literare, politice, artistice sau 

financiare, personalităţi precum André Roussin, Guy de Rothschild, Jacques Chirac, Pierre 

Cardinsau, Valéry Giscard d'Estaing participând la întâlniri. 

 

7. Mircea Eliade (1907-1986) 

Mircea Eliade s-a născut la Bucureşti, tatăl său schimbându-şi numele de familie din Eremia în 

Eliade în semn de admiraţie pentru activitatea lui Ion Heliade Rădulescu. A făcut studii de 

filozofie, fiind unul dintre discipolii profesorului Nae Ionescu. Îşi va completa formaţia 
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profesională la Calcutta, studiind limba sanscrită şi tehnicile yoga cu profesorul Dasgupta. Întors 

în ţară îşi termină studiile de doctorat printr-o teză despre yoga, în paralel publicând lucrări 

literare. Din anul 1957 s-a stabilit la Chicago acolo unde a ocupat postul de profesor la Catedra de 

Istoria Religiilor. Vasta sa operă cuprinde lucrări şi studii de specialitate dedicate istoriei 

religiilor, lucrări literare, memorialistică, jurnale. 

  

Mircea Eliade Eugen Ionescu 

8. Eugen Ionescu (1909-1994) 

S-a născut în anul 1909 la Slatina, de la vârsta de 4 ani până în anul 1924 locuind în Franţa. Întors 

în ţară va studia în cadrul Facultăţii de Litere din Bucureşti, după absolvire dedicându-se unei 

cariere didactice. În anul 1938 a obţinut o bursă la Paris, în anii războiului lucrând ca ataşat 

cultural al guvernului Antonescu pe lângă regimul de la Vichy. Îşi va scrie teza de doctorat în 

această perioadă, având ca titlu" Tema morții și a păcatului în poezia franceză", deşi nu o va 

susţine niciodată. Cele mai importante piese dramatice încadrate în ceea ce critica a numit teatrul 

absurdului sunt „Cântăreața cheală” (1950), “Scaunele”(1952), “Rinocerii” (1959), “Regele 

moare” (1962), “Pietonul văzduhului” (1963), “Setea și foamea”(1966), “Delir în doi”(1967), 

“Omul cu valise” (1975), “Călătorie în lumea morților” (1980). 

 

9. Emil Cioran (1911-1995) 

Născut în comuna Răşinari, lângă Sibiu, Emil Cioran va urma cursurile Facultăţii de filozofie din 

Bucureşti, fiind student al lui Ion Vianu şi al lui Nae Ionescu. În anul 1933 va obţine o bursă care 

îi va permite să îşi continue studiile la Berlin, patru ani mai târziu obţinând o altă bursă la Paris. 

În anul 1940 va părăsi România pentru totdeauna, stabilindu-se la Paris, din acel moment scriind 

şi publicând doar în limba franceză. Dintre lucrările cele mai importante menţionăm Tratat de 
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descompunere (1949), “Silogismele amărăciunii” (1952), “Ispita de a exista” (1956), “Istorie și 

utopie” (1960), “Căderea în timp” (1964), “Demiurgul cel rău” (1969), “Despre neajunsul de a te 

fi născut” (1973), “Eseurile” (1979). 

 

  

Emil Cioran George Emil Palade 

 

10. George Emil Palade (1912 - 2008)  

S-a născut la Iași în 1912, într-o familie de profesori, tatăl fiind profesor de filozofie, iar mama 

profesoară de liceu. În 1930 s-a înmatriculat ca student la Facultatea de Medicină a Universității 

din București. A absolvit-o în 1940, obținând titlul de doctor în medicină cu o teză asupra unor 

probleme de structuri histologice. În perioada 1942 - 1945, Palade a servit în Corpul Medical al 

Armatei Române. În 1946 s-a căsătorit cu fiica industriașului Nicolae Malaxa si a plecat cu soția 

sa în Statele Unite ale Americii, unde a fost angajat pe post de cercetător la Universitatea 

Rockefeller din New York. A fost un cercetator în domeniul biologiei celulare, laureat 

în 1974 al premiului Nobel pentru fiziologie și medicină. În 1986 i-a fost conferită în Statele 

Unite, National Medal of Science („Medalia Națională pentru Știință”) în biologie pentru: 

„descoperiri fundamentale în domeniul unei serii esențiale de structuri supracomplexe, cu înaltă 

organizare, prezente în toate celulele vii”.  

Vasile Codreanu (clasa a XII-a C), Crina Bălan (clasa a XI-a D) 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/1912
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_de_Medicin%C4%83_%C8%99i_Farmacie_Carol_Davila_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Doctor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Histologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Malaxa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Universitatea_Rockefeller&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Universitatea_Rockefeller&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/New_York_(ora%C8%99)
https://ro.wikipedia.org/wiki/1974
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel
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MOZAIC  POETIC 

POEME DE PETRU AMORTOAE (clasa a XI-a E f.r.) 

Cearcăne  

 

Când eu nu voi mai fi,                                               

Cearcăne adânci pe cer  

Pământul îl vor bântui, 

Ca o umbră fără glas. 

 

Ce-apucă-n mâna mea 

Scrisori de bun rămas   

Și-n ochii mei ce fierb  

Văd pagini arse-n scrum. 

 

E noapte-n lumea ta 

Și-n chipul meu văd ploi  

Ascultă-mă și nu pleca; 

Sunt vântul dintre noi.  

 

Când eu nu voi mai fi,  

Luna sură te va chema… 

Sub cerul vestejiu 

Vei cade-n urma mea.  
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Desene: Prof. Sorin Polocoșer  - SIN 
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Noaptea Dorințelor  

 

Nopțile nostalgice frământate și albe 

Mă dojeneau s-adorm în mângâieri fierbinți 

Pentru ele am ținut proaspăt sângele din mine, 

Știind că este ultima noapte plină de dorinți.  

 

Iar acum de la Dumnezeul meu mă voi abate 

Neștiind unde am să mă opresc ,  

Și nu mai am nici o dorință-n fața lui de ascuns  

Izvorul din mine știu că va seca… 

 

Aș fi vrut s-alerg cu tine, în noaptea aceea cumplită, 

Înainte ca fulgerele să-mi străpungă și ultimul gând  

Nu mai văzusem nici o lumină atât de pură până atunci,  

Știind că tu ai fost ultima mea dorință… 
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Sub Cerul-pământ 

 

Sutană argintie ce porți  

Preot și vin în pahar. 

Ascult…un clopot ce cheamă 

Morții cu vii la altar,  

Cu teamă. 

Iată…ma chemi la tine 

Cu glasul efemer,  

Sub cerul Pământ… 

Să vin? 

Când viața se stinge-n visul de lumină 

Un vis fără uscături, 

Ce-apucă-n brațele sale 

Patul încoronat. 

În șirul de morminte 

Un cântec s-afundă-n adânc. 

Îl ascult cu jale, 

E trupul tău viu  

Și-mi cântă-n amurg, 

Cu vin în pahar să mă cinstiți 

Așteptând… 

Să mă cufund în adâncul Pământ… 

Dar iată, 

Ma cheamă 

În trup efemer! 

Copil ce-am fost 

Mă-ntreb, 
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Azi ce sunt?  

O lumină atrasă 

De cerul-pământ? 

 

Fiinţa mea 

 

Din ceasul morţii, să-ţi cânt cu mâna 

fiinţa mea de-a trăi cu tine... 

nu ştiu altceva 

să fac 

dorul ştie că te cunosc, eu nu ştiu 

ce vrea dorul să-ţi spun 

am rămas olog de cuvinte 

prin vise îmi curg 

rime împiedicate 

nu ştiu să pot, nu ştiu să vreau 

"poate te-ai născut prea deşteaptă" 

râde gluma de omul zăcut. 

cu cât cărţile sunt mai pline 

cu-atât ai mai mult de pierdut 

nu contează ce scrii în ele, 

în ele rămân 

cuvintele 

"ce altceva mai ştii să faci?" 

mă-ntreabă cuvintele… 

…să stau şi să mă uit la voi. 
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CONTRIBUŢIA ROMĂNILOR LA LUMEA ÎN CARE TRĂIM 

În țara noastră există o veche tradiție în nerecunoașterea valorii reale a unor personalități 

în timpul vieții lor ,în paralel cu promovarea non-valorilor. Adevărata valoare este recunoscută , 

eventual, post-mortem. Există mii de invenții, rodul ideilor unor creatori români rămași 

necunoscuți sau uitați, fără de care nu ne-am fi putut bucura de facilitățile de astăzi. Lista este atât 

de lungă, încât enumerarea câtorva dintre aceștia  nu face decât să deschidă o ușă spre informare, 

apreciere și recunoștință. 

-Alexandru N. Ciurcu (1854-1922), inventator, a construit prima  ambarcaţiune propulsată de un 

motor cu reacţie; 

-Dragomir M. Hurmuzescu (1865-1954) a construit electroscopul care-i poartă numele. Este  

fondatorul învăţământului electrotehnic din România;  

-Lazăr Edeleanu (1862-1941),  chimist , autor al procesului de rafinare al fracțiunilor de petrol . 

-Dumitru Văsescu (1860-1909)  a  construit automobilul cu motor pe aburi; 

-A.A. Beldiman (1838-1898)  a inventat aparatul hidraulic cu dalta de percuţie pentru sondaje 

adânci. 

-Anastase Dragomir (1896 -1966) a inventat“ scaunul ejectabil“ şi “cabina catapultabilă”.   

-Nicolae Vasilescu-Karpen (1870- 964), inginer, fizician şi inventator a realizat pilele Karpen, 

pile de combustie datorită  cărora peste jumătate de secol oamenii vor ajunge pe Lună. 

-Dumitru  Brumarescu (1872-1937)  a inventat un aeroplan original, cu decolare verticală, cu 

trei elice, dintre care una era propulsivă, iar celelalte două tractive „Caracatiţa zburătoare”.A 

realizat un salvator de pe submarinele scufundate, cuplajul automat la vagoanele de cale ferată, o 

sanie-automobil şi o maşină de tăiat stuful.   

-Gheorghe Botezatu (1883-1940), precursorul programului “APOLLO” : în 1920,  a calculat 

traiectoriile posibile Pământ – Luna, folosite la pregătirea programelor “Apollo”; el a fost şi şeful 

echipei de matematicieni care a lucrat la proiectul rachetei “Apollo” care a dus primul om pe 

Luna. A construit unul dintre cele mai mari elicoptere din acea vreme,expus la Muzeul Naţional 

al Aerului şi al Spaţiului din Washington.  

-Elie Carafoli (1901 –1983), inginer considerat unul dintre pionierii  domeniului aerodinamicii. 

-George Constantinescu (1881, Craiova-1965), om de ştiinţă, a creat unui nou domeniu al 

mecanicii, numit sonicitate, aplicat  în numeroase invenţii: motorul sonic, pompa sonică, ciocanul 

sonic şi altele. A inventat dispozitivul de tragere cu mitraliera printre paletele elicei indiferent de 

turaţia acesteia, primul schimbător de viteze automat,a fost primul care a folosit betonul-armat în 

construcţia clădirilor din România. 
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-Ion I. Agârbiceanu (1907-1971), fizician român, fiul prozatorului Ion Agârbiceanu, proiectantul 

primului laser cu gaz (heliu-neon), cu radiaţie infraroșie, după o concepţie originală. 

- Ştefan Odobleja (1902-1978), precursorul mondial al ciberneticii generalizate . 

-Aurel Persu (1890-1977), inventator român, în 1921 a creat  automobilul fără diferenţial, cu 

motor în spate, de forma “picăturii de apă”; 

-Emil Botez (1914 - 1978) , inginer electromecanic, inventator român,are mai multe brevete de 

pentru tipuri de maşini de danturat, roţi dinţate cilindrice ,aparate pentru controlul preciziei 

maşinilor de danturat,  sisteme hidraulice ale maşinilor-unelte.  

Alte zeci de invenţii româneşti sunt premiate cu diplome şi medalii la saloanele de 

inventică de la Bruxelles, Geneva, Paris sau Moscova, dar dintre acestea multe au fost brevetate 

în străinătate din lipsa interesului din țara noastră.  

Am sintetizat câteva realizări a doi dintre inventatorii care au uimit lumea în care trăim și 

care sunt recunoscuți pe plan mondial ca genii românești. 

-Iustin Capră (1933- 2015), inginer, a inventat: rucsacul zburător, motorul rotativ cu jet 

periferic, fotoliul zburător, aerodina cu decolare şi aterizare verticală, automobilul Soleta–cea mai 

mică maşină din lume (consum 0,5l/100km), electroscuterul-motoretă electrică Oroles ,maşina 

nepoluantă Sarmis, triciclul pliabil cu motor electric, automobilul hibrid Oblio- premiat cu Eco-

Prize de Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Inventatori (între scuter şi maşină, cu motor 

integrat în roată, automobilul funcţionează pe bază de curent electric, se încarcă de la priză prin 

acumulator,nu necesită permis de conducere, viteză 30 km/h şi autonomie de 100 km). 

-Ionuţ Budişteanu (n.1993), informatician şi inventator recunoscut la nivel mondial , student la 

Facultatea de Matematică şi Informatică din Bucureşti. A inventat automobilul care se conduce 

singur printr-un sistem ieftin de automatizare computerizată, cu ajutorul inteligenţei artificiale şi 

cu o camera video montată pe maşină care identifica benzile din trafic, curbele, maşinile şi 

pietonii. Această invenţie i-a adus , în 2013, Marele Premiu ”Gordon E. Moore”, în valoare de 

75.000 de dolari la concursul Intel Internaţional Science and Engineering Fair din Statele Unite 

ale Americii,competiţie de ştiinţă şi inginerie pentru liceeni. 

                                                                                                Prof.  Mariana Georgescu 

 

S-A REINVENTAT ROATA 

 

În toate culturile, de la începuturi și pâna în prezent, roata a fost și a rămas un simbol 

asociat cu perfecțiunea, transformarea continuă, timpul,  regenerarea. Lumea însăși este văzută, în 
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mituri, ca o roată în altă roată, care este Universul. Nenumărate îmbunătățiri au fost aduse în 

timp, în mod constant, astfel încât , astăzi, absența unui asemenea obiect cum este  roata, ar fi de 

neconceput.Asistăm  în prezent la inventarea unor forme revoluționare de roți care pot schimba 

vehiculele viitorului.  

 

Conceptul SoftWheel folosește energia acumulată în 

timpul mersului pentru a ajuta la propulsare, fără ca aceasta 

să se piardă, prin  încorporarea a trei cilindri de suspensie 

care pot absorbi șocurile la traversarea scărilor și suprafețelor 

neregulate. Industria aeronautică și cea de automobile sunt 

interesate de tehnologia inedită.  

 

LoopWheels  

a prezentat conceptul la Eurobike : sistemul 

funcționează practic pe un set de 3 lamele, care își 

schimbă forma atunci când lovești un obiect mai dur, 

precum o bordură.  

 

Bicicleta electrica pliabilă  poate încăpea în portbagajul 

mașinii sau într-o geantă. Se pliază în cateva secunde și poate fi 

transportată ușor, având o greutate redusă. 

 

Electric Bike este o  creație japoneză cu totul 

diferită de  bicicletele clasice. Dincolo de cadrul 

dreptunghiular, bicicleta are: motor electric, spațiu 

pentru laptop si un display conectat la laptop astfel încat 

utilizatorul să aibă acces la informațiile de care are 

nevoie. 

 

Conceptul Hero iON, motocicleta ecologică a viitorului, are două roţi care sunt motoare 

electrice, pneurile fiind montate chiar pe rotoarele magnetice și preiau  rolul sistemului de 

frânare. 
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Motocicleta funcţionează după principiul ride-by-wire, toate funcţiile fiind controlate de 

unitatea centrală VCM (Vehicle Control Module). Există şi un sistem care adaptează funcţionarea 

motocicletei la condiţiile din traficul înconjurător. Suspensia 

foloseşte tehnologia magnetoreologică, indicatoarele de bord 

sunt grupate într-un modul care le transmite şi pe un mic 

display al căştii pilotului.Hero iON beneficiază şi de un 

sistem range-extender, care utilizează hidrogen şi tehnologia 

fuel-cell, pentru a permite o autonomie crescută  de 300 km. 

Performanţele : 0-100 km/h în 5 secunde şi o viteză maximă de 160 km/h.  

Andi David (clasa a X-a B) 
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COLȚUL PASIUNILOR 

Cum mi-a influențat rock-ul viața… 

De ce iubesc atât de mult rock-ul, ce văd la el și cum m-a influențat? Am să răspund pe 

rând la întrebări, argumentând. Încep cu iubirea mea față de el. Pentru că există de mult timp 

acest gen muzical, aș fi vrut să mă fi născut în anii '80, când era perioada lui de glorie, pentru a 

surprinde marii artiști pe care i-am adorat și pe care îi ador, pentru a nu fi judecată și pentru a trăi 

cu adevărat muzica. Nu sugerez că în zilele noastre nu s-ar mai asculta, dar este promovată 

muzica comercială și nu vreau să denigrez artiștii care cântă muzică pop, dar pur și simplu vreau 

să fac o comparație.  

 

Muzica rock transmite un mesaj, o trăire, iar pe lângă asta, sună bine spre deosebire de 

alte genuri muzicale. Alt aspect ar fi comunitatea, deoarece cei care ascultă rock se iubesc, sunt 

uniți și se respectă. Discutând despre comunitate, duceți-vă la un concert rock, comparându-l cu 

altul și veți vedea diferența. Vreau să menționez că, în fruntea acestui gen muzical sunt desigur, 

artiștii susținuți de fani. Îl iau exemplu pe Freddie Mercury, solistul trupei britanice Queen. Am 

văzut recent un documentar despre el și, deși îl îndrăgeam, acel documentar m-a făcut să-l iubesc. 

A dat dovadă de curaj și iubirea cu care a făcut muzică deoarece, fiind extrem de bolnav, nu și-a 

încetat activitatea până-n ultima clipă. Ultima melodia înregistrată a fost "Mother Love" (1991- 

lansare 1995) fiind una din melodiile care mi-au trezit un sentiment aparte de dragoste pentru 

viață. În aceeași zi, după ce a plecat de la studio să se odihnească, a decedat. Freddie Mercury s-a 

născut să facă muzică și tot pe același principiu, a murit. Alt exemplu ar fi cântărețul cunoscut 

sub numele de Lemmy (Ian Kilmister), solistul trupei Motorhead, legenda heavy metalului, 

decedat pe 28 decembrie 2015. A fost și este un exemplu pentru pasiunea lui. A fost considerat 

un adevărat gentleman și o persoană cultă, deoarece majoritatea persoanelor care reprezintă rock-

ul sunt inteligente. A influențat tânăra generatie si multe trupe, una dintre ele fiind cunoscută sub 

numele de Metallica. Atunci când a murit, pentru fanii lui și-ai trupei s-a realizat o comemorare 
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live, transmisă peste tot în lume. Sute, mii de oameni au fost active, având în vedere că unii erau 

la serviciu sau nu puteau din cauza orei la care a început. Chiar dacă o puteai vedea oricând, ei au 

decis să participe împreună cu organizatori, reprezentând un act de solidaritate. Pe lângă asta, 

mulți artiști au fost prezenți, printre care și fiul său care a ținut un discurs memorabil precizând că 

tatăl său ura să vadă că "muzica este considerată un sunet de fundal", cum mulți cred asta.  

Asimilez acest gen cu o linie flexibilă, deoarece are mai multe subgenuri (folk rock, 

alternative rock, hard rock, gothic rock etc.) și este diferită, iar restul genurilor muzicale cu o linie 

rigidă. Chiar dacă am enumerat doar două trupe, există alte zeci, sute care pot fi la fel estimate și 

appreciate, dar pentru că acestea sunt pe locul I in top-ul meu, am decis să spun câteva cuvinte 

despre ele și consider că a meritat.  

Diferența dintre fanii acestui gen muzical și a altor genuri este următoarea: noi punem 

suflet. Suntem alături de artiști, trupele pe care le ascultăm, ne interesăm și ne pasa. Ajungând la 

finalul acestui articol, cu mare regret termin prin argumentarea întrebării: "cum mi-a influențat 

viața rock-ul?"  Deja am scris o parte, dar pe lângă asta, m-a făcut să-mi schimb gândirea și 

opiniile, să trăiesc și să ascult cu urechile, mintea și inima.            

Maria Stafie (clasa a IX-a C) 

 

Citesc pentru ca viața mea nu imi ajunge 

Trăim zilele în care omul se îneacă în lumea tehnologiei, uită cine este. Neglijăm micile 

vicii clasice ale vieții, cum ar fii cititul unei cărți.   

   

În fond, ce este o carte? Unii ar spune că niște file legate între ele. Ei nu înțeleg farmecul 

cititului, neagă existența altor realități-a scriitorilor. Pentru mine... cititul este hrană pentru suflet. 

Devorez cărțile cu sete... Filă cu filă, literă cu literă. Fiecare spațiu alb dintre cuvinte înseamnă 

timp pentru meditație. 

Cuvintele devin chei către universuri complexe. Când deschizi o carte tu nu mai exiști. 

Devii una si aceeași persoană cu protagonistul. Râzi, plângi, simți frica, vântul îți biciuiește 
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chipul, obosești, speri...O carte se aprinde, arde, pentru ca apoi să renască de fiecare dată când o 

deschizi. 

"Dacă nu îți place să citești, înseamnă că nu ai găsit cartea potrivită." 

Cărțile științifice îți alimentează curiozitatea. Îndraznește  să îți depășești limitele! 

Virtutea omului este curiozitatea, ea ajută omenirea să evolueze. În momentul în care ajungi să 

citești un anumit numar de cărți începi să îți conturezi personalitatea, să îți schimbi mentalitatea. 

Ajungi sa fii în competiție cu tine, să îți dorești sa știi mai mult. 

Cu timpul cărțile se împletesc cu tehnologia. Oare acest lucru va face tineretul sa citească 

mai mult ?.". Atât de multe cărți, atât de puțin timp!"- Frank Zappa. 

Gabriela Ciocârlan (clasa a X-a A) 

  

Cultură şi civilizaţie indiană 

Am fost dintotdeauna pasionată de cultura şi civilizaţia indiană, de muzica, dansul, 

gastronomia acestui important popor din lumea de astazi. Muzica şi dansul în India se situează 

printre cele mai vechi forme de artă clasică cu tradiţii milenare. Muzica indiană aşa cum o 

cunoaştem astăzi este rezultatul unei tradiţii culturale şi artistice, veche de mii de ani şi transmisă 

din generaţie în generaţie. Muzica indiană îşi propune să evoce interacţiunea emoţiilor umane cu 

mediul, este o muzica în care improvizaţia joacă un rol important arătand de fapt măiestria şi 

creativitatea celor care o creeaza şi o promovează.  

India este o ţară a contrastelor, mirodeniilor şi a unei culturi vaste în arta dansului, a 

muzicii şi a cinematografiei, fiind situata pe locul 2 pe glob in acest domeniu. Aceasta ţară m-a 

frapat din punct de vedere al cinematrografiei, datorita dramei indiene, emoţiilor şi sentimentelor  

foarte  profund trăite de  actori, dar si prin felul lor de a-şi exprima trăirile prin cântec şi dans ce 

farmecă prin delicateţe şi simbolistică. 

Pe de o parte, îmbracamintea specifică Indiei, sari-ul este original şi realizat manual 

constiuind astfel adevărate opere de artă textile. Sari-urile pot fi realizate din bumbac, mătase, 

voal, satin, brocart sau muselină ţesută manual, brodate cu fir de aur, argint sau diverse accesorii 

pictate sau imprimate, purtând inscripţii sau imagini întâlnite pe pereţii templelor sau reflectând 

aspecte din viaţa cotidiană, reprezentări geometrice, florale sau zoomorfe, tradiţii şi obiceiuri, 

semne şi simboluri. Arta de a purta sariul fiind o expresie a gustului şi creativităţii feminine ale 

eleganţei şi rafinamentului, dar si a confortului pe care acesta le conferă oricarei femei.  
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Pe de alta parte, deosebitul gust pentru frumos ce se întălneşte la arhitectura Taj Mahal-

ului este impresionant. Taj Mahal-ul,  este un simbol al iubirii fiind construit de al cincilea 

împărat mogul, Shah Jahan, în memoria celei de-a doua soţii Mumtaz Mahal, exprimându-şi  

toată dragostea pe care o avea pentru soţia sa prin frumoasele motive arhitecturale, finisate si 

încrustate cu pietre preţioase, realizând astfel una dintre cele opt minuni ale lumii. Eu admir 

cultura si frumusetea acestei ţări, datorita dansului, muzicii, cinematografiei si deosebitului gust 

estetic  ca realizarea unor opere de arta textilă manuală (sari-ul), cât şi pentru gastronomia foarte 

condimentată şi aromată a acestei ţări pline de culoare, spirit si mister . 

Ioana Ganga – Pahon (clasa a XII-a C) 

 

Pasiunea mea, gastronomia italiană 

Am locuit si studiat 10 ani în Italia şi era imposibil să nu mă îndragostesc de gastronomia 

italiană. Gastronomia italiană ne oferă multe rețete delicioase, iar mâncarea devine o plăcere și o 

forma de creativitate pentru specialişti. Felurile de mâncare variază de la o regiune la alta: Emilia 

- Romagna este cunoscută pentru lasagna, tortellini, mortadelle, prosciutto și parmesan, în Napoli 

s-au creat celebrele pizza și mozzarella, iar Milano este renumit pentru panettone, un sortiment de 

cozonac pufos, foarte aromat. 

Bucătăria italiană este compusă din mâncăruri de calitate care se îmbină cu tradiția. 

Bucătăria italiană este vestită prin pastele sale făinoase (macaroane, spaghete), prin pizza 

preparată cu brânzeturi, prin brânzeturile rase pe răzătoare, prin consumul de vietăți mărunte de 

mare. Se manâncă multă carne de miel, orez, untdelemn de măsline, citrice. Masa principală este 

prânzul, iar băutura preferată este vinul. Crescând  în Italia am învățat multitudinea de sosuri 

pentru paste: pentru carbonara - ouă, parmezan, bacon, pentru bologneze - sos de roșii la care se 

adaugă carne de vită tocată;  aveabbiata - roșii, ardei iute, usturoi si multe altele 
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Pastele servite în Italia sunt de mai multe tipuri: spaghetti, fusilli, tagliatelle, vermicelli, 

penne, farfalle, pappardelle și paste colorate. Lasagna, specialitate celebră este compusă din 

straturi de pește, parmezan, carne tocată și sos. Parmigiano reggiano (parmezanul) este un tip de 

cașcaval apreciat în toată lumea, chiar și la noi, în România. Gastronomia italiană reprezintă un 

element important al stilului meu de viaţa. 

Loredana Gulei (clasa a XI-a D) 

 

 

Viaţa mea este sportul 

Alerg de la la varsta de 11 ani. Primii paşi în sportul de performanţă mi-au fost îndrumaţi 

de către profesorul de educaţie fizică de la Școala Gimnazială “Ion Creangă”, Daniel Ceobanu. 

Fiind pus să aleg dintre atletism si box, am preferat atletismul. De ce atletismul? Pentru că prin 

atletism este încurajată dezvoltarea fizică armonioasă, este un sport care încurajează perseverenţa 

şi disciplina, care promovează spiritul de corectitudine, competiţie şi de fair-play. O condiţie 

necesară practicării oricărui sport o reprezintă starea de sănătate foarte bună, o voinţă de fier si o 

motivaţie de a fi primul. 

Actualmente, concurez la proba de 10 km marş, care este de fapt mersul sportiv. Mă 

antrenez în medie câte 4 ore pe zi, aceasta find o condiţie neapărat necesară pentru marea 

performanţă.  
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Ca si rezultate, am devenit campion naţional la 10 km marş, juniori, şi am câştigat Cupa 

României la marş. La clubul C.S.M Suceava sunt antrenat de prof. Radu Mihalescu, iar la şcoală 

mă bucur de sprjinul şi ajutorul prof. Marius Cozmiuc. Visul meu este ca într-o zi să ajung să 

particip la campionatele balcanice, la camionatele mondiale de atletism si de ce nu la olimpiadă.  

Ștefan Mangu (clasa a X-a A) 
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CE-AM FI NOI...FARA MEMORIE ? 

Fiecare individ este unic datorită particularităţilor psihice şi fizionomice. Prin apartenenţa  

la specia umană, oamenii se aseamănă însă rămân diferiţi fiindcă încă de la naştere ei sunt 

înzestraţi cu un ansamblu de distincţii biologice. Prin intemediul influeneţelor de ordin social şi 

familial se dezvoltă trăsături caracteriale, emoţii, sentimente, convingeri, mod de a gândi şi de a 

percepe diferit viaţa, în ansamblul ei. Fiinţa umană este capabilă să transforme lumea, să 

contureze şi să schiţeze valori materiale şi intelectuale. Totuşi, în absenţa acumulării experienţei 

anterioare acest lucru ar fi imposibil, conducând la încetinirea procesului complex  de adaptare în 

mediul natural şi social . 

 

Memoria este un model de conexiune între neuroni, care este stocată în creier, favorizând 

fixarea, păstrarea şi actualizarea informaţiilor. Fiecare senzaţie, sentiment, gând şi conţinut 

informaţional odată  întipărit modifică total conexiunile din interiorul acestei uriaşe reţele. Intr-o 

altă ordine de idei, memoria este „piatra unghiulară” a vieţii psihice întrucât îmbină cele trei 

segmente ale orizontului  temporal: trecut, prezent şi viitor. Datorită memoriei Eul nostru 

dobândeşte continuitatea identităţii în timp. In absenţa cunoaşterii trecutului am trăi ancoraţi 

numai în prezent, am  fi puşi în faţa unor situaţii noi, uneori inabordabile datorită  inexistenţei 

experienţei anterioare, care, prin intemediul mecanismelor algoritmice şi euristice să ducă la 

elucidarea şi eludarea problemei. Ne-am agita inutil în jocul încercărilor şi erorilor pesonale 

imposibilitatea evolutiei şi adaptării devenind evidentă. Astfel, cunoştinţele trecute se transpun în 

prezent şi se proiectează în viitor, introducând-ul pe om în universul de semnificaţie al vieţii, 

modelându-i indirect caracterul, sistemul valoric şi cel de convingeri. 

            Memoria depinde de modul în care, informaţiile sunt întipărite. O informaţie memorată 

mecanic presupune simpla învăţare a unui material, a unei forme verbale, în absenţa înţelegerii în 

profunzime. Este carcterizată de imposibilitatea corelării, a armonizării dintre informaţiile vechi 
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şi informaţiile nou acumulate. Memoria logică, pe de altă parte, presupune înţelegerea celor 

memorate şi presupune implicarea gândirii. Prezintă avantajul de a conduce la întipărirea durabilă 

care nu necesită un efort voluntar mare implicând mai puţină repetiţie. Totodată, gradul de interes 

pentru activitate sau domeniul de activitate favorizează întipărirea efecientă. Deşi ambele tipuri 

de memorie au acelaşi scop, în modul de orientare, acesta, este eminamente diferit. Cea 

involuntară se produce fără efort, se datorează în principal interesului şi aptitudinii subiectului, 

informaţia care corespunde intereselor subiectului fiind mult mai uşor de întipărit şi păstrat. Cea 

voluntară este susţinută de un efort neuropsihic special, însă poate fi autoreglată conştient. 

 

Atunci când capacitatea de funcţionare a memoriei este deficitară, apare incapacitatea 

reactualizării informaţiilor anterioare conducând la diminuarea nivelului de concentrare şi de 

rezolvare a problemelor, deoarece în absenţa păstrării urmelor stimulilor care au acţionat, fiecare 

sentiment, emoţie, obstacol ar fi trăit ca apărut pentru  prima dată.  

In pricipal problemele de memorie nu se datorează doar unor leziuni sau afecţiuni la nivelul 

creierului, ci factorii psihologici şi emoţionali sunt cei care  pot avea un impact negativ asupra 

stocării, păstrării şi utilizării informaţiilor şi amintirilor. Oamenii de ştiinţă, consideră că legătura 

dintre stările tensionate şi dezvoltarea unor boli precum Alzheimer şi ADHD la copii  şi adulţi, 

precum şi tulburările de memorie, este una foarte puternică .  

             În concluzie, memeoria este componenta primordială  a dezvoltării personalităţii. In 

absenţa ei, omul ar trăi într-un continu prezent, haotic, fără finitudine. El şi-ar reprima aspiraţiile, 
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visele, idealurile, fiindcă în absenţa unei baze, a unui punct de sprijin, orice activitate ar eşua în 

mod lamentabil. 

Prof. Cristina Roşu 

 

IUBIREA E… CHIMIE 

Chimia nu înseamnă doar formule greu de înțeles și de memorat, nu înseamnă doar o 

mulțime de tipuri de probleme de rezolvat. Și trebuie să mai știi și puțină fizică și matematică 

și...așa ajungem să declarăm : ” nu ne place chimia ! ”. Eu am găsit un citat care mi-a plăcut 

foarte mult ”Iubirea este un nume romantic dat unui proces chimic”, Greta Garbo.Și de aceea, m-

am gândit să încerc să conving elevii, și nu numai pe ei, că putem descoperi frumusețea acestei 

științe dacă o legăm de acest sentiment unic: iubirea. 

Veți spune că e firesc să găsesc numai argumente în sprijinul utilității studierii chimiei, că 

doar de aceea sunt profesor de chimie.Dar, îngăduiți-mi să vă prezint câteva aspecte mai puțin 

studiate în clasă,din păcate, dar atât de interesante despre trăirile noastre, care nu sunt altceva 

decât...chimie. 

Fenomenul ”îndrăgostirii ” constă de fapt într-o serie de reacții chimice care au loc la 

nivelul creierului.Un cercetător de la Institutul Național American de Sănătate a descoperit 

neuropeptidele.Acestea sunt aminoacizi care plutesc în corp și se lipesc de receptorii care îi pot 

asimila. Substanța care este produsă pentru a da sentimentul de ” îndrăgostit ”este feniletilamina, 

P.E.A., asemănătoare amfetaminelor : 

C6H5 – CH2 – CH2 – NH2                    P.E.A. 

C6H5 – CH2 – CH(CH3) – NH2        amfetamina 

P.E.A. se găsește în ciocolată și , datorită prezenței sale în organism, sporește fluxul de informații 

dintre celulele nervoase. ” Fluturii în stomac ” și bătăile puternice ale inimii sunt datorate 

dopaminei și norepirefinei, care stimulează producția adrenalinei. 
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Când o persoană se îndrăgostește, serotonina invadează creierul, determinând eliberarea 

de dopamină.Această substanță produce ”dependența” de persoana de care ne îndrăgostim. 

Dopamina este un neurotransmițător care acționează ca un catalizator al creierului și stă la 

originea multora dintre dependențe. Ea este implicată în tot ceea ce ne creează plăcere. Când ne 

îndrăgostim, se eliberează cantități considerabile de dopamină și, de aceea, suntem atât de 

euforici și energici unul în prezența celuilalt. 

                                        

Pe de altă parte, eu cred că ne îndrăgostim de fiecare dată altfel, pentru că nu există 

nimeni acolo, în creierul nostru, care să dozeze perfect concentrația acestor substanțe. Liberul – 

arbitru nu este un laborant foarte meticulos și nu face calcule exacte și , din păcate, după un timp 

secreția acestor substanțe scade, scăzând și pasiunea dintre cei doi. 

Iubirea merge mână în mână cu fericirea! Fericirea ! Acastă stare pe care ne-o dorim tot 

timpul în viața nostră, pe care ne-o urăm unii altora la ocazii festive !  Da, și fericirea are de-a 

face cu chimia corpului nostru ! Fiecare dintre noi avem la naștere un număr de receptori ai 

fericirii conținuți în zestrea  genetică. Acești receptori așteaptă să fie hrăniți cu endorfine și 

serotonină, două substanțe care se influențează reciproc și a căror concentrație în sânge este 

controlată de creier. Când partenerii se atrag reciproc, eliberarea de endorfine crește. Din păcate, 

și secreția acestora scade în timp și , de aceea, nu putem fi mereu fericiți. 

Știu ! Veți spune : Doamne ! ce denumiri încâlcite și ce formule mai au și substanțele 

astea !  

Dar nu trebuie chiar să le  învățați ! Nu veți fi ascultați și nu veți primi note proaste dacă 

nu le memorați. 

Am vrut doar să vă spun că existența acestor substanțe chimice înseamnă iubire și 

fericire! Și poate vă fac curioși să studiați  de acum chimia și din prisma importanței pentru viață. 

Închei tot cu un citat ” În jurul nostru dar și în noi, totul este chimie ” 

 

Prof. Manuela Grosu 
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     IT’S A WONDERFUL WORLD 

Have you ever asked yourselves what kind of world is the one we live in?  Is it 

magnificent? Is it beautiful? Or is it empty and full of sad people? I know you have already 

answered this reflective question and I also know that most of you agree that our world is vibrant, 

full of life, shaped in rich colours. The journeys we take throughout life prove not only the 

natural beauty of the world, but also the beauty of its inhabitants. With some unfortunate 

exceptions, society has a great number of well – bred children, brilliant teenagers and successful 

adults.  

 

Sure there are problems, but the experts and scientists are working hard to fix them. I 

could mention here unfortunate facts of life such as environmental degradation or human 

suffering – laziness, rage, chronic fatigue, depression, the persistence and growth of global 

poverty and inequality. On some level, most of us are aware of these facts. Yet, more and more 

we bother to pretend otherwise, we try to change ourselves, our ways, our habits, even our beliefs 

by participating in all sorts of processes including all aspects of life. On the collective level the 

same is true. For instance, we cannot change our energy technologies without changing the 

economic system that supports them. 

Humanity is destined to create a „perfect‟ world through science, reason and technology. 

People want to make sure they lead a comfortable and secure life. They are determined to have a 

certain desired status by pushing their limits, by overcoming the obstacles with the aim of gaining 

everything ASAP. 

However, as idealistic as it may sound, we live in a wonderful world – a world in which 

we find unexpected sources of sustenance, a world in which we share with each other our 

knowledge, we cooperate and take action. We do all these in an attempt of changing our world 
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for the better. Our world is inhabited by intelligent, talented, good, friendly, compassionate 

people; our world is inhabited by creative teenagers and bright children with special abilities and 

motivations. 

It‟s amazing to be able to see beyond the countless tales of doom and gloom because life 

isn‟t all about the negatives. It‟s about noble, generous, selfless people who help the helpless, 

who continue to go on when it seems there is no way out. There‟s a saying that “Good people 

bring out the good in other people”. It‟s extraordinary to sense the good, love, kindness, 

peacefulness, optimism, respect, tolerance, joyfulness, honesty and loyalty in people that 

surround you. 

In conclusion, we do live in a wonderful radiant world where happiness is present, where 

love is felt and people become better and better. 

Bibliography 

 Charles Eisenstein, The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible, North 

Atlantic Books, 2013, p. 1-3 

Webliography  

 www.sobadsogood.com 

Prof. Ramona Chiriches 

 

THE WORLD WE LIVE IN 

In my opinion, the world is the most complex and beautiful thing derived from nature. 

Our world is constituted mainly by people and their actions, whose existence has been remarked 

for thousands of generations.  

We have been evolving so much since our first try to burn wood, so nowadays prehistoric 

humans would be amazed of the way we ignite things. We have so much secret history behind 

that we can‟t even certainly know some of the greatest things, such as how were pyramids created 

or who invented the wheel. 

There are a lot of things in our past that influence almost every single detail of our lives. 

For instance, if Hitler would have won the Second World War, especially in Europe, there had 

been a Nazis‟ predominance and we would‟ve lived very different lives.   

On one side, we are very lucky because of the things that happened in the past, mostly 

because we are free and we can express our viewpoints without breaking the law (i.e. the freedom 

of speech), but a lot of people had to die on battlefields for us to have the rights and freedom that 

we experience today. On the other side, most of us are not aware of the things others have done 
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for us in order to live better, to prosper. Some of us actually ask themselves: “What has science 

done for me?” or “Why is it important to study history? It just happened, I don‟t care!” But I may 

tell you that if it weren‟t for the greatest inventors for instance Nikola Tesla, we would have lived 

in dark or without the Global Positioning System (G.P.S.); without Blaise Pascal (the person who 

developed the first electrical computer), we could not have had social media and we would have 

knocked on our friends‟ door to call them out. Without these scientists, pioneers and inventors, 

we certainly wouldn‟t live as we do today, and as well as my first example, most of us would live 

without being aware of these accomplishments. 

As an ending, I would like you, the reader, to be grateful about the past and please, 

remember that some bright people helped us a lot. We need to respect these people and at least 

sometimes to thank them. Without these treasures we wouldn‟t text to each other on the mighty 

iPhone “History is so boring, it doesn‟t help me at all” or “Mathematics and science are useless, I 

don‟t need „em”.  

There are a lot more things to encounter if we talk about the influence of the past over the 

present, so keep studying! The world we live in is so complex and I can say that we are very 

lucky to live in the 21
st
 century, so enjoy it and be GRATEFUL! 

    Ștefan Strujan (clasa a XI-a ), prof. Ramona Chiricheș 

 

THE GLOBAL WARMING 

One of the biggest problems facing the world today is global warming . The climate on 

the Earth is changing. In the present age, the temperature of the Earth's climate system continue 

rapidly to increase and it leads to global warming.  

Many scientists believe that our production of carbon dioxide and other greenhouse gases 

is having a heating effect on the atmosphere and this could be very dangerous for human life. One 

major cause of global warming is the use of fossil fuels. Fossil fuels like coal, oil and natural gas 

which were formed from the remains of plant material deposited during the earth's carboniferous 

period. This could result in the flooding of low lying coastal areas and cities, such as Egypt, the 

Netherlands and Bangladesh. Some countries might even disappear completely! 
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Desen - Ovidiu Borta (BOA) 

There is no longer a balance between the amount of carbon dioxide being added to the air 

and the amount of carbon dioxide being removed. As a result, the concentration of carbon dioxide 

in the air is steadily increasing.There are several things we can do to solve the problem of global 

warming. One solution is to stop producing C02. We can do this by switching from oil, coal and 

gas to renewable energy. Another solution is to plant more trees. Trees absorb carbon dioxide and 

produce oxygen, which is not a greenhouse gas.In conclusion, if we make small changes now in 

the way we live, we can avoid huge changes in the future. Scientists, governments and 

individuals must work together to overcome this threat.  

To conclude, global warming is a reality which will not end. I think we all should care 

about our environment, our personal lives, our future. It really depends on us, on our actions. 

Bibliography:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming 

http://www.nmsea.org/Curriculum/Primer/Global_Warming/fossil_fuels_and_global_warming. 

    AndreI Mormeci (clasa a X-a A), prof. Ramona Chiricheș 
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RELIGIA AZI – ÎNTRE STATISTICI SI REALITATE 

În trecut, religia era foarte importantă în viața tuturor cetățenilor, având o influență extrem 

de mare asupra societății. În unele perioade istorice, Papa, liderul spiritual al catolicilor, a deținut 

o putere mai mare chiar decât conducătorii celor mai importante națiuni. Cei ce îndrăzneau să se 

opună Bisericii erau pedepsiți aspru, în unele cazuri pierzându-și viața. Totuși, o dată cu secolul 

XX, religia a început să-și piardă din autoritate, iar această tendință continuă să existe la nivelul 

majorității statelor din Uniunea Europeană. Aici, cea mai răspândită religie este, fără îndoială, 

creștinismul, care este religia a 72% din populație. Acesta continuă să aibă o influența 

semnificativă asupra societății, însă creștinii dau o importanță din ce în ce mai mică religiei 

proprii, iar mersul la biserică a devenit o activitate relativ rară în rândul cetățenilor. Mai mult 

decât atât, doar 51% din cetățenii europeni cred în existența unei zeități, 26% cred că există un 

spirit sau forță supranaturală, în timp ce 20% consideră că nici una dintre acestea nu există. 

Așadar, o parte din cei care se declară creștini nu cred în Dumnezeu, fiind religioși doar ,,pe 

hârtie”. Influența pe care religia o are variază însă foarte mult de la țară la țară, ea fiind puțin 

importantă în Republica Cehă, Suedia și Franţa, țări în care mai mult de 30% din populație nu 

crede în existența unui zeu. La polul opus, în țări precum Malta, România și Ciprul religia joacă 

un rol foarte important în viața cetățenilor, întrucât aproximativ 90% din populația acestora crede 

în existenţa lui Dumnezeu. În general, catolicismul este predominant în Uniunea Europeană, 

reprezentând confesiunea a 48% din populație. Acesta este, de asemenea, religia cu liderii 

religioși ce dețin cea mai multă putere. Cel mai bun exemplu este Papa, care în 2015 a fost clasat 

pe locul patru în topul celor mai puternici oameni din lume de către Forbes. În ciuda acestui fapt 

,,performanta‟‟ Papei este iluzorie, întrucât puterea pe care el o deține în prezent nu se compară 

cu cea a liderilor catolici din vechime.  

În următoarele decenii, întreaga Europă suferi schimbări semnificative ce țin de grupurile 

religioase din această regiune. Conform unor estimări realizate de Pew Research Center, până în 

2050, numărul creștinilor va scădea cu aproximativ 100.000.000, în timp ce grupului persoanelor 

neafiliate unei religii I se vor adăuga cca. 22.000.000 de persoane. În contrast, numărul 

musulmanilor va crește cu aproximativ 27.000.000. Rămâne de văzut ce rol va avea religia în 

următoarele decenii, dacă va continua să-și piardă din influenţă și dacă va mai fi importantă în 

viața oamenilor în viitor.  

Surse WEB: wikipedia.com / forbes.com / pewforum.org 

Gabriel Ilincăi (clasa a XI-a D) 
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TIMPUL…DEZVOLTARE…EVOLUŢIE 

În ceea ce priveşte acest subiect, sunt de acord cu relevanţa timpului în cadrul vieţii 

umane, drept factor extrinsec si intrinsec al acesteia. În vederea argumentării acestei ipoteze aduc 

în discuţie următoarele argumente: timpul biologic validează naşterea, creşterea, maturizarea şi 

experienţele umane.Timpul astral este infinit, imuabil şi divin. Ne vedem de viaţa noastră zilnică, 

neînţelegând nimic despre lume.  

 

Toţi suntem prinşi în rutina zilnică, nefiind conştienţi de trecerea timpului şi astfel 

ignorând cu desăvârşire toate micile bucurii ale vieţii. Timpul odată trecut nu se mai întoarce şi 

nici nu stă în loc, deci clipele odată pierdute nu se vor mai întoarce şi nici acele momente 

frumoase nu vor sta in loc, ele pot să ne rămână în suflet, doar ca amintire. Timpul este intim 

legat de sentimentul propriei noastre existenţe. Simţim cum pe parcurs ne schimbăm şi vedem 

cum tot ceea ce ne înconjoară se naste, se transformă şi piere. Prin această schimbare 

neîntreruptă, ceea ce va fi, devine prezent, iar ceea ce este prezent devine trecut. Stă în firea 

tuturor să se schimbe şi să piară. În concluzie, viaţa noastră este o clepsidră, s-ar putea să nu mai 

fie “un mâine”, deci nisipul ce curge s-ar putea să se termine brusc, de aceea cred că ar trebui să 

ne bucurăm mai mult de viaţă, deoarece acesta este cel mai de preţ lucru al nostru. Să nu lăsăm 
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timpul să se scurgă, să profităm de el, atât timp cât încă îl mai avem, căci va veni şi ziua în care 

ne vom mai dori câteva momente în plus şi va fi imposibil. 

Timpul nu iartă pe nimeni si nici nu se întoarce. Cu fiecare clipă ce trece, avem mai puţin 

timp de petrecut în acestă lume. Adesea uităm să ne bucurăm de clipele noastre, de multe ori 

trăim gândindu-ne prea mult la viitor, la ziua de mâine şi uităm de prezent, uităm “de azi”, “de 

acum”. Fiecare zi e un nou început şi fiecare secundă trebuie trăită din plin. Depinde de noi acum, 

de cum ne vom petrece timpul, cum profităm de fiecare clipă, care se scurge din clepsidră. Deci 

ar fi cazul să începem să zâmbim mai mult, să vedem şi părâile bune ale vieţii, nu doar cele 

negative şi să trăim prezentul. Avem doar o singură viaţă şi ar fi fost extraordinar să putem da 

timpul înapoi, să ne întoarcem în timp...să privim cu alţi ochi viaţa şi să ne reparăm greşelile. 

Timpul, neiertătorul timp, îşi lasă amprenta asupra fiecăruia dintre noi, chiar dacă noi percepem 

diferit trecerea lui. Unele persoane regretă timpul pierdut, pe când altele sunt fericite deoarece au 

mai “bifat” o nouă zi. Indiferent de modul în care percepem trecerea timpului, indiferent de 

mentalitatea fiecăruia, un lucru este cert: timpul trece şi nu se opreşte în loc pentru nici unul 

dintre noi. 

Cred că tot ce aş putea face este să-i accept ireversibilitatea, să-mi petrec fiecare moment 

din viaţă într-un mod cât mai plăcut, să realizez cât mai multe lucruri care să merite timpul 

consumat şi să mă bucur de prezenţa persoanelor dragi, pentru ca mai târziu să nu regret timpul 

care a trecut. 

Laura Pălii (clasa a XI-a D) 

 

INDIA - PASIUNE, ARTĂ, DANS 

Universul exotic indian oferă numeroase forme de dans clasic, fiecare dintre ele originar 

dintr-o anumită regiune. Cele opt stiluri principale sunt :Bharatanatyam, Kathak, Odissi, 

Kuchipudi, Mohiniattam, Manipuri, Sattrya și Kathakali. Pe lângă acestea, se întâlnesc multe alte 

dansuri de sorginte popular-religioasă. Dintre ele cel mai faimos este Bhangra, prezent în toate 

cluburile din lume datorită MC-ului indian Punjabi. Dansul indian este o artă deosebită, el cere o 

coordonare perfectă între posturile corporale, expresia facială, avalanșa mișcărilor și glas,datorita 

faptului că de cele mai multe ori, dansatoarea indiană este și actriță și cântăreață, susținând 

povestea dansului respectiv prin gesturi ale mâinilor și priviri sugestive. Dansul indian se 

compune întotdeauna din două categorii distincte: Nritya și Nritta. Prima categorie se referă la 

povestea din spatele cântecului după care se dansează, în timp ce Nritta corespunde mișcărilor 
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coregrafice în stare pura. Varietatea gestica rezultată în urma armonizării celor două concepte 

este impresionantă 

   

Bharatanatyam este cel mai popular dans clasic din India de Sud. Este totodată şi cel mai 

vechi dans indian,originar din Tamil Nadu şi este dansat de către femeile tinere. Acest dans a fost 

creat pentru a personifica relaţiile şi expresiile cosmice ale tuturor lumilor. Este cunoacut ca 

dansul naţional al Indiei. Dansul este însoţit de muzica clasica Carnatic. Dansul este inspirat din 

sculpturile din templul antic Chidambaram. Bharata Natyam provine din cuvintele bhava 

(expresie), Raga (Musica), Tala (Ritm) si Natya (Teatrul Muzical Indian). Astăzi, Bharatanatyam 

este unul dintre cele mai populare stiluri de dans şi este practicat de mulţi dansatori din întreaga 

lume. Bharata Natyam este considerat a fi un „dans de foc” – manifestare mistică al elementului 

metafizic de foc în corpul uman. Este una dintre cele cinci stiluri majore (unul pentru fiecare 

element), care includ Odissi (element de apă), Mohiniattam (element de aer), Kuchipudi (element 

de pământ) si Kathakali (element de cer). Mişcările unui autentic dansator Bharata Natyam  

seamănă cu mişcările unui dansator care jonglează cu focul. O trasatură distinctivă a dansului 

Bharata Natyam este utilizarea de gesturi expresive ca o cale de comunicare. Hastas se referă la 

varietăţile de gesturi făcute cu mâinile în timpul dansului. Multe dintre aceste gesturi sunt bine 

cunoscute. De exemplu, Anjali, este adesea folosit ca un salut atunci când o persoană întâmpină o 

altă persoană. 

Kathak este unul din cele mai importante dansuri clasice din India. Numele Kathak 

provine din cuvântul katha, care înseamnă „arta povestirii”. Dansul Kathak își are originile în 

nordul Indiei. 

 În India antică existau Kathakari sau barzi care recitau povestiri religoase sau mitologice, 

acompaniați de muzică, mimă și dans. 

 Dansurile Kathak sunt jucate cu picioarele drepte, iar la glezne dansatorii poartă clopoței 

pe care îi controlează cu măiestrie. În dansul Kathak accentul cade mai mult pe jocul picioarelor 

decât pe hasta mudras sau mișcările mâinilor, așa cum se practică în dansul Bharatnatyam. 

Dansul Kathak poate fi executat atât de către bărbați, cât și de către femei. 
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Odissi este un faimos dans clasic indian din statul Orissa, datând de aproape 2000 de ani. 

Odissi este o formă de dans foarte inspirată, pasională, extatică și senzuală. Asemeni majorității 

dansurilor clasice din India, Odissi își are și el originea în tradiția Devadasi. 

Una din caracteristicile definitorii ale dansului Odissi este Tribhangi. Conceptul de 

Tribhangi divide corpul în 3 părți: cap, bust și trunchi. Pozițiile care caracterizează aceste trei 

elemente se numesc Tribhangi. Acest concept a pus bazele posturilor specifice ale dansului 

Odissi, care sunt mult mai complexe decât în alte dansuri indiene clasice. Mudra este de 

asemenea o componentă importantă a dansului Odissi. Termenul Mudra înseamnă „timbru” și 

denumește o postură sugestivă a mâinilor. 

Mohiniattam este o formă de dans clasic din Kerala. Termenul Mohiniattam provine din    

cuvintele “Mohini” (femeie frumoasă) și “attam”(dans). Astfel, dansul Mohiniattam este un 

frumos stil feminin, alcătuit dintr-un flux în crescendo de mișcări ale corpului. Dansul 

Mohiniattam din Kerala s-a dezvoltat în tradiția sistemului Devadasi, care ulterior a luat amploare 

și a obținut statut clasic. 

Interpretele dansului Mohiniattam dansează de regulă purtând un sari crem cu margini 

aurii din brocart. Părul dansatoarelor este strâns într-un coc și decorat cu flori de iasomie. 

Dansatoarele Mohiniattam poartă bijuterii de aur, inclusiv coliere, brățări, centuri și brățări pentru 

picior. Zornăitul bijuteriilor însoțește dansul interpretelor, care este totodată acompaniat de 

instrumente precum vioara, veena și mridangam. Dansatoarea narează episoade ale epopeelor și 

legendelor prin pași eleganți, mișcări ritmice ale mâinilor și expresii faciale minunate. 

Dansul Manipuri își are originea în Manipur, un stat aflat în Nord-Estul Indiei, fiind 

legat de existența cotidiană a locuitorilor acestei regiuni. Cele mai tulburătoare elemente ale 

dansului Manipur sunt decorațiunile sale colorate, agilitatea mișcărilor tălpilor, delicatețea care 

definește abhinaya, muzica ritmică și farmecul poetic. Dansul poetic Manipuri este predominant 

ritualic, fiind puternic inspirat de cultura bogată a statului Manipur. Costumele folosite în acest 

dans sunt colorate, iar muzica are un farmec special. 

Kuchipudi este una din formele de dans clasic din Sudul Indiei. Numele Kuchipudi își are 

originea în satul Kuchipudi din Andhra Pradesh. În secolul al XVII-lea, satul Kuchipudi a fost 

oferit Brahmanilor, care erau experți în punerea în scenă a dansului și a teatrului. Kuchipudi redă 

scene din epopeele hinduse, legende și povestiri mitologice, printr-o combinație de muzică, dans 

și actorie. Asemănător cu alte dansuri clasice, Kuchipudi include totodată și dans pur, mimă și 

teatralitate, dar utilizarea limbajului este cea care diferențiază prezentarea Kuchipudi ca teatru-

dans. 



q  

Mozaic… de primăvară 

57 

Kathakali este forma clasică de dans din Kerala. Cuvântul Kathakali înseamnă chiar 

„Poveste-teatru”. Kathakali este renumit datorită machiajului elaborat și costumelor complexe. 

De fapt, recuzita colorată și fascinantă a spectacolelor Kathakali a ajuns să fie cea mai 

recognoscibilă atracție a Keralei. Kathakali este considerat a fi unul din cele mai splendide forme 

teatrale ale imaginației și creativității. Temele prezentate provin din Ramayana, Mahabharata și 

alte opere, mitologii sau legende hinduse. 

Ioana Ganga – Pahon (clasa a XII-a C) 
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MOZAIC  POETIC 

POEME DE PETRU AMORTOAE (clasa a XI-a E f.r.) 

Freamăt 
 

Să mergem înainte desculţe, 

copilo, prin fulgii de lamă, 

va ninge, va trece s-asculte 

vreun viscol suflarea de rană.. 

 

Priveşte-mă-n urmă-ţi mai caut 

un calm înţeles de trecut, 

tu cântă la neauă şi flaut 

c-un strigăt pierdut şi durut. 

 

Mă doare iertarea de sine, 

Aşteaptă, rămas-am în urmă 

Copilo, să mergem spre cine 

Pe calea durerii…nu scurmă.. 

 

Ne-oprim la ultimul ceas, 

mai este şi încă e noapte. 

Aleargă, nu-i timp de popas... 

Să prindem visare şi fapte.. 

Cu fulgii de lamă te-ncalţă, 

mai taie din ani şi călcâie, 

s-ajungem degrabă-n cealaltă 

ninsoare…cu fulgi de tămâie.. 
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Te-am Iubit 

 

Uit să simt, uit să văd, să cânt iarăşi uit 

Ori uit să cânt fiindcă nu văd şi nu simt 

Că eu te-am iubit, dar te-am iubit demult, 

Copiliţă iubită de răni şi de plâns. 

  

Nimic nu mă cheamă...şi singurul singur 

Rămâne mai singur ca ştreangul pe ram. 

Am sunet de lamă şi golul ce-l am 

Îl taie de sânge şi pace îi dă. 

  

Apa e apă şi muntele-n dânsa adoarme, 

Munte mi-e rana şi apa-i ce-am plâns. 

Ca-n prima strigare rog cerul să-mi 

toarne 

Un zeu pocăit şi-albastru de soare. 

  

Confuz, încerc să gândesc auzirea, 

Pe piepturi urechile sunt auzite mai sus 

O coastă pocneşte, dar încă o dată 

Cu cioburi de irişi, o floare i-am pus. 

  

Cânt, cânt zăpăcit cu fruntea de foaie, 

Ce-ncerc să strivesc, neştiind, tot strivesc. 

Şi prind de mânuţă micuţa strigoaie 

Ce tremură vie, dar n-o mai iubesc. 
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Mălinul 

Prin codrii de Mălin  

Zbuciumat șuieră vântul ,  

Și-n brațe-și ține jurămnâtul  

O biată frunză, 

Ce-o leagănă vântul.  

C-un strigăt uitat și durut;  

Ianuarie, surzând văzduhul  

Cu ochii încleștați în plumb ,  

Mă-ngroapă frunzișul.  

Prohodul mi-l cântă cu jale  

Doi corbi, rătăciți spectatori  

Momiți de-a mea duhoare  

În grabă, să-nfulece jalea,  

Rănilor ce le-am trăit?  

Dar azi…prin codrii de Mălin  

Vântul s-a oprit ...  

Ca o floare de crin…Mălinul,  

Duios a înflorit...  

 

Hoţul de vise 

Mă retrag în lumea căutată de toţi  

Unde cine a ajuns să nu moară?  

Mai rămân jefuirea cu suflet de hoţ  

Să fur amăgirea şi-n cot să mă doară.  

De curând, pe curând odată plecat  

Voi vrea înapoi întoarcerea vremii  

Să stau visător pe mintea scuipată  

Ca marea şi vântul s-o bată decenii? 

Desene: Prof. Sorin Polocoșer  - SIN 
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CUM VA ARĂTA ŞCOALA PESTE DOUĂ DECENII ? 

 

Gestionarea timpului liber şi a preocupărilor personale ar putea duce la o scoală online în 

viitorii 20 de ani. Accesul la informaţie va fi disponibil în mod egal  pentru toţi elevii, chiar si 

pentru cei cu posibilitaţi economice reduse. Fiecare elev va fi urmărit în mod specific, cu 

programe educaţionale personalizate, de la elevii cu aptitudini si pană la cei cu dizabilităţi. Vor 

exista reţele de lucru şi forumuri pe internet supervizate de profesori, unde elevii vor putea 

colabora în realizarea temelor de la clasă. 

Este posibil ca organizarea clasei din ziua de azi, cu scaune si bănci, să dispară, iar elevii 

vor învăţa să interacţioneze cu lumea din jurul lor. Matematica va fi concepută ca o disciplină 

care să resolve problemele zilnice, pentru a potrivi perfect fiecare piesă in puzzle-ul vieţii. Rolul 

profesorilor va fi acela de a ghida elevii pe calea cunoaşterii. Procesul de învăţământ va fi cu 

siguranţă mai atractiv pentru tineri, iar şcoala se va implica mult mai mult in procesul de abandon 

şcolar. 

Loredana Gulei (clasa a XI-a D) 

    

Sper ca peste 20 de ani, şcoala să răspundă nevoilor societăţii, să fie în stransă 

concordanţă cu piaţa muncii. Se va extinde învăţământul on-line si vor exista probabil manuale in 

format electronic. Se va promova intens folosirea calculatorului, chiar dacă s-a constat faptul că 

acesta favorizează un soi de analfabetism în rândul elevilor. Înlocuirea actului citirii cu simboluri, 

filme, desene,  a condus la sărăcirea vocabularului, la dificultăţi de exprimare etc. Îmi doresc o 

şcoala a viitorului, care să promoveze libertatea individului de a-şi gestiona viaţa si libertatea de 

a-şi găsi demersul educativ potrivit. Deşi şcoala se va dezvolta sub semnul tehnicii moderne o 

direcţie viitoare ar putea lua în considerare reîntoarcerea la tradiţie, la redescopeririea contactelor 

umane, a ieşirii în natură, a trăirii sentimentelor, lucru pe care nu-l poate oferi virtualul. 

Andrieș Denisa (clasa a IX-a C) 
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Școala va evolua foarte mult în viitor. Şcoala actuală este in continuă transformare, 

asemeni societăţii şi nu mai are un rol dominant. Părinţii si elevii văd şcoala ca pe o rezolvare a 

problemelor personale (relaxare dar si performanţă) şi nu sunt foarte multumiţi de realitate, 

pentru că şcoala nu mai este prioritară. Societatea s-a dezvoltat într-un ritm rapid, iar noile 

tehnologii au pătruns în casele tuturor. Orele se vor ține în săli de clase dotate cu calculatoare și 

video proiectoare. În loc de manuale și caiete se vor folosi tablete, iar temele se vor trimite 

profesorului prin e-mail. Chiar și cărțile vor fi citite direct în bibliotecile online. Părinţii vor primi 

informaţii despre progresele copilului prin intermediul  telefoanelor sau a programelor speciale, 

existente în fiecare şcoală. Notele şi absenţele  elevilor vor putea fi vizualizate de părinţi pe un 

ecran mare, situat la intrarea în şcoală. Printr-o simplă selectare a numelui elevului şi 

introducerea unei parole, părinţii vor afla situaţia şcolară a copilului lor  înainte de a discuta cu 

profesorul diriginte.  

 Se vor înfiinţa cabinete pentru învăţarea limbilor străine, care vor fi dotate cu cele mai 

înalte tehnologii pentru a sprijini învăţarea rapidă şi eficientă. Elevii vor fi din ce în ce mai 

motivaţi, iar părinţii vor fi obligaţi prin lege,  să se preocupe mai mult de şcolaritatea copilului 

lor. Părerile contradictorii despre educatie ne vor îndepărta de realitate: niciodată un sistem 

virtulal, oricât de performant, o hologramă a profesorului nu va putea înlocui prezenta caldă, vie, 

plina de afecţiune si dăruire a unei fiinţe umane. Orice stocare de informaţie va dezumaniza 

copilul, dacă paşii nu-i vor fi îndrumaţi cu răspundere, pricepere, cu dragoste de către un 

profesor. 

Bianca Apăvalloaie, Maria Grămada si Robert Rîpan (clasa a X a A) 

          

            După părerea mea, scoala viitorului ar trebui să aibă mai multă tehnologie integrată în 

procesul de învăţământ. Ghiozdanul pe care fiecare elev îl duce in spate e mult prea greu, de 

aceea e necesar ca fiecare elev să aiba o tabletă pe care să înmagazineze toate informaţiile predate 

la disciplinele scolare. Cu ajutorul tehnologiei se pot reţine mult mai uşor noţiunile predate, 

utilizându-se imagini si prezentări, care ilustreaza mai bine diferite procese si fenomene. Un rol 

important îl vor avea softurile educaţionale, produse pentru fiecare disciplină de studiu, care vor 

consolida cunoştintele elevului. 

Crina Bălan (clasa a XI-a D) 

 

Trăind într-o epocă a informatizării, în mai puţin de 20 de ani, lecţiile se vor desfăsura 

doar pe tablete, laptopuri si chiar pe smartphone-uri. Societatea s-a dezvoltat într-un ritm rapid, 
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iar noile tehnologii au pătruns în casele tuturor. Lecţiile AEL, învăţarea pe baza de proiecte, 

utilizarea metodei gândirii critice în cadrul procesului didactic sunt doar câteva dintre beneficiile 

noilor tehnologii ale informaţiilor şi comunicării. Fără să ne dam seama, lucrurile evoluează 

destul de repede, iar generaţiile care vor urma, vor înlocui un ghiozdan plin cu cărti, cu un stick 

sau poate cu un card. Tehnologia, a cărei evoluţie ne surprinde în fiecare zi, ne obligă să o 

utilizăm si să o perfecţionăm. Altfel spus, scoala viitorului, va fi un mediu propice unei mai bune 

educaţii, a unei mai bune relaţii elev-profesor-părinţi-societate, devenind un spaţiu pentru 

cunoastere si descoperire. 

 Ureche Alina (clasa a XI-a D) 

 

Referitor la evoluţia şcolii peste două decenii…sunt pesimistă. Acest domeniu va progresa 

nesemnificativ din cauza unor profesori cu prea puţine cunoştiințe, a unor elevi leneși care nu vor 

un viitor mai bun și se bazează pe principul "mă duc în străinătate și muncesc" și din cauza acelor 

părinți care nu sunt interesati de educatia copiilor lor. În cazul în care conditia educaţiei se va 

îmbunătăți, înseamnă că ne-am trezit la realitate și-am realizat că școala este mult mai importantă 

decât credem. 

Stafie Maria (clasa a IX a C) 

           

Peste 20 de ani accesul la informație va fi mult mai simplu, iar fiecare elev va dispune în 

mod sigur de un laptop propriu oferit de școală, iar proiectoarele vor fi o necesitate pentru 

predarea informației de către profesori. Evaluarea elevilor va reprezenta în mod sigur o sarcină 

produsa de computere, fără implicarea profesorilor, astfel corectarea testelor va fi computerizata 

și foarte stricta, iar elevii nu vor mai avea acces la metode de copiere. 

Ştefan Strujan (clasa a XI-a D) 

          

           În opinia mea, şcoala nu va arăta foarte diferit de acum, deoarece oricât şi-ar dori unii 

dintre noi ca scoala să dispară, va fi imposibil de realizat acest lucru. Ceea ce cred că va fi 

schimbat, este dotarea cu aparatură tehnică din şcoli, care va fi mult mai perfomanţă decât este în 

acest moment. Tabla ar putea fi înlocuită de una electronică, şi nu ar mai trebui să scrii, ci doar să 

vorbeşti si cuvintele să apară automat pe aceasta, iar după aceasta, toate informaţiile să fie trimise 

automat în computerele elevilor. Astfel şcoala ar deveni mult mai distractivă, mult mai atractivă 

pentru elevi. 

Pavel Reuţ (clasa a IX-a C) 
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PROIECTUL ANTIDROG  “ÎMPREUNĂ” – 2015  

“ VIAŢA ARE CULOARE FARĂ DROGURI” 

La Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava s-a derulat în perioada 31 martie – 31 mai 

2015 proiectul educativ intitulat „Viaţa are culoare fara droguri” în cadrul Proiectului National 

Antidrog „Împreuna”. Proiectul Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava a fost coordonat 

de către prof. Tiberiu Ambrozie, iar din echipa de proiect au facut parte elevele: Daniela Viziteu, 

Iulia Şfabu, Andreea Şfabu şi Alexandra Chirilă, din clasa a X-a D. Proiectul a avut următoarele 

obiective specifice: creşterea gradului de informare cu privire la consecinţele consumului de 

alcool, cannabis şi substanţe etnobotanice în rândul tinerilor de vârstă şcolară, sensibilizarea şi 

educarea elevilor în scopul evitării consumului experimental de alcool si droguri si informarea 

acestora asupra efectelor şi riscurilor la care se expun, sensibilizarea şi conştientizarea părinţilor 

în vederea implicării active şi obiective în prevenirea consumului de droguri în cadrul familiei şi 

a anturajului elevului, educarea adolescenţilor pentru ca aceştia să devină responsabili pentru 

propriile decizii şi să aleagă un stil de viaţă sănătos, conştientizarea influenţei pe care o au sportul 

si arta ca alternative la consumul de alcool si de droguri. Grupul ţintă căruia i s-a adresat proiectul 

a fost reprezentat de tineri cu vârsta cuprinsă între 15 – 17 ani de la Colegiul Tehnic “Samuil 

Isopescu” Suceava, din clasele a IX-a si a X-a. 

Principalele activităţi ale proiectului au fost: 

- distribuirea şi expunerea problematizată de materiale informative - în cadrul orelor de dirigenţie 

la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”; în cadrul orelor de dirigenţie s-au prezentat ppt-uri cu 

informaţii şi imagini despre efectele pe termen lung ale consumului de alcool şi droguri (efecte 

asupra comportamentului, efecte asupra organismului, consecinţe legale etc.) şi au fost distribuite 

pliante şi fluturaşi informativi. 

- “Mituri ale consumului de droguri” a fost o activitate realizată împreună cu inspector de 

specialitate Elena Motoveleţ de la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al 

Judeţului Suceava, cu elevii claselor a IX-a A, si a X-a D; De asemenea inspector de specialitate 

Elena Motoveleţ a realizat doua activităţi tip atelier de lucru intitulate:  “Efectele consumului de 

alcool si cannabis” şi „Drogurile îţi distrug viitorul” cu elevii claselor a IX-a A şi a X-a D; 

-Expoziţia de postere pe tema prevenirii consumului de alcool, cannabis şi substanţe etnobotanice 

a fost pusă în practică de către elevii clasei a X-a D, care au realizat şi printat postere în format 

electronic pe tematica proiectului; 
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Participarea elevilor din clasele a IX-a a X-a la Marşul antidrog, antiviolenţă şi pentru prevenirea 

accidentelor rutiere organizat de organizaţiile non-guvernamentale „Euroactiv” si Alecs Grup; 

- „Alcoolul, drogurile şi traficul de persoane – flageluri ale societăţii contemporane” a fost o 

activitate realizată împreună cu psihologul Mihai Moisoiu de la Agenţia Naţională Împotriva 

Traficului de Persoane - filiala Suceava. 

- „Ambasadorii Antidrog” – activităţi realizate de elevii din echipa de proiect la Şcoala 

Gimnazială „Miron Costin” Suceava, cu sprijinul prof. Raluca Alexa, consilier educativ şi la 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Băneşti- Fântânele, cu sprijinul prof. Silviu Mihai, 

directorul şcolii, pe tema efectelor consumului de droguri asupra organismului” (prezentări, filme 

pe tematică antidrog, distribuirea de pliante şi alte  materiale informative) 

La nivelul liceului au fost realizate o serie de activităţi de informare:  ”Drogurile – 

paradisuri artificiale în lumea de azi” activitate realizată cu clasele a IX-a A şi B si a X-a D 

împreună cu psihologul Florentina Vlad si prof. Tiberiu Ambrozie, “Medicamente versuri 

droguri” activitate realizată de prof. Manuela Grosu si „Stop drog - activităţile sportive 

alternativă viabilă la consumul de droguri”, activitate materializată prin organizarea unui 

campionat de fotbal la nivelul şcolii de către prof. Marius Cozmiuc. De asemenea a fost realizat 

un Punct de informare antidrog în incinta Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava la parter, 

iar proiectul antidrog a fost prezentat in cadrul Comisiei Diriginţilor şi în cadrul lectoratelor cu 

parinţii. 

Partenerii proiectului au fost: Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Suceava, Agenţia Naţională Împotriva 

Traficului de Persoane - filiala Suceava, Poliţia Municipiului Suceava prin reprezentanţi ai 

Compartimentului Poliţiei de Proximitate şi Direcţia  Sănătate Publică Suceava (cu sprijin logistic 

prin pliante antidrog), organizaţiile non-guvernamentale „Euroactiv” si Alecs Grup.  

Sustenabilitatea proiectului educativ a vizat: elaborarea şi diseminarea de noi materiale 
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informative în şcoală şi la nivelul comunităţii, atragerea a cât mai multor tineri în activităţi de 

prevenire a consumului de tutun, alcool şi plante etnobotanice, înscrierea elevilor ca voluntari în 

campanii antidrog şi colaborarea în continuare, cu reprezentanţii instituţiilor partenere şi cu ale 

instituţiilor implicate in acţiuni similare si declararea unei Zile Antidrog din „Săptămâna Altfel” 

şi realizarea de activităţi specifice la nivelul liceului;  

Pe data de 6 iunie  s-a desfasurat la Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, etapa 

judeţeană a Concursului National de Proiecte Antidrog ”Împreună”. Comisia de evaluare alcătuită 

din juriul tinerilor elevi din Consiliile Școlare ale Elevilor şi juriul seniorilor format din Elena 

Motoveleț, CPECA Suceava, Maria Atănăsoae, profesor metodist, Tatiana Vîntur, inspector 

școlar, au apreciat: originalitatea proiectelor; adecvarea la problematica abordată; numărul de 

persoane implicate (echipa de proiect, voluntari, beneficiari etc.); numărul de parteneri atraşi în 

realizarea proiectului; corectitudinea documentării ştiinţifice; impactul asupra beneficiarilor; 

sustenabilitatea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului; calitatea portofoliului. Proiectele 

antidrog au avut de respectat tematica din concurs: prevenirea consumului de cannabis  și 

consumului/abuzului de alcool la liceeni. 

   

Clasamentul final: 

-Premiul I – Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, proiectul „Viața are culoare fără alcool 

și cannabis”; 

-Premiul II- Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, proiectul „Hugs not drugs”; 

-Premiul III- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, proiectul „Alege sănătatea!”; 

-Mențiunile au fost acordate Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Suceava cu proiectul ”Cum 

să ne îmbolnăvim de moarte” si Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, proiectul 

„Alege să fii liber”. Echipajul câștigător, format din 4 elevi, coordonat de prof. Tiberiu Ambrozie 

a participat la etapa națională. Juriul a acordat și un premiu special pentru originalitate și calitatea 
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prezentării, elevelor Pasat Ananmaria și Mocanu Diana – Colegiul Național ”Mihai Eminescu” 

Suceava. 

Prof. Tiberiu Ambrozie, Iulia Şfabu, Andreea Şfabu (clasa a XI-a D) 

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE ANTIDROG “ÎMPREUNĂ” – 

FAZA NAȚIONALĂ TABĂRA “NEW PARADISE” EFORIE SUD 

 

Echipajul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, format din elevele: Aruștei 

Georgiana, Apăvălloaie Bianca- Marina, Chirilă Alexandra - Gabriela, Curic Alina și 

prof.psiholog Florentina Vlad, a participat la  a XII-a ediție a Concursului Național de proiecte 

antidrog „Împreună”, care s-a desfășurat la Eforie Nord, în Tabăra „New Paradise, în perioada 

25- 30 august 2015. 

 

   

 

La ediţia din acest an tema concursului a fost prevenirea consumului de cannabis şi a 

consumului/ abuzului de alcool la liceeni. Proiectul câștigător la etapa județeană “Viața are 

culoare fără alcool și cannabis” a reprezentat județul Suceava la faza națională care s-a 

desfășurat într-o manieră activă, dinamică, solicitantă. 

Fiecare zi a avut un program riguros pentru cele 34 de echipaje înscrise la concurs, cu 4 

ore de ateliere de învățare și două sau chiar trei ore cu probe de concurs. Echipajul a avut 

un program impus, în cele 4 zile de concurs, participând la minimum 12 ateliere educative, dintr-

un total de 16 ateliere propuse: antidrog, apicultură, arte plastice, artizanat sfoară, comunicare, 

dans, împletituri, jocuri în echipă, jocuri sportive, muzică, orientare, origami, povești 
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personalizate, prim ajutor, tir, teatru. Atelierele educative ne-au oferit experiențe de neuitat prin 

tematică, metode, resursele materiale folosite și organizare, evaluarea fiind în funcție de gradul de 

implicare al membrilor echipajului și de evoluția lor ca verigi cheie în echipă; 

Probele de concurs au fost următoarele: 

-Prezentarea proiectului și a filmului de scurt metraj, fiind selectate 27 echipaje; 

-Realizarea și prezentarea unui afiș cu tematica specifică  împreună cu alte echipaje, trase la sorți, 

Brașov și Cluj. Am convenit ca afișul nostru să se numească. Pași în viață fără droguri : al(t)cool, 

ca-nabis, tu-(n)tun”, cu acest  joc de cuvinte obținând punctajul maxim. 

-Treasure Hunt (vânătoarea de comori) în care am urmărit indiciile, am dezlegat ghicitorile și am 

fotografiat fiecare din cele 9 „scene” rezultate: mumii, tălpi, mesaje din scoici, puzzle-uri, 

monștri din trupuri umane cu 7 brațe și 3 picioare. 

-Parcursul aplicativ din ultima zi, când fiecare membru al echipajului a fost punctat pentru 

tehnicile de lucru învățate în atelierele educative. 

La toate acestea s-a adăugat punctajul pentru prezența și implicarea celor 5 membri  în 

fiecare zi  la atelierele de învățare  și la cursurile de formare ale profesorilor. Participarea la o 

astfel de competiție a adus un câștig imens. În primul rând, am  învățat că munca în echipă 

presupune încredere în propriile forțe, încredere în fiecare component al echipei  și încredere în 

ceilalți, în puterea echipei. În al doilea rând, lucrul în echipă ne-a determinat să interacționăm, să 

ne susținem și să renunțăm la gândirea individualistă. 

Cu cele învățate în această tabără-concurs vom reveni în mijlocul adolescenților, le vom 

transmite mesaje prețioase pentru o viață sănătoasă, fără droguri și ne vom direcționa activitatea 

spre atingerea obiectivului dorit: implicarea unui număr mai mare de elevi, profesori și membri ai 

comunității pentru realizarea unui nou proiect în anul scolar 2015- 2016, prin valorificarea 

strategiilor învățate și “deschiderea unui generator eficient de inovație și creativitate.”. Mesajul 

proiectului nostru a fost următorul: “Unii aleg licărirea, alții strălucesc prin ceea ce fac, unii culeg 

praf de stele din arte vizuale, dans, muzică, literatură…dar există printre noi și alții care vor să 

ardă în flăcari și caută satisfacții rapide și intense. Cine n-ar vrea să traiască clipe arzânde? Dar 

trebuie să învățăm limite, legi și reguli de gestionare a viselor trăind frumos pentru ca aripile 

noastre să rămână întinse.”.  

Psih. Florentina Vlad, Alexandra Chirilă (clasa a XI-a D) 
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BALUL BOBOCILOR LA COLEGIUL TEHNIC “SAMUIL ISOPESCU” 

SUCEAVA 

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” şi-a ales pe 6 noiembrie 2015, la Dom Polski, Miss şi 

Mister Boboc, în cadrul unui spectacol de divertisment intitulat „Români în România”. Decorul 

spectacolului a avut ca punct central harta României, pe care au fost marcate cele mai 

reprezentative zone ale ţării. Cele şase perechi de boboci care s-au înscris în concurs, au avut 

misiunea de a prezenta cât mai bine o zonă din România, pornind de la port, tradiţii, oameni de 

cultură etc. Pe tot parcursul spectacolului, cu un proiector au fost derulate imagini cu personalitati 

şi locuri reprezentative pentru cele şase zone geografice alese de boboci. Probele de concurs în 

urma cărora juriul a ales bobocii câştigători au fost: prezentarea zonelor geografice alese cu 

tradiţii, personalităţi istorice şi culturale cunoscute, mâncăruri tradiţionale (proba întâi); un colaj 

de dansuri (proba a doua) şi proba ţinutelor de seară (a treia probă). 

   

Balul Bobocilor a avut un program divers, din care nu au lipsit momentele de umor, o 

scenetă (parodie după „Examenul de Bacalaureat”) prezentată de câţiva elevi ai colegiului tehnic, 

sceneta „Proba de engleză susţinută de un parlamentar”, un moment muzical susţinut de corul 

elevilor şcolii, care a interpretat melodia „Trandafir de la Moldova”. Un grup de eleve din clasele 

a X-a şi a XI-a au avut două momente de dansuri ritmice, moderne, apreciate de public. 

Pantomima a fost prezentată pe scena Dom Polski de trei elevi din clasele a XII-a. Un alt moment 

antrenant din spectacol a fost o demonstraţie de capoeira, care este o formă de artă marţială ce 

rezultă dintr-o combinaţie magnifică de acrobaţie, dans, muzică şi ritualuri, ce provine din 

Brazilia. Grupul Capoeira Brasil Suceava a fost aplaudat şi apreciat de întreaga sală, după o 

demonstraţie de forţă, ritm şi energie. Formaţia Genyus, din care face parte şi Nicu Cîtea, 

absolvent al Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu”, a susţinut pe scena de la Dom Polski un 

moment muzical apreciat de public. 
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Trupa Music Express din Suceava, formată din Ionuț Ilisoi (voce), Andrei Cicioc (voce, 

percuţie), Ionuț Ciubotaru (clape), Bogdan Pinghireac (chitară), Alex Laza (saxofon) şi DJ Puff 

(ce a asigurat sunetul), a interpretat mai multe piese cunoscute: „Într-o nu ştiu care seară” (Roşu 

şi Negru), „Epilog” (Vama Veche), „Super-Love” (Ştefan Bănică Jr.), „Cântă cucul, bată-l vina!”, 

„Şatra”, reuşind să ridice publicul în picioare. Bobocii au dansat pe scenă, dar au coborât şi în 

mijlocul publicului, la îndemnul profesorului Ionuț Ilisoi. Prezentatorii balului au fost Alina 

Traciu şi Vlad Ştefănucă, elevi în clasa a XI-a. Miss Boboc a fost aleasă Casiana Login, iar 

Mister Boboc a fost desemnat Vlad Costeniuc. Iar la final, toţi concurenţii au fost felicitaţi şi au 

primit premii de la organizatori. 

Alina Traciu (clasa a XI-a D) 

 

SĂPTĂMÂNA SPORTIVĂ SAMIS 

Competițiile sportive organizate de Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava au un 

succes foarte mare în rândul elevilor liceului și al elevilor din școlile gimnaziale din județul 

Suceava. Evenimentul “Săptămâna Sportivă SAMIS” are o istorie de nouă ani. Prima Cupă 

SAMIS a fost organizată în anul 2008, elevii întrecându-se într-un concurs de flotări. În 2009 

elevul Buzuleac Adrian a stabilit un record de 102 flotări, performanță ce este încă neegalată de 

vreun elev al colegiului nostru. Tot în anul 2009 au fost introduce în formatul competiției două 

ramuri sportive: fotbal și skandenberg. În anul 2012 are loc prima ediție a Cupei SAMIS Junior 

fiind invitate opt școli gimnaziale din județul Suceava. În anul 2014 sunt introduse noi sporturi: 

tenis de masă și șah. Tot în anul 2014 Cupa SAMIS se transformă în Săptămâna Sportivă SAMIS. 

Ea cuprinde Cupa SAMIS și Cupa SAMIS junior. Timp de o săptămână, in baza sportivă a 

Colegiului Tehnic Samuil Isopescu, s-au desfășurat competiții de fotbal, șah, tenis de masă, 

skandenberg.  
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Anul acesta Săptămâna Sportivă SAMIS , ediția a III-a, se va desfășura în perioada 23-27 

mai 2016. Evenimentul va cuprinde: Cupa SAMIS, ediția a IX-a și Cupa SAMIS junior ediția a 

V-a. Prezentăm în următoare rânduri, succint, ediția a III-a, din anul 2015, a Săptămânii Sportive 

SAMIS: 

1.Perioada: 25 – 29 mai 2015 

2.Locaţie: Suceava, baza sportivă a Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava; 

3.Organizatori: Asociaţia Sportivă SAMIS; 

4.Parteneri: Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava si Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret Suceava; 

5.Participanţi: 284 elevi si 12 profesori 

-Adolescenţi 15 – 19 ani, elevi din clasele IX – XII ai Colegiului Tehnic Samuil Isopescu 

Suceava 

-Copii 14 – 15 ani, elevi din clasele VII – VIII de la Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Suceava, 

Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava, Şcoala Gimnazială Ipoteşti, Şcoala Gimnazială Udeşti, 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Suceava, Şcoala Gimnazială Salcea, Şcoala Gimnazială Mitocu 

Dragomirnei 

Şcoala Gimnazială Moara; 

6.Rezumatul acţiunii - s-au desfăşurat 2 (două) competiţii sportive: 

-Cupa SAMIS (15-19 ani):  Fotbal, Tenis de masă, Şah, Skandenberg; 

-Cupa SAMIS Junior (14-15 ani): Fotbal, Tenis de masă, Şah, Skandenberg; 

7.Programul acțiunii: (orele 08:30-14:30) 

-25-29 mai 2015- Cupa SAMIS Fotbal (băieți); 

-26-29 mai 2015 - Cupa SAMIS tenis de masă (băieți); 

-27 mai 2015 - Cupa SAMIS Skandenberg (băieți); 

-27-28 mai 2015 - Cupa SAMIS Șah (băieți); 

-28 mai 2015 - Cupa SAMIS Junior fotbal (băieți) / Cupa SAMIS Junior tenis de masă (băieți, 

fete) / Cupa SAMIS Skandenberg Junior  (băieți) / Cupa SAMIS Junior șah (băieți, fete); 

8.Clasamente sportive: 

Cupa SAMIS fotbal  

-Locul 1 - clasa IX C; 

-Locul 2 - clasa IX A şp; 

-Locul 3 - clasa XII D; 

-Locul 4 - clasa X D; 
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Cupa SAMIS Tenis de masă   

-Locul 1 - Miron Cristi, XII C; 

-Locul 2 - Lungu Cristian, X C; 

-Locul 3 - Epure Petrut, X D; 

Cupa SAMIS Skandenberg, OPEN  

-Locul 1 - Dănăilă Marius, XI A; 

-Locul 2 - Bivol Radu, X A; 

-Locul 3 - Diaconu David, XII D; 

Cupa SAMIS Șah   

-Locul 1 - Vrăbioru Daniel, X D; 

-Locul 2 - Maftei Daniel, XI B;   

-Locul 3 - Boicu Alexandru, IX B;  

Cupa SAMIS Junior fotbal  

-Locul 1 - Școala Gimnazială Ipotești; 

-Locul 2 - Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava; 

-Locul 3 - Școala Gimnazială Salcea; 

-Locul 4 - Școala Gimnazială nr. 1 Suceava; 

-Locul 5 - Școala Gimnazială Udeşti; 

-Locul 6 - Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei; 

-Locul 7 - Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava; 

-Locul 8 - Școala Gimnazială Moara; 

Cupa SAMIS Junior tenis de masă (fete) 

-Locul 1 - Ciobanu Georgiana, Școala Gimnazială Salcea; 
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-Locul 2 Vida Ştefana - Școala Gimnazială nr. 1 Suceava; 

-Locul 3 - Iosub Miriam, Școala Gimnazială Salcea; 

-Locul 4 - Miron Debora, Școala Gimnazială Salcea; 

Cupa SAMIS Junior tenis de masă (băieţi) 

-Locul 1 - Gavrilovici Ioan, Școala Gimnazială nr. 1 Suceava; 

-Locul 2 - Ciobanu Tudorel, Școala Gimnazială nr. 1 Suceava; 

-Locul 3 - Moroşan Nicolae, Școala Gimnazială nr. 1 Suceava; 

-Locul 4 - Butnaru Andrei, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava; 

-Locul 5 - Monoranu Gabriel, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava; 

   

 

Cupa SAMIS Junior șah (fete) 

-Locul 1 Polocoşer Lavinia, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava; 

Cupa SAMIS Junior șah (băieți) 

-Locul 1 - Senciuc Matei, Școala Gimnazială nr. 1 Suceava; 

-Locul 2 - Cucolaş Sebastian, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava; 

-Locul 3 - Găitan Lazăr, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava; 

-Locul 4 - Şerşeniuc Sergiu, Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei; 

Cupa SAMIS Junior skandenberg (băieți) 

Categoria 70 kg. 

-Locul 1 - Jugariu Valentin, Școala Gimnazială Salcea; 

-Locul 2 - Răscol Iosif, Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei; 

-Locul 3 - Răscol Abel, Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei; 

Categoria +70 kg. 

-Locul 1 - Hașovschi Alexandru, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava; 
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-Locul 2 - Nistor Emanuel, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava; 

-Locul 3 - Georgiță Alexandru, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava; 

9.Mediatizare - diseminarea competiției a fost făcută în ziarul Crai Nou, 28 mai 2015. 

 

  

 

Prof. Marius Cozmiuc 
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PERSONALITATEA PRIMARULUI FRANZ RITTER VON DES LOGES 

        

Franz Ritter von Des Loges este cel mai longeviv primar pe care l-a avut oraşul Suceava, 

îndeplinind această funcţie în perioada 1891 - 1914. El s-a născut în anul 1846 la Viena, într-o 

familie de origine franco - elveţiană. În anul 1871, Franz Des Loges a absolvit cursurile Facultăţii 

de Drept din Viena, fiind repartizat la Tribunalul din Cernăuţi şi apoi la primăria aceluiaşi oraş. O 

perioadă a fost angajat ca inginer la societatea care a construit calea ferată Lemberg - Cernăuţi - 

Iaşi, iar la finalizarea acestei căi feroviare, Franz Des Loges a primit o pensie viageră din partea 

statului român şi a fost înnobilat cu titlul de cavaler. El s-a stabilit în oraşul Suceava, unde s-a 

căsătorit cu Lola Isopescu, fiica cunoscutului profesor local Samuil Isopescu. Pe 1 august 1891, 

Franz Des Loges a fost ales în funcţia de primar al oraşului Suceava, fiind ulterior reales de mai 

multe ori. Acesta a fost primar aproape 23 de ani (1891 - 1914), fiind cel mai longeviv edil al 

Sucevei. În plus, în perioada 1898 - 1904, a fost ales ca şi deputat al colegiului oraşelor în Dieta 

Bucovinei (parlamentul care a funcţionat în Ducatul Bucovinei între anii 1861-1918). 

În perioada în care Franz Des Loges a condus oraşul Suceava au fost construite clădirile în 

care se află astăzi Prefectura (Palatul Administrativ orăşenesc, finalizat în 1904 şi în care erau 

adăpostite administraţia oraşului, poliţia, pompierii, o casă de economii şi muzeu de istorie, 

Muzeul Judeţean (sediul Căpităniei Districtuale, realizat în 1902 - 1903), Colegiul Naţional 

"Ştefan cel Mare", Gimnaziul greco - oriental, construit în 1895 pe locul vechii Pieţe de lemne), 

Palatul de Justiţie şi Spitalul Vechi (Casa publică generală a bolnavilor din Suceava, construită în 

perioada 1891 - 1903), timp în care a fost practic realizat centrul urbanistic al Sucevei. În anul 

1895, primarul Franz Des Loges a obţinut un împrumut de 1,5 milioane de coroane pentru 
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electrificarea oraşului, construcţia canalizării, a unei apeduct şi îndiguirea râului Suceava. Tot în 

anul 1895, s-a început şi construirea liniei de cale ferată care lega Iţcaniul (actualmente un cartier 

al Sucevei) de Suceava şi care a fost finalizată în 1898. Calea ferată traversa oraşul pe lângă 

Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" şi avea capătul în zona Oborului, situat în preajma actualei 

Policlinici, între cele două fiind o distanţă de circa 1,5 kilometri. Tot în perioada în care Franz 

Des Loges a condus oraşul Suceava, în data de 12 octombrie a fost pusă în funcţiune Uzina 

electrică, construită de Societatea Unificată de Electricitate din Viena şi amplasată într-o clădire 

de pe malul Pârâului Cetăţii. În oraş a fost introdus iluminatul public electric, fiind instalaţi stâlpi 

metalici din zăbrele, care aveau lampadare cu becuri inandescente. În data de 12 august 1912, ca 

urmare a lucrărilor făcute de firma G. Rumpel din Viena, a fost dată în folosinţă Uzina de apă, 

care putea debita 350.000 m³/an, concomitent cu reţeaua public de aducţiune, alimentare cu apă 

(24 kilometri) şi canalizarea pentru ape reziduale (30 kilometri). De asemenea, primarul Franz 

Des Loges a asfaltat pentru prima dată străzile oraşului. 

Acesta a avut un rol important şi în plan cultural. Franz Des Loges a sprijinit procesul de 

restaurare şi punere în valoare a unor monumente istorice reprezentative din Suceava. Astfel, s-au 

realizat lucrări de consoliare a ruinelor Cetăţii de Scaun Sucevei, s-au restaurat Mănăstirea 

Sfântul Ioan cel Nou şi Biserica Mirăuţi. În ianuarie 1900, s-a constituit Societatea "Muzeul 

orăşenesc din Suceava". 

În oraş au fost instalate elemente moderne de mobilier urban - felinare, chioşcuri de ziare, 

bănci, două pavilioane de agreement, dintre care unul situat în Parcul Central (unde a fost 

inaugurat în 1908 bustul împăratului Franz Joseph al Austriei). 

Franz Ritter von Des Loges a murit la vârsta de 68 de ani, fiind înmormântat la Cimitirul 

Pacea din Suceava. În anul 1931, Primăria Sucevei i-a ridicat un monument funerar deasupra 

criptei, pe care scrie "în numele cetăţenilor recunoscători". În anul 2008, a fost realizată o placă - 

basorelief din ciment marmorat alb, cu portretul în medalion al fostului primar al Sucevei, Franz 

cavaler Des Loges,care a fost amplasată pe clădirea vechii Primării a Sucevei (actuala clădire a 

Prefecturii şi a Consiliului Judeţan Suceava), pentru a cinsti memoria edilului în mandatul căruia 

a fost construită clădirea respectivă. Pe placa realizată de către sculptorul sucevean Cezar 

Popescu s-a pus următoarea inscripţie: "Existenţa acestui edificiu se datorează lui Franz cavaler 

Des Loges, primar al Sucevei 1891-1913". 

Prof. Tiberiu Ambrozie 
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OBIECTIVE TURISTICE RELIGIOASE ARMENEŞTI DIN MUNICIPIUL 

SUCEAVA 

 

Armenii din Bucovina au avut un rol important în viaţa provinciei: comunitatea armeană 

s-a ocupat în special cu comerţul, s-au implicat in proiecte sociale: spitale, şcoli, orfelinate. Tot 

comunităţii se datorează ridicarea bisericilor din Gura Humorului, Cernăuţi şi a faimoasele 

biserici armeneşti din Suceava. Faimoase sunt in Suceava Casa Prunkul (fostul restaurant 

National), Casa Capri (actuala casă memorială Simion Florea Marian), strada Armenească, 

înţesată cu case armeneşti cu cerdac, case germane şi case evreieşti, hanul Langer, apreciat de 

personalităţi ale vremii, precum George Enescu şi Mihai Eminescu, Biserica mănăstirii 

Hagigadar, care înseamnă „biserica dorinţelor” este un important loc de pelerinaj pentru armenii 

din România şi din diaspora. Casa de Habsburg le-a recunoscut meritele obţinute în viaţa 

economică, socială şi culturală, răsplătindu-i cu titluri nobiliare: familiile Von Kapri si Von 

Prunkulian. Desi restrânsă, comunitatea armeană rămane importantă în istoria Sucevei prin 

implicaţiile economice, sociale si religioase, prin implicaţiile in peisajul geografic pe care il ofera 

fostul cartier armenesc şi prin obiectivele turistice din Municipiul Suceava şi împrejurimile sale.  

Mănăstirea Zamca este un complex medieval fortificat care a avut anterior rol de 

mănăstire armenească, fiind considerat în prezent cel mai important edificiu religios construit de 

comunitatea armenească din orașul Suceava. Complexul medieval Zamca a fost construit în anul 

1606 de armenii refugiați în Moldova încă din secolul al XIV-lea. Ridicată pe un platou din 

partea de vest a orașului, complexul este închis cu ziduri de forma unui patrulater neregulat 

(trapezoidal), întărite cu contraforturi interioare și exterioare, fără turnuri de apărare. Ansamblul 

arhitectural al Mănăstirii Zamca e inclus în lista monumentelor istorice din județul Suceava si 

este format din: Biserica „Sf. Auxentie” (datând din anul 1551), turnul-clopotniță datând din anul 

1606, Paraclisul „Sf. Maria” - datând din secolul al XVII-lea și o clădire cu paraclis la etaj pe 

latura de vest, unde se află intrarea în incinta mănăstirii), zidul de incintă - datând din secolul al 

XVII-lea. În mijlocul naosului bisericii „Sf. Auxentie” se află piatra de mormânt a lui Agopșa 

Vartan, ctitorul bisericii. Turnul-clopotniță a fost construit în 1606, acest an fiind înscris pe cheia 

de boltă a arcadei estice a turnului, în mijlocul unei pietre împodobite cu flori. Turnul are o 

înălțime de 26 de metri și avea inițial o intrare boltită care, ulterior, a fost închisă. Turnul-

clopotniță este asemănător cu alte turnuri de mănăstire din acea epoca mai ales cu cel de la 

Manastirea Dragomirna, iar decorația lui este mai bogată decât a bisericii mănăstirii. În secolul al 



   

Educaţia în contemporaneitate 

78 

XVII-lea, în clădirea de pe latura de vest a mănăstirii s-a aflat reședința episcopului armean din 

Moldova. 

 La sfârșitul secolului al XVII-lea, trupele polone de sub comanda regelui Ioan III 

Sobieski (1674-1696) au ocupat Suceava în mai multe rânduri. În toamna anului 1691, la 

întoarcerea din invazia în Moldova, el a lăsat garnizoane poloneze în mai multe complexe 

fortificate (Cetatea Neamțului, Cetatea Sucevei, Mănăstirea Agapia, Mănăstirea Secu) și și-a 

stabilit tabăra în jurul acestui așezământ religios.  

 

  

Foto 1: Biserica „Sf. Auxentie” din cadrul Mănăstirii 

Zamca 

Foto 2: Mănăstirea Zamca- clădirea 

aflată pe latura de vest 

  

Cu acest prilej, mănăstirea a fost înconjurată cu un zid de incintă, cu bastioane la colțuri. 

Tot polonezii au ridicat valul de pământ ce înconjoară mănăstirea pe laturile de nord, est și sud, 

între valul de pământ și zidul de incintă aflându-se un șanț. De atunci, probabil, datează și 

denumirea mănăstirii de Zamca, provenită de la termenul polonez „zamek” (plural „zamki”) care 

înseamnă „cetățuie”, „fortificație”, „loc întărit”. Cu acest prilej, monumentul, desigur, a avut de 

suferit, deteriorarea lui accentuându-se în anii următori, astfel încât la începutul secolului al 

XVIII-lea toate clădirile mănăstirii au fost parțial refăcute. 

Mănăstirea Zamca a rămas timp de peste 130 de ani sub stăpânire străină. După anexarea 

nordului Moldovei de către austrieci (1775), guvernul imperial austriac a folosit biserica „Sf. 

Auxentie” ca depozit de muniție, iar de abia în anul 1827, Mănăstirea Zamca a fost recâștigată de 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_III_Sobieski
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_III_Sobieski
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Neam%C8%9Bului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Sucevei
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Agapia
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Secu
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armeni prin procese. În secolul al XIX-lea, în biserica fostei mănăstiri se slujea liturghia de două 

ori pe an: de Sfântul Gheorghe și de Sfântul Auxentie. Între anii 1954-1956 s-au efectuat aici 

cercetări arheologice care au atestat că nivelul de fondare al zidurilor bisericii, ale clădirii de vest, 

precum și zidul de incintă aparțin perioadei istorice a primei jumătăți a secolului al XVII-lea si au 

fost scoase la iveală mai multe complexe de locuire din secolele XV-XVII. În perioada 1957-

1965 o parte a ansamblului arhitectural al Mănăstirii Zamca a fost restaurant, fiind reconstruite 

zidurile care erau ruinate iar mult mai tarziu in anul 1994 s-a început să se efectueze lucrări de 

stabilizare și restaurare a întregului monument astfel ca Biserica armenească „Sf. Auxentie” a 

Mănăstirii Zamca din Suceava a fost resfințită la 14 august 2004. Slujbele se fac săptămânal, 

mănăstirea neavând o viață monahală activa si se organizează si un mare pelerinaj de Sfânta 

Maria. 

Biserica „Sfânta Cruce” din Suceava este monumental istoric si lăcașul de cult 

armenesc din municipiul Suceava, a cărui construcție datează din anul 1521. Biserica „Sfânta 

Cruce” se află la baza Străzii Armenești, formând împreună cu  Bisrica “Sf. Simion” un ax care 

definește vechiul nucleu de locuire a armenilor. Pe locul unde se află în prezent Biserica "Sf. 

Cruce" a existat anterior o biserică armenească mai veche, din lemn.  

 

  

Foto 5: Biserica armenească „Sfânta Cruce” Suceava - 

vedere dinspre sud-est 

Foto 6: Turnul clopotnita al 

Bisericii „Sfânta Cruce” Suceava 

 

După cum atestă o inscripție de pe ușa bisericii și potrivit tradiției armenești locale, 

Biserica "Sfânta Cruce" din Suceava a fost zidită în anul 1521, în timpul domniei lui Ștefăniță 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Gheorghe
http://ro.wikipedia.org/wiki/14_august
http://ro.wikipedia.org/wiki/2004
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/1521
http://ro.wikipedia.org/wiki/1521
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tef%C4%83ni%C8%9B%C4%83
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Vodă (1517-1527), de către Hacih Hancoian, pe locul bisericii din lemn. În interiorul bisericii, în 

peretele de sud al naosului, se găsește zidită o piatră pe care este scrisă litere armenești o 

inscripție pe care se distinge anul 1521 care a fost introdusă în zid mult mai târziu. Biserica a avut 

de suferit în timpul domniei lui domniei lui Ștefan Rareș (1551-1552) cand s-a manifestat un 

spirit de intoleranță la adresa armenilor. Biserica "Sfânta Cruce" a fost refăcută de mai multe ori 

(o restaurare având loc loc în 1878), ceea ce îi conferă aspectul unei construcții din secolul al 

XVIII-lea. Deși destinată cultului armean, prezintă numeroase elemente arhitectonice comune cu 

bisericile moldovenești.  

Biserica armenească cu hramul "Sf. Treime" s-a prăbușit cu totul la sfârșitul secolului al 

XVIII-lea, îngropând sub dărâmături pe soția negustorului Ioan Capri, care era proprietarul 

grădinii în care se afla biserica. Din pietrele acestei biserici, urmașii lui Capri au zidit în 1776 o 

capelă cu hramul "Sf. Ioan Botezătorul", care se sprijină de zidul sudic al Bisericii "Sf. 

Cruce". La începutul secolului al XX-lea, calea ferată urbană Ițcani-Areni trecea la câțiva metri 

depărtare de zidurile Bisericii "Sf. Cruce", pe strada Vasile Alecsandri, trepidațiile au cauzand 

prăbușirea turlei de deasupra naosului, in vara anului 1918. După primul război mondial, s-a 

renunțat la folosirea acestei linii ferate urbane care a fost dezafectată. Abia în anul 1935 s-au 

efectuat lucrări de restaurare a naosului și altarului bisericii. Biserica a fost renovată și în prezent 

este folosită pentru celebrarea liturghiilor armenești. Hramul acestei biserici este sărbătoarea 

Înălțării Sfintei Cruci, celebrată în fiecare an la data de 14 septembrie. 

Ca arhitectura, biserica este construită de la fundație până la 3-4 metri înălțime din piatră, 

iar în continuare din cărămidă. Naosul bisericii este boltit și prelungit spre vest printr-un spațiu 

boltit deosebit, iar pronaosul este împărțit în două. Pa latura de sud, înspre est, se află adaugată 

corpului principal al bisericii o capelă cu hramul "Sf. Ioan Botezătorul", construcție 

dreptunghiulară cu absidă circulată la est și cu turlă.În fața bisericii se află un turn-clopotniță, 

sprijinit de două contraforturi. Biserica nu este pictată în interior, având pe pereți icoane 

armenești.  

Biserica "Sf. Simion" din Suceava face parte din complexul de monumente armenești 

din Suceava. A a fost construită în anul 1513 de către înfloritoarea comunitate armeană a locului, 

ctitor fiind armeanul Donig, suferind de-a lungul timpului o serie de transformări.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tef%C4%83ni%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_Rare%C8%99
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Foto 7: Biserica "Sfântul Simion" 

 

Foto 8: Biserica "Sfântul 

Simion"- Turnul clopotniță 

În anul 1551 a fost construit turnul-clopotniță, iar la sfârșitul secolului al XVI-lea, în 

timpul domniei lui Ieremia Movilă (1595-1600, 1600-1606), clădirea bisericii a fost refăcută de 

către un oarecare Simion (în armeană Șima), de unde a venit și denumirea bisericii. Lucrări de 

reparații ale bisericii s-au efectuat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea de către soții Hadzi, 

care au donat si cimitirul aflat în curtea bisericii pentru comunitatea armeană din zonă. Până la 

sfârșitul secolului al XIX-lea, în jurul acestei biserici se afla un cimitir armenesc care a fost mutat 

ulterior înspre Mănăstirea Zamca. Biserica "Sf. Simion" din Suceava a fost folosită ca biserică de 

cult până în anul 1969 când, din cauza gravelor fisuri și a împuținării comunității armene, a fost 

închisă. Cutremurele din anii 1977 și 1990 au provocat noi distrugeri, iar zidurile bisericii și 

altarul s-au crăpat. Ca urmare a adăugirilor efectuate în decursul timpului, părțile bisericii nu 

făceau corp comun, pronaosul era separat de naos și altarul de naos, iar turla se afla în pericol de 

a se prăbuși în interior ca urmare a slăbirii structurii de rezistență. În urma unui protocol cu 

Episcopia Armeană Gregoriană din București, clădirea bisericii a fost luată în folosință spre 

consolidare și restaurare de către Arhiepiscopia Ortodoxă a Sucevei și Rădăuților.  

Ca arhitectura, interiorul bisericii este compartimentat în pronaos, naos și altar. Intrarea se 

poate face pe două uși (una pe peretele vestic al pronaosului și o a doua pe peretele sudic al 

naosului, de regulă nefolosită). În 1890, în inventarul bisericii se aflau mai multe obiecte vechi, 

cu un grad de originalitate și anume: o perdea cu icoane cusute din Sfânta Scriptură, care 

despărțea altarul de restul bisericii, pe care era brodată o inscripție și o icoană a celor trei sfinți 

teologi, pictată în 1810 și având o inscripție în limba română. În anul 1551 a fost construit turnul-

clopotniță cu o înălțime de 28 de metri, fiind printre cele mai înalte turnuri medievale din 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ieremia_Movil%C4%83
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Suceava, după turnul-clopotniță al Bisericii "Sf. Dumitru" și turnul-clopotniță al Mănăstirii Sf. 

Ioan cel Nou. Clopotele erau turnate din bronz, având un procentaj ridicat de argint, care le 

conferea acestora o sonoritate deosebită.  

Capela Pruncul este o capelă construită în anul 1902 în cimitirul armenesc din 

orașul Suceava de către trei membri ai familiei nobiliare armenești Pruncul: Michael Bogdan von 

Prunkul, Warteres Garabeth von Prunkul și Sofie Walerian von Prunkul. Ea a servit mai întâi 

drept cavou al familiei Pruncul, devenind ulterior capelă de cimitir. Acest edificiu este singurul 

lăcaș de cult armenesc din Suceava, construit în stilul armean vechi, având o cupolă masivă 

deasupra și un acoperiș piramidal, în opt laturi.  

Familia Prunkul (inițial Prunculian) a avut un rol important în viața armenilor din 

Moldova. Membrii acestei familii au fost negustori și arendași, ajungând în timp să dețină moșii 

și sate, iar apoi au dobândit în perioada 1788-1815 titluri nobiliare austriece, în special cele de 

cavaler. În secolul al XIX-lea, familia Pruncul stăpânea satele Liteni, Străjeroaia, Brăiești, 

Tolova, Corlățel și Măzănăești. Printre membrii familiei Pruncul din secolul al XIX-lea s-au aflat 

și doi primari ai orașului Suceava: Abraham von Prunkul (1865-1870) și Michael von Prunkul 

(1884-1886), în timpul căruia s-a construit clădirea Tribunalului, a Judeacatoriei și a Cărții 

funciare.  În anul 1902, la inițiativa a trei membri ai familiei nobiliare Pruncul, a fost construită o 

capela în cimitirul armenesc din Suceava. Pe frontonul capelei se află blazonul nobiliar al 

familiei. Amplasată în mijlocul cimitirului armenesc din Suceava, această construcție a servit mai 

întâi drept cavou pentru membrii familiei Pruncul, devenind ulterior capelă de cimitir. În capelă 

au fost aduse și osemintele a opt membri ai familiei von Prunkul, decedați înainte de anul 

menționat. Numele lor sunt înscrise pe o placă de marmură neagră, fixată cu rozete metalice în 

peretele interior al capelei. 

  

Foto 9: Capela Prunkul si cimitirul armenesc Foto 10: Blazonul familiei 

Prunkul 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1902
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Liteni,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Br%C4%83ie%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83z%C4%83n%C4%83e%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_de_Justi%C8%9Bie_din_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_de_Justi%C8%9Bie_din_Suceava
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Spre deosebire de celelalte biserici armenești din Suceava care se caracterizează prin lipsa 

oricărei caracteristici arhitectonice și ornamentalistice pur armenești și care se confundă cu 

bisericile moldovenești, Capela Pruncul constituie o excepție. Ea a fost clădită în cimitirul 

armenesc din Suceava, la începutul secolului al XX-lea, în stilul armean vechi, stilizat după 

gustul arhitectului constructor.  Capela Pruncul are formă de cruce cu o masivă cupolă deasupra 

și cu acoperiș piramidal, în opt laturi. 

Obiectivele turistice religioase armenești completează oferta foarte bogată a turismului 

cultural și religios din Municipiul Suceava. 
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Emilia Suman, Alexandra Niţă (clasa a XI-a D) 

 

VATRA DORNEI – VATRĂ DE ISTORIE, CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE 

 

Vatra Dornei este un oraș situat în Depresiunea Dornelor, la confluența râului Dorna cu 

Bistrița. La recensământul din anul 2012, localitatea avea o populație de 14429 locuitori, fiind al 

cincilea centru urban ca mărime al județului. A fost declarat municipiu în anul 2000, fiind cel mai 

recent și cel mai mic municipiu din județul Suceava. Vatra Dornei este cunoscută încă din secolul 

al XIX-lea, ca stațiune balneară și pentru practicarea sporturilor de iarnă. 

Vatra Dornei este orașul apei minerale, al legendelor și al răsfățului. Un colț de rai ce 

merită vizitat. Atât istoricul Dimitrie Onciul cât și Constantin C. Giurescu vorbesc în lucrările lor 

despre Vatra Dornei. Aceștia amintesc despre existența unor vechi forme de organizare pe aceste 

http://www.hotnews.ro/pp_articol_4583-Manastirea-Zamca-si-Turnu-Rosu-%96-intre-legenda-si-realitate.htm
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sta%C8%9Biune_balnear%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sporturi_de_iarn%C4%83
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meleaguri de dinainte de întemeierea Moldovei.O veche legendă populară a locului spune că la 

început așezarea se numea „Vatra Dorinei”, după numele unei păstorițe ucisă din greșeală de 

voievodul Dragoș Vodă în timp ce acesta vâna o căprioară. Voievodul copleșit de remușcări a 

înmormântat-o pe Dorina chiar în locul în care a întâlnit moartea. Astfel locul și râul aflat în 

apropiere au primit numele ei. 

Conform documentelor, localitatea Vatra Dornei a apărut la sfârșitul secolului al XVI-lea, 

în timpul domniei lui Aron Tiranul, fiind atestată ca popas și punct de vamă în 1592 și ca așezare 

rurală din 1641. De asemenea călugărul Rogerius din Oradea relatează în cartea sa „Carmen 

miserabile” că în timpul marii invazii tătare din 1241, un corp de armată tătăresc a trecut prin 

pădurile dintre Rusia și Cumania, adică regiunea orașului Vatra Dornei, pe un drum care astăzi se 

numește „drumul tătarilor”. În anul 1770 au început, la Vatra Dornei primele exploatări de 

minereu de mangan, iar din anul 1780 s-a înființat acolo o stație de poștă. Astfel localitatea apare 

menționată documentar în anul 1857 ca târg. 

Încă din secolul al XVIII-lea, orașul Vatra Dornei este recunoscut ca o importantă 

destinație turistică în Europa. În aceea perioadă austriecii își petreceau vacanțele aici pentru a 

putea beneficia de serviciile balnare oferite de oraș. În anul 1806 medicul Ignatz Pluschit 

efectuează câteva teste pe apele minerale de la Vatra Dornei, reușind să dovedeacă minunatele 

calități curative ale acestor ape. Astfel la numai doi ani de la aceste analize, în 1808, au fost 

construite instalații pentru tratamente balneare. Acesta fiind începutul stațiunii balneo-climaterice 

Vatra Dornei. În anul 1812 aproximativ 50.000 de sticle au fost îmbuteliate pentru expedierea lor 

în diverse orașe europene. În anul 1895 este construit aici un sanatoriu balnear modern. Iar în 

anul 1908 Vatra Dornei este declarat oraș. Locul s-a dezvoltat uimitor de-al lungul secolului 

trecut devenind una dintre cele mai importante stațiuni balneoclimaterice din România. 

  

Primaria Vatra Dornei Parcul central din Vatra Dornei 
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De asemenea Vatra Dornei este un important centru turistic, un loc propice pentru odină și 

pentru eliminarea stresului acumulat în timpul serviciului. Zona oferă turiștilor pasionați de 

drumeții montane, cadrul perfect, existând aici drumuri către masivele Rarău și Giumalău. De 

asemenea tot aici se pot practica și sporturi de iarnă, fiind amenajate pârtii de bob, schi sau 

săniuș. Vatra Dornei este legat de vf. Dealul Negru de o linie de telescaun. 

La Vatra Dornei, datorită factorilor naturali de cură precum izvoarele cu apa minerală, 

izvoarele termale, calcice, magnezice și sulfuroase, pot fi tratate afecțiuni reumatismale, 

posttraumatice, cardiovascualare, neurologice, endocrine, digestive, respiratorii și altele. În ceea 

ce privește obiectivele de interes cultural și turistic din Vatra Dornei, sunt de amintit bisericile cu 

hramurile ''Sfinții Apostoli Petru și Pavel'' (construită înainte de 1710) și ''Nașterea Maicii 

Domnului'' (1763), Cazinoul Băilor (1896), clădirile izvoarelor Unirea (1896) si Santinela (1896), 

edificiile Primăriei (1897), Bibliotecii (1901), Gării C.F.R. (1902) și Poștei (1929), Muzeul 

Dornelor (fondat în 1954) cu secții de etnografie, cinegetică, artă, științele naturii, un parc natural 

(50 ha), amenajat în 1862, azi declarat rezervație dendrologică, conform Agerpres. 

În Vatra Dornei şi împrejurimi regiune turistică importantă a Bucovinei, se practică forme 

variate de turism cum ar fi: 

-turismul itinerant folosind mijloace auto având ca obiective principale zonele montane: Suhard, 

Calimani, Bistritei; 

-turismul de final de săptămână la cabane, moteluri, pensiuni, hanuri din zona Vatra Dornei 

pentru odihnă şi recreere; 

-turismul activ materializat prin drumetii spre Masivul Barnarel, Dealul Negru, Masivul Runc si 

Masivul Ousoru; 

-turism balnear pentru odihna si tratament, avand la dispozitie o baza variata de tratament cu 

ajutorul apelor minerale; 

-turism prilejuit de festivaluri sau zilele oraşului (turism festivalier) prilejuit de Zilele 

Municipiului Vatra Dornei, care se desfasoara in luna iulie si “Serbarile Zapezii”, care  

-turism hivernal legat de practicarea sporturilor de iarnă, fiind amenajate în acest sens la Vatra 

Dornei pârtile de schi: „Dealul Negrul”, „Parc”, „Veverita” etc. 

-turism pentru practicarea unor sporturi extreme: mountain bike, ciclocros,  

-turism şcolar în vacanţe, în tabere. 

Iata cateva ropuneri şi soluţii pentru dezvoltarea activităţii turistice in regiune: 

-refacerea cazinoului astfel încât să devină un pol turistic de interes regional. 
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-infiinţarea unor trupe de dans, muzică, actorie, capabile să atragă în continuare turişti din 

întreaga ţară şi din exteriorul acesteia pentru vizionare unui spectacol de calitate sau alte forme de 

prezentare artistică. 

-parteneriate cu institutii teatrale din Romania pentru sustinerea unor spectacole; 

-înfiinţarea unei săli de teatru cu dotări performante si a unui cinematograf multiplex; 

-amenajarea unor trasee pentru biciclete si drumetii in zonele inconjuratoare; 

Alina Curic (clasa a XI-a D) 

 

HAZARDE ALE LUMII CONTEMPORANE - CUTREMURELE 

Cutremur (Seism) înseamnă acele mișcări ale  pământului ce constau în vibrații generate 

în zonele interne ale Terrei, propagate în formă de unde prin roci. Aceste vibrații rezultă din 

mișcările plăcilor tectonice, fiind des cauzate de o activitate vulcanică. Cuvântul cutremur este 

folosit doar pentru acele mișcări ale plăcilor tectonice care provoacă daune majore, seism sau 

mișcări seismice pentru cele care trec neobservate și mișcări non-seismice pentru cele provocate 

de om 

Elemente componente: 

-Hipocentrul (focarul)-reprezintă locul unde se iniţiaza un cutremur,poate fi punctiform,dar de 

regulă are un volum sau plan de fractură.Hipocentrul poate avea adâncimi de la 0 km (căderi de 

meteoriţi) la 720 km, locul unde plăcile tectonice care se afundă in mantă sunt complet asimilate. 

-Epicentrul-este proiecţia la suprafaţa Pămănâtului a hipocentrului după direcţia razei terestre şi 

este redat prin coordonate geografice; 

-Durata unui cutremur variază de la câteva secunde până la zeci de secunde. Aceasta este mai 

mare decât durata producerii cutremurului în hipocentru datorită timpului necesar diferitelor 

tipuri de unde si amortizarea lor; 

-Momentul producerii în hipocentru este 

exprimat în timp Greenwich; 

-Energia cutremurului reprezintă lucrul 

mecanic produs în focar şi are un spectru 

foarte larg. 

-Intensitatea cutremurului se apreciază 

de la o zonă la alta, adică în funcţie de 

depărtarea epicentrului şi se apreciază dupa efectele produse asupra clădirilor, stării psihice a 

oamenilor şi asupra suprafeţei terestre. Intensitatea se apreciază după scara Mercalli in 12 trepte 
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(I-XII). 

-Magnitudinea-redă cantitativ energia unui cutremur.Se măsoară pe scara Richter care are 9 

grade (1-9). 

           Mod de propagare 

Să comparăm Pământul cu un 

măr, iar scoarţa terestră cu coaja mărului. 

Scoarţa Pământului este însă mult mai 

groasă, sub continente ea ajungând până 

la 30-40 de km, iar sub mări şi oceane 

până la 6-8 km. Sub scoarţa terestră se 

găseşte cel mai gros strat al Pământului, 

denumit mantaua Pământului, care are o 

grosime de 2.900 de km. Roca din 

mantaua Pământului este parţial topită și 

foarte fierbinte. Dacă cineva ar putea 

face o gaură până în interiorul 

Pământului, ar constata că temperaturile 

sunt insuportabil de ridicate. Sub mantaua Pământului se găseste nucleul Pământului, care este 

format dintr-o parte interioară si o parte exterioară.Nucleul exterior este format din rocă lichidă si 

are o grosime de 2.200 de km. 

Nucleul interior este format în majoritate din nichel si fier și are un diametru de 2.500 de km. În 

interiorul Pământului sunt temperaturi de peste 5.000 0C. 

Pe mantaua Pământului se află plăcile continentale şi oceanice. Plăcile continentale plutesc pe 

mantaua lichidă a Pământului. 

Atunci când ca urmare a căldurii din interiorul Pământului se produc vibraţii şi curenţi în 

mantaua Pământului, plăcile continentale sunt supuse la oscilaţii permanente. Acest proces este 

cunoscut şi ca tectonica plăcilor. 

Cutremurele apar la nivelul zonelor de contact dintre plăcile tectonice. Toate regiunile 

renumite pentru cutremure se află la îmbinarea a două plăci tectonice. 

Plăcile continuă să se deplaseze, în timp ce marginile lor rămân prinse, conducând la 

întinderea lor asemenea unui arc, până când plăcile se desprind una faţă de alta printr-un şoc 

gigantic. Acest lucru se resimte ca un cutremur. Atunci când magma din interiorul nucleului 

Pământului se ridică, determinând mişcarea plăcilor continentale, se produc vibraţii care se simt 
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până la suprafaţa exterioară a Pământului. Astfel apar cutremurele. Un astfel de cutremur poate 

dura de la câteva secunde până la câteva minute.  

Punctul de pornire al unui astfel de cutremur se numeşte hipocentru. El se poate afla până 

la 700 de km sub suprafaţa exterioară a Pământului. Punctul de pe suprafaţa exterioară a 

pământului care se află perpendicular pe hipocentru se numeşte epicentru. În epicentru, 

scuturarea si distrugerile sunt cele mai mari. 

În funcţie de intensitatea cutremurului, clădirile şi străzile pot să se fisureze, construcţii 

întregi să se prăbusească, ori regiuni întregi să se surpe în pământ. 

Tipuri de unde 

Când are loc o fisură sau deplasare bruscă in scoarţa pământului, energia radiază in 

exterior sub forma unor unde seismice, la fel cum energia formată prin mişcarea unei suprafeţe de 

apă radiaza sub forma unui val. În fiecare cutremur există mai multe tipuri de unde seismice. 

 -Undele interioare se deplasează în partea interioară a pământului, iar undele superficiale se 

deplasează la suprafaţa acestuia.  

-Undele superficiale - uneori denumite unde lungi sau mai simplu, unde L - sunt responsabile 

pentru cele mai multe pagube asociate cutremurelor, deoarece cauzează cele mai intense vibraţii. 

Undele superficiale se propagă din undele interioare care ajung la suprafaţă. 

A. Se face distinctia intre doua tipuri principale de unde interioare: 

-Unde primare (longitudinale), denumite si unde P sau unde de comprimare, se propagă cu o 

viteză de aproximativ 1 până la 5 mile pe secundă (1.6 până la 8 kilometri/secundă), depinzând de 

materialul prin care se deplasează. Această viteză este mai mare decât cea a altor unde, astfel 

încât undele P ajung înaintea celorlalte la o anumită suprafaţă. Ele se pot deplasa prin substanţe 

solide, lichide si gazoase, şi astfel vor pătrunde prin scoarţa pământului. Atunci când se 

deplasează prin rocă, undele pun în mişcare particule minuscule de rocă, înainte si înapoi, 

îndepărtându-le şi apropiindu-le pe direcţia pe care circulă unda. Aceste unde ajung de obicei la 

suprafaţă sub forma unei bufnituri bruşte. 

-Unde secundare (transversale), denumite şi unde S sau unde de tăiere, ajung la suprafaţă puţin în 

urma undelor P. În timp ce aceste unde sunt in mişcare, ele se deplaseaza în afara particulei de 

roca, împingându-le perpendicular cu calea undelor. Astfel rezultă prima perioadă de ondulare 

asociată cutremurelor. Spre deosebire de undele P, undele S nu se deplaseaza direct prin pământ. 

Ele circulă doar prin materiale solide, astfel încât sunt oprite de stratul lichid din interiorul 

pământului. 
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B.  Undele superficiale sunt asemanatoare valurilor apărute într-o suprafaţă de apă - ele miscă 

suprafaţa pământului în sus şi în jos. Acest fapt cauzează de obicei cele mai mari pagube 

deoarece mişcarea undei zguduie temeliile edificiilor create de om. Undele L sunt cele mai lente 

dintre toate, astfel că cea mai intensă zguduire se produce la sfârşitul cutremurului. 

        

Raspandirea zonelor seismice in lume 

 

Epicentrele cutremurelor pe Glob (1963 - 1998) 

 

Harta seismicității evidențiază teritoriile în care seismele se manifestă puternic și frecvent: 

-centura de foc a Pacificului, căreia îi revin circa 80% din cutremurele puternice globale și 90% 

din toată energia seismică anuală. 

-brâul Mediteranean-Himalaian, care cuprinde și munții Carpați cu zonă seismogenă Vrancea. 

Celelalte zone seismice, Oceanul Atlantic, partea interioară a Oceanului Pacific, Riftul Est-

African ș.a. au o activitate seismică mai redusă. 

Țara cu cele mai frecvente cutremure este Japonia. Există și zone unde cutremurele nu se 

produc. Aceste zone, numite aseismice sunt următoarele: scutul baltic, canadian, brazilian, 

african, australian, platforma rusă, Groenlanda ș.a. Deşi cutremurele se pot produce peste tot in 

lume, sunt mai frecvente în regiunile apropiate de marginile plăcilor tectonice. Una din cele mai 

celebre este linia de refracţie Sf. Andrei; aceasta se întinde de-a lungul coastei de vest a Statelor 

Unite, fiind locul de pornire al cutremurelor din California. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pacific
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oceanul_Atlantic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Groenlanda
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Cutremur in Sichuan - China (2008) Cutremur in Chile (2010) 

 

Raspandirea zonelor seismice in Romania 

-Zona Vrancea unde se întâlnesc 4 plăci sau subplăci litosferice,între care subplaca Marii Negre 

este cea mai activă.Aria epicentrală are 200 km pătraţi. Hipocentrele sunt dispuse după un plan 

Benioff înclinat cu 60-65 grade spre NV la adâncimi de 70-160 km,mai frecvent 130-150 km. 

În Vrancea se produc şi cutremure mai puţin adânci, până la 40 km adâncime,epicentrele acestora 

fiind dispuse pe o arie mai mare de aprox.7000 km pătraţi. Este tipică lipsa cutremurelor între 40-

70 km,ceea ce corespunde zonei de viteza redusă cu materie în stare plastică. 

-Zona Fagaras se caracterizează prin seisme polikinetice,cu durată foarte mare,dar energie 

moderată.Aceste cutremure intracrustale se produc la 10-20 km adâncime fiind legate de falia 

care separă metamorfitele culmii Cozia de depresiunea Titesti-Brezoi (Lovistea), în partea de sud 

a Munţilor Fagăraş, ca şi falia de la nord după care depresiunea Transilvaniei este puternic 

coborâtă. 

-Zona Banatului prezintă o seismicitate intracrustală, cu focare puţin adânci,având durata mare 

şi caracter polikinetic. Epicentrle sunt dispuse de-a lungul unor fracturi ale fundamentului între 

masivul Varset, Vinga si Moldova Nouă. 

-Zona Marii Negre. În apropierea ţărmului vestic, între Mangalia-Balcic-Sabla se produc 

cutremure mici, polikinetice,de două-trei ori pe an ca urmare a jocului unor falii din vecinatatea 

selfului Mării Negre. Rar in acestă zonă se produc si cutremure mari. 

La noi în ţară s-au mai înregistrat seisme legate de falii profunde în zonele Dorohoi-

Botosani, Avrameşti- Bârlad- Tecuci- Tudor Vladimirescu- Mărăşeşti- Focşani- Nămoloasa- 

Galaţi-Isaccea-Tulcea şi în regiunea Tarnavelor. 

Prof. Carmen Lazăr 

 


