Nota Bene

Reflecții…
Poticnindu-se în obstacolele cotidiene mai abitir decât Arca lui Noe, “Nota Bene” își
urmează calea ajungând, cu o întârziere specifică Porților Orientului, la cea de-a cincea apariție a
celei de a doua serii.
În paginile sale se regăsesc spre a se dărui cititorilor, gânduri, trăiri, așteptări ale celor ce
dau renume liceului: elevii. Prea puțini însă, dacă ne raportăm la ceea ce reprezintă și pot. De ce
oare? Poate din neîncredere în sine, din modestie, din comoditate, din teamă. Fiecare în sine are
ponderea sa. Personal cred că mai degrabă din teamă. Trăind într-o lume ca nelumea, sub domnia
cantitativului, hăitașii spiritului au devenit din marginali, modele. Și atunci, pentru ce și pentru cine
să scriu, se întreabă cei ce pot și trebuie să o facă.
Nu e timpul blazării, a închiderii în templul interior; e târziu, atât de târziu încât spiritul de
turmă mai că se consideră biruitor.
De aceea spun: tineri, lăsați tinerețea spiritului să irumpă spre a orbi cotidianul gregar. E
timpul să aveți un crez de generație: spiritual!!!

Prof. dr. Gicu Valentin Dogaru
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Piatra de citire, ediţie definitivă
A trecut un an de la dispariția poetului și regizorului de film Anatol Codru, omul care a
parcurs aproape trei sferturi de veac de existenţă pământeană. Pentru un destin de artist s-ar
părea că nu e chiar atât de puţin. Senzaţia pe care o trăiesc însă acum, cu acută şi neconsolată
părere de rău, e că Anatol Codru a plecat, totuși, prea devreme. Poetul părea instalat pentru mult
timp într-o structură de existenţă bine echilibrată, în condiţia creatorului de cursă lungă. Spiritul
său robust genera optimism, o energie debordantă, greu de stăvilit. Avea încă multe proiecte
literare, avea sete de viaţă, avea talent…
Iată de ce îmi vine nespus de greu acum să mă obișnuiesc a converti timpul verbelor, în
dreptul numelui său, la trecut. Iar rândurile de faţă ar vrea să-l reîntoarcă, parcă, fie și pentru o
clipă, în enigmatica şi dulcea terestritate – unica (unica?) formă în care este înveşmântată “clipa
cea repede ce ni s-a dat”…
Fără îndoială, Anatol Codru face parte din categoria poeţilor care au avut un mod personal
de a fi în poezie. El a reuşit (cum puţini de la noi au reuşit s-o facă) să toarne substanţa spiritului
autohton în forme lirice moderne, într-un limbaj metaforic evoluat, radicalizat. A scrie, în
Basarabia, prin anii ’60 ai secolului trecut versuri ca acestea: “Ţineam să te strig dintr-o plantă
atunci”, “Piciorul descalţă butucul de gală”, “Am dans de piatră, şi am ritm de piatră / şi melodia-mi
curge cărămizi”, “O pasăre-Lume din Piatra brâncuşi”, “Vom înnoda la cară iris de vânt sălbatec”,
“Greu e, Doamne, Raiu-n doi / Sap în mine, / Dau de noi” etc. – echivala cu o erezie în plan poetic,
indica o energică şi hotărâtă desprindere de contingent, un spirit inovator deschis către alte
structuri şi orizonturi decât cele cunoscute şi explorate în mod tradiţional în acea epocă.
Marele simbol al poeziei lui Anatol Codru rămâne a fi piatra, simbol ce exprimă metafora
stratificării temporale, însemnul heraldic al originii noastre daco-latine. Mitul pietrei, al acelei pietre
aşezate în straturi ancestrale în malurile stâncoase ale Nistrului, la fundamentul fiinţării noastre ca
neam, a fost spaţiul său ideatic în care era chemat să “răzbune încătuşările frumosului în piatră”.
Dacă este adevărat (dar este) că poetul scrie, de fapt, o singură carte, atunci cartea pe care ne-a
lăsat-o Anatol Codru se numeşte cu siguranţă Piatra de citire. După ea, generaţiile viitoare vor
putea reconstitui cu uşurinţă harta spirituală (şi fizică) a Transnistriei, urmele sarmatice ale
strămoşilor, literele calcinate de criptă şi os, arhivele ce păstrează, după cum zice cronicarul,
începătura neamului.
Metafora de predilecţie a lui Anatol Codru este cea revelatoare, metafora-viziune. Ea se
hrăneşte din seva istoriei noastre, din simbolurile hieratice ale mitologiei populare: nunta
ancestrală, icoana, osul, mormântul, sarea, ţărâna, clopotul, Ionii, Mariile, calul, ţara, tragerea pe
roată, lacrima, răstignirea etc.
De altfel, şi cele peste 30 de filme documentare ale regizorului Anatol Codru (unele cu totul
excepţionale, care i-au adus laurii succesului la multe festivaluri internaţionale – Trânta, Ion
Creangă, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Dimitrie Cantemir, Sunt acuzaţi martorii ş.a.) nu sunt
altceva decât nişte poeme insolite transpuse pe peliculă. Posedat de demonul transfigurării, poetul
şi regizorul de excepţie Anatol Codru a ţesut în jurul faptului de viaţă şi a documentului de arhivă
inefabile dantelării de subtilităţi poetice, în care metaforele strălucesc cu puterea unor stropi de
diamant de sute de carate.
A fost un implicat, atât în viaţa socială, cât şi în cea literară. Punea mare preţ pe prietenie
şi pe spiritul de comunicare. Era atent la mişcările şi fluctuaţiile poeziei tinere, îi identifica uşor pe
tinerii de talent ce veneau cu un discurs înnoitor, cu alte voci, originale, insolite. Poezia bună îi
trezea acea “gelozie literară” benignă ce surprinde şi impulsionează fiinţa cu adevărat creatoare.
De altfel, Anatol Codru n-a întârziat niciodată să-şi potrivească ceasul poeziei sale cu cel al poeţilor
mai tineri, care, după cum se întâmplă adesea în literatură, o ia cu două-trei metafore mai înainte…
În ultima vreme, albastrul ochilor săi se tulburase de o umbră enigmatică, abia perceptibilă,
pe figura poetului se imprimase ceara unui sigiliu nefast. Poemele sale mai noi luaseră forma unot
strigăte metafizice. Conştientizarea tot mai acută şi implacabilă a Limitei îi dictau viziuni parabolice,
răsturnări semantice, tulburătoare jocuri de limbaj. Dar chiar cu tema copleşitoare a morţii în faţă,
fiinţa poetului a rămas la fel de puternică, absorbită de aceeaşi aventură (şi dramă) a cunoaşterii
frumuseţilor vieţii şi a misterului transcendental.
Dispariţia lui Anatol Codru a întrerupt brutal şi nedrept un flux energetic de sorginte aleasă,
o voce lirică excepţională, de prim ordin în ierarhia poeticii româneşti contemporane. Poezia lui ne
rămâne ca un mirabil rod celest ce a răzbit la lumină şi s-a împlinit în pofida adversităţilor de tot
felul ale unei istorii vitrege şi iraţionale. Acest fruct miraculos va avea mereu gustul său specific,
aroma sa inconfundabilă în grădina literaturii de azi şi de mâine.
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SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE O PRIETENĂ CARE S-A MUTAT… DEPARTE

6 noiembrie, 2012
Draga mea prietenă,
A trecut un an şi încă nu mă pot obişnui
cu ideea. E gol scaunul unde stăteai, e goală
casa de la fereastra căreia mă însoţeai cu
privirea zâmbindu-mi întruna, e gol şi neocupat
locul tău în sufletul meu... Doar memoria nu sa golit, ci derulează fidel un film de lung-metraj
cu imagini vii şi coloană sonoră impecabilă cu
tine, fata roşcată cu pistrui, zveltă şi cu
neliniştea superioară a celor rasaţi, cu mâini ce
trădau inteligenţa brodând în aer gesturi
expresive, cu replica potrivită şi tăcerea mai
plină de elocinţă ca oricând...
Îmi lipseşti. Şi nu doar mie. Mulţi îţi duc
dorul ca prieten, coleg, profesor, diriginte,
ca...om,om, OM... De ce nu sunt un negustor
de timp care, fără să ia de la alţii ca în piesa lui
Vişniec, ci din stocurile lui de vânzător care a
agonisit muncind din greu, şi să-ţi fi dăruit
...timp??? Mi te imaginez zâmbindu-mi şi
acum, liniştindu-mă. Poate că ai plecat la timp
dintr-o lume pe dos, confuză, tot mai rece şi
tristă. Erai un reper şi continui să fii. Trecând
„pe la tine”, chiar şi acum ne dai o lecţie de
viaţă ca prieten, coleg, profesor, diriginte, ca
om, om, OM... Trebuie doar să fii atent.
A trecut un an, Mirela, de când te-ai
mutat atât de departe şi ... îmi/ne lipseşti.
Cu dragul dintotdeauna,
Alina Z.
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Olimpiade și olimpici
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
REZULTATE OLIMPIADĂ - FAZA JUDEŢEANĂ
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NUMELE ŞI
PRENUMELE

CLASA

VASILIU ALINA
MUNTEANU SILVIU VLADUT
HAZAPARU ANDREEA
STRATULAT MIHAITA
DORNEANU ANA MARIA
MILEA MALINA
GAFTON LAURA
CIOCAN LACRAMIOARA
GROZA IUSTINA
MOMANU IRINA
DAMIAN ELISABETH
MATEI ALEXANDRA STEFANIA
IORDAN DIANA
SIMION IRINA
TUDORII DENISA
TABACARU GABRIELA
BULIMAR CATALINA

XII F
XB
VI
VI
VII
VII
VIII
IX G
XI B
XI B
IX F
IX F
IX F
XA
XA
XII G
IX B

REZULTAT
PREMIUL I
PREMIUL II
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR
ZOLTAN ALINA
ZOLTAN ALINA
CHIPER RAMONA
CHIPER RAMONA
CHIPER RAMONA
CHIPER RAMONA
CHIPER RAMONA
CHIPER RAMONA
CHIPER RAMONA
CHIPER RAMONA
VÎRLAN ANA
VÎRLAN ANA
VÎRLAN ANA
VÎRLAN ANA
VÎRLAN ANA
BICHESCU DANIELA GINA
STANCAN SIMONA

CONCURSUL: “ +/-„ POEZIE
NR.
CRT.
1

NUMELE ŞI
PRENUMELE
BEJAN ALEXANDRU

CLASA

REZULTAT

V

MENȚIUNE

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
STOLERU CRISTIAN

CONCURSUL: „DIMENSIUNI SPIRITUALE ALE PLAIULUI VRÂNCEAN„
POETUL DUMITRU PRICOP
NR.
CRT.
1
2

NUMELE ŞI
PRENUMELE
VASILIU ALINA ELENA
DAMIAN ELISABETH

CLASA

REZULTAT

XII F
IX F

PREMIUL II
MENȚIUNE

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
ZOLTAN ALINA
VIRLAN ANA

CONCURSUL NAŢIONAL: „COMUNICARE. ORTOGRAFIE. RO„
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NUMELE ŞI
PRENUMELE
POPA ANDREI
HAZAPARU ANDREEA
LORENT ANTONIA
BRUMARU ANDREI
NICODIM IULIA
OGLAN VLAD
STRATULAT MIHAITA
ZAHARIA DAYANA
BOCMAN DRAGOS

CLASA

REZULTAT

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

PREMIUL II
PREMIUL III
PREMIUL III
PREMIUL III
PREMIUL III
PREMIUL III
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
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PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
CHIPER
CHIPER
CHIPER
CHIPER
CHIPER
CHIPER
CHIPER
CHIPER
CHIPER

RAMONA
RAMONA
RAMONA
RAMONA
RAMONA
RAMONA
RAMONA
RAMONA
RAMONA
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LIMBA ENGLEZĂ
REZULTATE OLIMPIADĂ - FAZA JUDEŢEANĂ
NR.
CRT.

NUMELE ŞI
PRENUMELE

CLASA

REZULTAT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
MEDALIE ARGINT ŞI
DIPLOMA MERIT
MEDALIE ARGINT ŞI
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
MEDALIE ARGINT ŞI
DIPLOMA MERIT
MEDALIE BRONZ ŞI
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT
DIPLOMA MERIT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MATEI ALEXANDRA
MILEA MARA
IORDAN IOANA
PETREA IRINA
CORNILA ANDREEA
ROMAN MIHAI
ENACHE EVELYIN
BANARIE CRISTIAN
SIMION IRINA
POPESCU RAZVAN
DOBRE ROBERT
VIERU FELIX
ROSU CLAUDIA
ORITA CRISTINA

IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
X
X
X
X
X
X
XI

15

POSTOVARU CARLA

XI

16
17
18
19
20
21
22
23

CALUIAN ANDREEA
DIACONU STEFANIA
CRISTEA ANDREEA
SANDULACHE IRINA
DUMITRACHE ANDREEA
VULPE LAURA
VASILIU ALINA
MILEA MALINA

XI
XI
XI
XI
XI
XI
XII
VII

24

DORNEANU ANA

VII

25
26
27
28

MINUT CRISTINA
DIMA CRISTIANA
IRIMIA IOANA
GAFTON LAURA

VII
VII
VII
VIII

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
BONCEA IZABELA
BONCEA IZABELA
BONCEA IZABELA
BONCEA IZABELA
BONCEA IZABELA
BONCEA IZABELA
BONCEA IZABELA
BONCEA IZABELA
BONCEA IZABELA
BONCEA IZABELA
ALBIS ANCA
BONCEA IZABELA
ALBIS ANCA
GRUBER MARIANA
GRUBER MARIANA
GRUBER
GRUBER
GRUBER
GRUBER
GRUBER
GRUBER
BONCEA
BONCEA

MARIANA
MARIANA
MARIANA
MARIANA
MARIANA
MARIANA
IZABELA
IZABELA

GRUBER MARIANA
GRUBER
GRUBER
GRUBER
GRUBER

MARIANA
MARIANA
MARIANA
MARIANA

MATEMATICĂ
REZULTATE OLIMPIADĂ FAZA JUDEŢEANĂ
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NUMELE ŞI
PRENUMELE
IRIMIA IOANA
POPA CRISTINA
BERBECE EMIL
MATEI GEORGE
TANASA IOAN
POPA ANDREI
NICOLAEV CLAUDIU
BEJAN ALEXANDRU
ROGOZAN ANDREEA
ADEACONITEI ALEXANDRU

CLASA

REZULTAT

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

VII
VII
IX A
XI B
VI
VIII
XB
V
V
XA

MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE

DORNEANU ANGELA
DORNEANU ANGELA
DORNEANU ANGELA
DORNEANU ANGELA
MUNTEANU DANIEL
MUNTEANU DANIEL
MUNTEANU DANIEL
STOLERU CRISTIAN
STOLERU CRISTIAN
STOLERU CRISTIAN
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CONCURSUL: „LUMINAMATH”
NR.
CRT.

NUMELE ŞI
PRENUMELE

1
2
3
4
5

CLASA

REZULTAT

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

VII
VII
VII
VI
VI

PREMIUL III
MENȚIUNE
MENȚIUNE
PREMIUL III
MENȚIUNE

DORNEANU ANGELA
DORNEANU ANGELA
DORNEANU ANGELA
MUNTEANU DANIEL
MUNTEANU DANIEL

MILEA MALINA
IRIMIA IOANA
POPA CRISTIANA
LORENTZ ANTONIA
TANASA IOAN

CHIMIE
CONCURSUL DE CHIMIE „MAGDA PETROVANU”
ORGANIZAT DE FACULTATEA DE CHIMIE DIN U.A.I.C IAŞI
NR.
CRT.

NUMELE ŞI
PRENUMELE

1
2
3
4
5

CLASA

BIBIC DIANA
CIOCAN ROXANA
PICIORLUNG ALEXANDRA
CENUŞĂ CLAUDIA ELENA
ILIESCU ANDREEA BEATRICE

XII
XII
XII
XII
XII

A
B
A
A
A

REZULTAT
PREMIUL II
PREMIUL II
PREMIUL II
PREMIUL III
PREMIUL III

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR
CROITORU
CROITORU
CROITORU
CROITORU
CROITORU

ELENA
ELENA
ELENA
ELENA
ELENA

FLORINA
FLORINA
FLORINA
FLORINA
FLORINA

ISTORIE
REZULTATE OLIMPIADĂ - FAZA JUDEŢEANĂ
NR.
CRT.

NUMELE ŞI
PRENUMELE

1
2
3
4
5
6

NICU ANA MARIA
CORNILA ANDREEA SILVIA
MARCUTA ROXANA
LEBADA ROXANA
BOGDAN ANA MARIA
ANICULI ANDREEA

CLASA

REZULTAT

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

XI F
IX F
XII F
XII H
XII H
XI F

PREMIUL I
PREMIUL I
PREMIUL III
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE

AVRAM
AVRAM
AVRAM
AVRAM
AVRAM
AVRAM

IONEL
IONEL
IONEL
IONEL
IONEL
IONEL

ADRIAN
ADRIAN
ADRIAN
ADRIAN
ADRIAN
ADRIAN

REZULTATE OLIMPIADĂ - FAZA NAŢIONALĂ
NR.
CRT.

NUMELE ŞI
PRENUMELE

1
2

NICU ANA MARIA
CORNILA ANDREEA SILVIA

CLASA

REZULTAT

XI F
IX F

PREMIUL SPECIAL
PREMIUL SPECIAL

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
AVRAM IONEL ADRIAN
AVRAM IONEL ADRIAN

INFORMATICĂ
CONCURSUL “EVALUARE ÎN EDUCAȚIE”
s-a desfăşurat ȋn două etape: - etapa I – 28 ian. – 3 feb. 2012,
- etapa a II –a – 19 – 25 mai 2012.
Elevii noştri au participat la următoarele secţiuni ale concursului :
-

Informatică – neintensiv, clasele IX, X, XI, bacalaureat;

-

TIC, clasele IX, X, XI, competenţe digitale.

La etapa I au participat 45 de elevi şi s-au obţinut următoarele rezultate:
Nivel naţional - Loc

Număr elevi

Nivel judeţean - Loc

Număr elevi

I cu medalie

2

I

4

6
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II cu medalie

-

II

5

III cu medalie

1

III

8

IV

3

V

5

La etapa a II-a au participat 60 de elevi şi s-au obţinut următoarele rezultate:
Nivel naţional - Loc

Număr elevi

Nivel judeţean - Loc

Număr elevi

I cu medalie

4

I

5

II cu medalie

1

II

6

III cu medalie

-

III

23

IV

4

V

2

CONCURSUL NAŢIONAL “EVALUARE ÎN EDUCAŢIE”
Etapa I - 28 ian – 3 feb. 2012
IX- Informatică neintensiv –profesor Diaconu Adriana Daniela
Nr.crt.
1

Nume – Prenume elev

Loc

Punctaj

Blanaru George

Diploma de merit
Locul I judetean

65.00

IX- TIC –profesor Brînzoi Elena
Nr.crt.
1

2

3

4

5

Nume – Prenume elev

Loc

Punctaj

Albei Paul

Diploma de merit
Locul I judetean

88.00

Putanu Crina Teodora

Diploma de merit
Locul II judetean

85.00

Roman Mihai

Diploma de merit
Locul III judetean

78.50

Dumitrache Vlad

Diploma de merit
Locul IV judetean

76.50

Milea Mara Ioana

Diploma de merit
Locul V judetean

76.00

X- Informatică neintensiv – profesori: Diaconu Adriana Daniela și Brînzoi Elena
Nr.crt.
1

2

3

Nume – Prenume elev

Loc

Punctaj

Nicolaiev Claudiu Alexandru

Diploma de merit
Locul I judetean

76.00

Bulgaru Bianca Costinelia

Diploma de merit
Locul II judetean

71.00

Rosu Claudia Elena

Diploma de merit
Locul II judetean

71.00
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4

5

6

7

8

9

Popescu Razvan

Diploma de merit
Locul III judetean

70.00

Boncea Catalin

Diploma de merit
Locul IV judetean

69.00

Guguian Laurentiu

Diploma de merit
Locul IV judetean

69.00

Bitca Dragos

Diploma de merit
Locul V judetean

68.00

Marcu Catalina

Diploma de merit
Locul V judetean

68.00

Iftimie George Cristian

Diploma de merit
Locul V judetean

68.00

XI- Informatică neintensiv - profesori: Diaconu Adriana Daniela și Brînzoi Elena
Nr.crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nume – Prenume elev

Loc
Diploma de merit
+
Medalie
Locul I national

Radu Iulian Gabriel

Diploma de merit
+
Medalie
Locul I national

Matei George

Diploma de merit
+
Medalie
Locul III national

Cristea Andreea

Punctaj

100.00

100.00

99.00

Soare Alexandra

Diploma de merit
Locul III judetean

98.00

Grama Andrei

Diploma de merit
Locul III judetean

98.00

Mereuta Razvan Alexandru

Diploma de merit
Locul III judetean

98.00

Putanu Ioan Cristian

Diploma de merit
Locul III judetean

98.00

Matei Marian

Diploma de merit
Locul III judetean

98.00

Diaconu Stefania

Diploma de merit
Locul III judetean

98.00

Bucuresteanu Oana

Diploma de merit
Locul IV judetean

94.00
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11

Dumitrache Andreea

Diploma de merit
Locul V judetean

92.00

XII – Bacalaureat –profesor Diaconu Adriana Daniela
Nr.crt.
1

Nume – Prenume elev

Loc

Punctaj

Brumaru Ioan Mihai

Diploma de merit
Locul I judetean

66.00

Competente digitale –profesor Diaconu Adriana Daniela
Nr.crt.

Nume – Prenume elev

Loc

Punctaj

1

Diaconu Ştefania

Diploma de merit
Locul II judetean

94.00

Etapa a II-a 19-25 mai 2012
IX Informatică neintensiv –profesor Diaconu Adriana Daniela
Nr.crt.

2

Nume – Prenume elev

Loc

Punctaj

Blanaru George

Diploma de merit
Locul I judetean

90.00

Abaza Ionut

Diploma de merit
Locul II judetean

84.00

IX TIC profesor Brînzoi Elena
Nr.crt.
1

2

3

Nume – Prenume elev

Loc

Punctaj

Dumitrache Vlad

Diploma de merit
Locul I judetean

78.00

Puțanu Crina Teodora

Diploma de merit
Locul II judetean

68.00

Hîrjoabă Ioan

Diploma de merit
Locul III judetean

65.00

X Informatică neintensiv -profesori: Diaconu Adriana Daniela și Brînzoi Elena
Nr.crt.
1

2

3

4

Nume – Prenume elev

Loc

Punctaj

Nicolaiev Claudiu Alexandru

Diploma de merit
Locul I judetean

90.00

Dascălu Andrei Cristian

Diploma de merit
Locul II judetean

87.00

Renta Ana Maria

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00

Anghelescu Emanuela

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Caloean Mihaela

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00

Gafton Radu

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00

Iftimie George

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00

Novac Mihai

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00

Parlapan Liliana

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00

Popa Paul Alexandru

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00

Popescu Razvan Mihai

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00

Postolache Diana

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00

Roman Iulian Marian

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00

Stefan Madalina

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00

Marcu Catalina

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00

Vieru Felix

Diploma de merit
Locul III judetean

84.00

Albei Andrei

Diploma de merit
Locul IV judetean

83.00

Dumitriu Dragos

Diploma de merit
Locul V judetean

82.00

X TIC -profesor Brînzoi Elena
Nr.crt.
1

Nume – Prenume elev

Loc

Punctaj

Dascălu Andrei Cristian

Diploma de merit
Locul I judetean

77.00

XI- Informatică neintensiv - profesori: Diaconu Adriana Daniela și Brînzoi Elena
Nr.crt.

1

Nume – Prenume elev

Loc
Diploma de merit
+
Medalie

Cristea Andreea

10

Punctaj
100.00
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Locul I national

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Diploma de merit
+
Medalie
Locul I national

Diaconu Stefania

Diploma de merit
+
Medalie
Locul I national

Vulpe Laura Cristina

Diploma de merit
+
Medalie
Locul I national

Dorneanu Anca

Diploma de merit
+
Medalie
Locul I national

Soare Alexandra

100.00

100.00

100.00

100.00

Matei George

Diploma de merit
Locul II judetean

95.00

Radu Iulian Gabriel

Diploma de merit
Locul II judetean

95.00

Călipar Violeta

Diploma de merit
Locul III judetean

94.00

Bulimar Dragoș

Diploma de merit
Locul III judetean

94.00

Bulgaru Madalina

Diploma de merit
Locul III judetean

94.00

Marin Alina

Diploma de merit
Locul III judetean

94.00

Dumitrache Andreea

Diploma de merit
Locul III judetean

94.00

Secara Florin

Diploma de merit
Locul III judetean

94.00

Lungu Silviu

Diploma de merit
Locul III judetean

94.00

Varvara Silvia Elenis

Diploma de merit
Locul IV judetean

89.00

Grama Andrei

Diploma de merit
Locul IV judetean

89.00

Apostu Petruț Velu

Diploma de merit
Locul IV judetean

89.00
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Călugăru Claudia Elena

18

Diploma de merit
Locul V judetean

86.00

XII Bacalaureat - profesori: Diaconu Adriana Daniela și Brînzoi Elena
Nr.crt.

Nume – Prenume elev

Loc

Diploma de merit
+
Medalie
Locul II national

Bîlbîe Florin Daniel

1

2

Punctaj

Căruceru Cristian Constantin

Diploma de merit
Locul II judetean

Brumaru Ioan Mihai

Diploma de merit
Locul III judetean

3

98.00

96.00

92.00

Competente digitale –profesor Diaconu Adriana Daniela
Nr.crt.

Nume – Prenume elev

Loc

Punctaj

Diaconu Stefania

Diploma de merit
Locul I judetean

95.00

1

RELIGIE
REZULTATE OLIMPIADĂ - FAZA JUDEŢEANĂ
NR.
CRT.
1
2
3
4
5

NUMELE ŞI
PRENUMELE
BULGARU BIANCA
MUNTEANU VLADUT
ONICA MARIA MANUELA
PUTANU CRINA TEODORA
PUTANU CRISTIAN

CLASA

REZULTAT

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

XB
XB
XB
IX A
XI B

MENȚIUNE
PREMIUL III
MENȚIUNE
MENȚIUNE
MENȚIUNE

BUCHIDAU
BUCHIDAU
BUCHIDAU
BUCHIDAU
BUCHIDAU

CATALIN
CATALIN
CATALIN
CATALIN
CATALIN

EDUCAŢIE VIZUALĂ
CONCURSUL JUDEŢEAN DE DESEN
„SĂRBĂTORILE CREŞTINE PRIN OCHII COPIILOR „
NR.
CRT.
1

NUMELE ŞI
PRENUMELE
POPA ANDREI

CLASA

REZULTAT

VI

PREMIUL II

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
GALAN GHEORGHITA

CONCURSUL JUDEŢEAN DE GRAFITTI -„2gether 4 Europe„ organizat de Ziua Europei.
NR.
CRT.
1
2
3

NUMELE ŞI
PRENUMELE
TUDOR BOGDAN
MIRON ANCA
SECARA VASILICA

CLASA

REZULTAT

XII
XI
XI

PREMIUL II
PREMIUL II
PREMIUL II
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PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
GALAN GHEORGHITA
GALAN GHEORGHITA
GALAN GHEORGHITA
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CONCURSUL JUDEŢEAN DE DESEN
„ÎN MIŞCARE SPRE UN VIITOR SĂNĂTOS!„
în cadrul programului „implicare civică şi dialog social: România şi
Moldova„
prin Asociaţia Romani Cris si IREX Moldova.
NR.
CRT.
1
2
3
4

NUMELE ŞI
PRENUMELE
GAFTON LAURA
MATEI ALEXANDRA
BIRLA VASILE GABRIEL
STRAT BOGDAN

CLASA

REZULTAT

VIII
IX F
IX F
IX F

PREMIUL I
PREMIUL II
PREMIUL III
PREMIUL IV

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
GALAN
GALAN
GALAN
GALAN

GHEORGHITA
GHEORGHITA
GHEORGHITA
GHEORGHITA

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „VISUAL CONTEST„
desfăşurat la Galaţi – secţiunea afiş
NR.
CRT.
1

NUMELE ŞI
PRENUMELE
NICU ANA MARIA

CLASA

REZULTAT

XI

PREMIUL II

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
GALAN GHEORGHITA

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
NR.
CRT.
1

TIPUL
COMPETIŢIEI
FOTBAL

2

NIVEL
LICEU/B

ECHIPA/NUMELE ŞI
PRENUME
ECHIPA - JUDET

LOCUL II

HANDBALL

GIMNAZIU/B

ECHIPA - JUDET

LOCUL II

DUMITRU EMIL STOIAN
VALENTIN

3

HANDBALL

LICEU/B

ECHIPA - JUDET

LOCUL I

DUMITRU EMIL STOIAN
VALENTIN

4

TENIS DE MASĂ

LICEU/B

GRAMA ANDREI
Etapa finala

LOCUL I

PIONESCU CĂTĂLIN

5

TENIS DE MASĂ

LICEU/B

NEGROI NARCIS
Etapa judeteana

LOCUL II

PIONESCU CĂTĂLIN

6

TENIS DE MASĂ

LICEU/F

MARCU CATALINA
Etapa judeteana

LOCUL II

PIONESCU CĂTĂLIN

7

TENIS DE MASĂ

LICEU/F

BUCUR FLORINA
Etapa judeteana

LOCUL IV

PIONESCU CĂTĂLIN
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PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
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Absolvenții noștri, mândria noastră
CONSTANTIN FROSIN
De câte ori am ocazia unei întâlniri cu domnul profesor universitar doctor
Constantin Frosin, Cetățean de Onoare al orașului Adjud, nu știu ce să îi admir mai
întâi: aura spiritualizată de scriitor erudit sau modestia cu care răspunde solicitărilor
celor din jur.
Căci, întradevăr, fostul elev și apoi coleg de cancelarie este un scriitor erudit,
dacă ținem seama de prodigioasa activitate a Domniei Sale în domeniul culturii și al
cercetării consacrate limbilor străine, în special a limbii franceze. Și aceasta numai
până la vârsta de cincizeci de ani.
Constantin Frosin s-a născut la 12 octombrie 1952, la Herăstrău –Vrancea și a
făcut școala generală la Stejaru, în județul Neamț. După ce a început Liceul Teoretic în
Bicaz, s-a mutat la liceul “Emil Botta” din Adjud, pe care l-a absolvit în 1971.
După un an de studii universitare la Iași, a urmat Universitatea din București,
secția franceză-italiană, obținând licența cu media 10 (zece). Și-a dat apoi doctoratul în filologie, având
coordonator pe Președintele Academiei Române, prof. dr. Eugen Simion, obținând Magna cum Laudae la teza
“Schimbarea limbii, schimbarea scriiturii?”
Activitatea preuniversitară a domnului C. Frosin s-a manifestat în mai multe domenii: profesor de
limba franceză la liceul “Emil Botta” (1976-1980) traducător principal la SN Galați, editor profesionist la editura
Porto-Franco, jurnalist-publicist, editor la “Alma”.
În plan universitar a fost lector la “Dunărea de Jos” și în continuare la Universitatea “Danubius” din
Galați.
Alte domenii de competență în care s-a remarcat d-l C. Frosin:
președinte al Filialei românești a Academiei Francofone;
reprezentant în România al Academiei Internaționale din Luteția, al ADELF, al Uniunii Internaționale a
Presei Științifice;
președinte de Onoare al Asociației Traducătorilor Profesioniști;
atestat de Consilier Editorial;
expert în problemele Francofoniei.
În ce privește numărul lucrărilor publicate, acesta este impresionant și mă simt nevoit, datorită
dimensiunilor impuse de articolul de față, să amintesc doar vârfurile aisbergurilor.
Tehnica și arta traducerii, Stil și stilistică, Argoul francez (are primul Dicționar de acest fel), Literatura
română de expresie franceză, peste 300 de poeme proprii în revistele de francofonie, peste 50 de eseuri în
revistele străine și peste 80 în cele românești, peste 80 de scriitori români traduși în revistele francofone,
printre care se numără și cea mai bună traducere a poeziilor lui Lucian Blaga.
D-l Prof. Univ. C. Frosin este membru al: ADELF, Membru corespondent al Academiei Europene,
Membru al PENclubului Francez și al PENclubului Belgian, Membru al Academiei Francofone, Membru al Uniunii
Scriitorilor din România.
Volume de autor publicate are peste 50, printre care: L’ivre de peau hesi(t)e, Poemes, Tout en vous
aimant, Le francais juridique, Semiotică și comunicare, Enquete de l’ange (versuri), Stilistica presei etc.
În categoria traducerilor, opt volume din limba franceză în limba română poartă numele domnului C.
Frosin și 22 de volume din română în franceză, plus 96 de volume în editurile din România.
Prof. univ. Constantin Frosin a fost distins cu numeroase diplome, titluri și medalii, dintre care
amintim:
-Medalia Parlamentului European;
-Medaille d’Argent du Rayonnement Culturel;
-Marele Premiu al Academiei Francophone ;
-Ofițer al Ordinului Lauru Academiei Francofone;
-Cavaler al Ordinului francez al Artelor și Literelor;
-Medalia de Aur a Meritului și Devotamentului Francez;
-Meritul Cultural Român în grad de Cavaler (și lista continuă).
D-l Constantin Frosin a fost declarat Om al anului 1996 și pentru a doua oară Om al anului 2000, el
aflându-se, după cum relatează “The Biographical Centre”, „pe rolul elitei mondiale a VIP-urilor”.
Numele său va figura în grupul celor 500 de personalități din “Directoratul Internațional al
Personalităților Marcante”, după cum afirmă d-l Nicholas S. Law, directorul general al I.B.C.
La 21 octombrie 2006, dl. Constantin Frosin a primit titlul de Cetățean de Onoare al Adjudului de la
ing. Constantin Armencea, după Ion Dichiseanu, Liviu Ioan Stoiciu și Angela Gheorghiu. La festivitate a
participat și mama sa, doamna profesoară Elena Frosin. Este în același timp și Cetățean de Onoare al orașului
Galați.
În primăvara lui 2009, la Biblioteca Municipală Adjud a avut loc manifestarea culturală “Francofonie,
limba, cultura și literatura”. Cu acel prilej, poetul C. Frosin și-a lansat volumul de versuri “În căutarea
îngerului”. Printre vorbitori s-au numărat ing. C. Armencea, primarul Municipiului Adjud, prof. Paul Spirescu,
poet, precum și regretații poeți vrânceni Ion Panait și Constantin Ghiniță, care i-au apreciat poeziile. Doar
semnatarul rândurilor de față le-a descoperit o “greșeală” (din unghiul epigramistului): “Să cauți îngerul zorești/
Și-ar putea fi în Adjud,/ Dar nu ne spui cum îl dorești:/ În straie aurii sau nud?/”.
În perspectivă, cercetătorul C. Frosin are proiecte gigantice: traducerea integrală a lui T. Arghezi și a
altor poeți români în limba franceză și alcătuirea unui grandios “Dicționar literar” (asta din câte am aflat acum).
Cu siguranță, generațiile viitoare vor beneficia și alte opere ale neobositului creator de valori
Constantin Frosin, care ne-a uimit deja prin activitatea sa prolifică și seducătoare.

Prof. Ion Croitoru
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Schimbarea sistemului informațional, componentă a managementului schimbării
În perioada actuală mai mult ca oricând informațiile, cunoștințele, reprezintă puterea.
Acestea interrelaționează formând un sistem relativ autonom pe care-l definesc astfel: totalitatea
datelor, informațiilor, circuitelor, fluxurilor, procedurilor cu rol stabilirea și realizarea misiunii și a
obiectivelor unei organizații.
Adaptând ca referențial definiția se observă mai întâi că sistemul informatic este o
componentă a sistemului informațional care, în mod inerent, este constituit din: date, informații,
circuite informaționale, fluxuri, proceduri informaționale și mijloace de tratare a informațiilor.
Circuitul informațional reprezintă traiectul parcurs de informații de la emițător la receptor în
timp ce fluxul are o extensiune mai amplă. E constituit din datele și informațiile vehiculate cu o
anumită frecvență, viteză, pe anumiți suporți informaționali între emițător și receptor. Se poate
observa că presupun anumiți parametri precum: viteză, cantitatea de date/ informații, frecvență și
configurație.
Procedurile informaționale reprezintă elementele prin intermediul cărora se stabilesc și
utilizează modalitățile de culegere, înregistrare, prelucrare și transmitere a datelor în cadrul unei
organizații. Fiind obligatorii au menirea de a asigura o perspectivă unitară.
Mijloacele de tratare a informațiilor reprezintă suportul tehnic cu ajutorul cărora se
colectează, înregistrează, stochează, prelucrează și se transmit datele și informațiile în cadrul
organizației aferente.
Sistemul informațional exercită o serie de funcții, ce devin comprehensibile dacă le corelăm
cu principiul raționalității. Funcția decizională exprimă menirea sistemului de a asigura
decidenților informațiile necesare în vederea luării deciziilor. Funcția operațională exprimă rolul
asumat de sistem de a declanșa acțiunile necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor ce decurg din
misiunea organizației. Funcția de documentare exprimă rolul sistemului informațional de a face
cunoscute realizările din diferitele departamente ale organizației pentru ca resursa umană să le
folosească.
Principiul

raționalității,

următoarele exigențe:

corelatul

funcțiilor

sistemului

informațional,

comportă

realismul, complexitatea, claritatea și concizia, fiabilitatea, oportunitatea,

dinamismul, adaptabilitatea.
Constituită din ansamblul instrumentelor ce ajută la furnizarea de informații corecte, la
momentul oportun, persoanelor adecvate, tehnologia informațională se remarcă prin complexitate.
Instrumentele

constitutive

sunt

clasificabile,

un

criteriu

relevant

fiind

natura

procesării

informațiilor.
Deoarece informațiile se impun a fi planificate, organizate, gestionate, se face simțită
nevoia managementului sistemului de informații, (M.I.S). Acesta desemnează activitățile de
planificare, dezvoltare, gestionare a unei baze de date recurgând la tehnologia informațională
pentru a facilita îndeplinirea mai bună a sarcinilor de către resursa umană.

Sistemele

informaționale ale organizațiilor prezintă succesiv sau simultan, o serie de deficiențe care pot
periclita competitivitatea organizației. Dintre acestea, deseori întâlnite sunt: distorsiunea, filtrajul,
redundanța, supraîncărcarea canalelor de comunicații, scurtcircuitarea. Deficiențele amintite se
instituie în determinanți ai schimbării sistemului informațional.
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Schimbările sistemului informațional fac în mod inerent trimitere la factori declanșatori,
precum: modificarea obiectivelor organizației, schimbarea structurii organizatorice.
Proces complex, de mare responsabilitate, presupune succesiunea unor etape ce se succed
gradual.
Prima etapă, definirea ariei și a cerințelor sistemului informațional se remarcă prin faptul că
se identifică schimbările ce urmează a avea loc în sistemul informațional prin consultarea strategiei,
obiectivelor și a acțiunilor strategice. În cadrul său se succed, completându-se patru faze:
declanșarea studiului, stabilirea temei studiului de schimbare a sistemului informațional, precizarea
problemelor ce determină schimbarea sistemului informațional și precizarea obiectivelor de realizat
prin schimbarea sistemului informațional.
Etapa a doua comportă o analiză detaliată a sistemului informațional existent în vederea
identificării aspectelor pozitive și negative. Mai întâi se prezintă funcționarea sistemului
informațional existent pentru ca ulterior să se analizeze sistemul informațional existent.
Cea de-a treia etapă, schimbarea sistemului informațional existent în scopul perfecționării
sale, vizează rezolvarea problemelor identificate pentru a contribui la realizarea obiectivelor ce
decurg din misiunea organizației. De o complexitate și anvergură aparte, etapa aceasta presupune
succesiunea a trei faze: formularea propunerilor de schimbare a sistemului informațional existent;
elaborarea proiectului de detaliu a sistemului informațional schimbat; stabilirea avantajelor
sistemului informaționalschimbat dintr-o perspectivă, deopotrivă cantitativă și calitativă.
A patra etapă constă în implementarea noului sistem informațional schimbat în cadrul
organizației.
Schimbarea sistemului informațional este influențată calitativ de metodele și tehnicile la
care recurg cei implicați.
În prima etapă se recurge, de regulă, la analiza diagnostic, la analiza SWOT, la analiza tip
cauză-efect, la chestionar și interviu.
În etapa a doua utile sunt consultarea documentelor, diagrama de relații a sistemului
informațional, diagrama ASME, SCOM, graficul lui Planus, diagrama de rutină generală, schema
bloc, ș.a..
În a treia etapă se întâlnesc deseori sesiunea Philips 66, synapse, brainstormingul, ș.a.
pentru ca în ultima, de folos să fie conversia cu sistem pilot, conversia în paralel și conversia
progresivă.
Componentă definitorie

a managementului

schimbării

și

a culturii

organizaționale,

schimbarea sistemului informațional tinde să se instituie într-un imperativ pentru organizațiile
necompetitive. Unele se regăsesc în sistemul educațional, deseori reprezentat de manageri de
conjunctură. Oare n-ar fi timpul schimbării de fond și nu de formă?

Prof. dr. Gicu Valentin Dogaru
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Natură moartă cu iluzii

Îl cunosc pe domnul profesor Paul Spirescu de peste
20 de ani, de când eram eleva Liceului Teoretic “Emil Botta”,
din Adjud, și am început să fac cu dumnealui discipline
precum logică, psihologie și filosofie. De la prima întâlnire la
clasă l-am îndrăgit ca profesor. Cu tact pedagogic ne
îndemna să gândim și să ne exprimăm liber, adică să fim noi
înșine. M-a impresionat mereu privirea verde și umedă (de
parcă era gata să se nască oricând o lacrimă), în care
vedeam multă sensibilitate, dar și neliniște, strigat. M-au
impresionat și momentele de cugetare tăcută în care
așteptam să “văd” gândurile, să capete forma, la propriu. Mai
târziu am aflat că ele chiar luau formă, și încă una
versificată, pe hârtie: d-l profesor
“desena” poezie.
Metafizica lacrimei (2000), Strigăt clandestin (2004),
Domnule judecător (2007), Eu, adică umbra mea (2009)
sunt volume de versuri semnate Paul Spirescu care i-au
asigurat un loc “printre poeți”.
În 2003, m-am întors la liceul pe care l-am absolvit
ca profesor de limba și literatura română. Acum eram colega
d-lui profesor, iar în această calitate l-am stimat. Dar de
iubit, l-am iubit și-l iubesc ca poet. Am fost prezentă la
majoritatea lansărilor de carte ale d-lui, pe care le-am
perceput ca pe o sărbătoare a micuței noastre cetăți, a
duhului și a poeziei.
Pe 27 octombrie, 2012, a fost sărbătoare peste sărbătoare. D-l profesor a mai “desenat” o
carte de poezii cu titlu sugestiv: Natură moartă cu iluzii. Cu prieteni-scriitori, elevi și foști elevi
alături, d-l profesor ne-a dăruit o bucurie blândă, duioasă, dar și sobră, vesel colorată și cernită în
același timp. L-am simțit prins între două lumi, în așteptare, cu dorul de a pleca, dar și de a
rămâne, caligrafiind cântecul de lebădă așa cum pianistul (pe care ne roagă să nu-l ucidem!) ne
încântă cu sunete superbe atingând și clape albe și clape negre: Sufletul meu- o biată pușcărie
ancestrală /cu coridoare strâmte și ziduri dărâmate / în care-și ispășesc pedeapsa lor pe viață /toți
condamnații la visare/ și singurătate …/ s-o rup se strică/ s-o las mi-e frică/ că vine Domnul / și
mi-o ridică…!
Și fiindcă era sărbătoare în Templul Poeziei și ne-am împărtășit de cuvinte , ne-am rugat
cum ne îndeamnă poetul: dă doamne minunea minunii, să-mi doarmă în suflet nebunii, visând
întru cântecul lunii!
“ Ce frumos, ce nebun e poetul!” mi-am zis înainte să plec, reținând mesajul sublim din
Ars poetica și întrebându-mă retoric de ce Platon o fi vrut ca poeții să fie dați afară din cetate?!
Ca profesor de limba și literatura română am descoperit material didactic nou. Ca iubitoare
de poezie am descoperit un ospăț, o agapă a spiritului, pentru că un poet care se hrănește numai
din pâinea / care i se pune pe masă/ nu e poet!
Pe cititorii revistei îi invit la lectura acestui volum de versuri, sperând că va fi și pentru ei
un prilej de sărbătoare, iar d-lui profesor, coleg și poet, Paul Spiresu, îi mulțumesc stănescian că
...este!!!

Prof. Alina Elena Zoltan
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Cartea amăgirilor

Pentru Cioran, amăgirea este sau ar trebui să fie starea omului
prin excelenţă; această dispoziţie înglobează nu doar un sentiment ci şi
o atitudine, un mod de a privi şi a trăi lumea.
În paroxismul individuaţiei, când omul cioranian îşi resimte
întreaga existenţă ca o melodie, o sumă nedeterminată de vibraţii, de
rezonanţe intime şi de sonorităţi învăluitoare, acesta resimte totodată şi
tendinţa către alteritate care se manifestă printr-un anumit mod de a-ţi
pierde eul, de a te pierde în altceva, de a deveni altceva, aşa cum se
întâmplă în momentele privilegiate în care asculţi muzică, când doreşti
spargerea oricăror graniţe care separă lumea de eu.
Dar, a-ţi pierde identitatea devenind altceva nu înseamnă decât
să-ţi regăseşti identitatea autentică: „Extazul muzical este o revenire la
identitate, la originar, la rădăcinile primare ale existenţei. În el rămâne
numai ritmul pur al existenţei, curentul imanent şi organic al vieţii.” Or,
aceste experienţe teribile sunt resimţite doar de cei ce pot trăi în mod
absolut în clipă. Clipele trebuie trăite ca nişte realizări absolute: să
trăim în fiecare clipă ca şi cum am trăi ceva definitiv, fără început şi
sfârşit. Această realizare absolută în clipă este mecanismul prin care putem înţelege alteritatea
cioraniană; cufundarea în unitate/totalitate, pentru a deveni noi înşine Dumnezeu: „Cum să nu te
iei drept Dumnezeu? […] Toate singurătăţile nu sunt oare muzicale şi sonore? Nu trebuie ele să ne
cânte şi gloria de a fi atât de singuri încât să vrem să fim totul?”
Cioran stabileşte frecvent o analogie între sfinţi şi poeţi, concepţie ce realizează mai bine
decât orice, cu un impact extrem de puternic, fuziunea dintre o sensibilitate, devenită gândire, o
tristeţe reflectată şi un act de creaţie, o poetică. Dintr-o tristeţe reflectată ia naştere şi paloarea, pe
care Cioran o va defini mai târziu, în Amurgul gândurilor, drept culoarea pe care o ia gândirea pe
chipul uman. Când tristeţea îşi găseşte liniştea şi odihna în sine, mişcarea are loc din lăuntru spre
exterior; tristeţea reflectată însă porneşte spre interior, aşa cum sângele se retrage de la
suprafaţă, fapt ce nu poate fi presupus decât datorită palorii care-i ia locul. Sensibilitatea coruptă
de gândire nu produce nici o schimbare esenţială în exterior; se îndreaptă spre interior într-un
vertij lăuntric deîndată ce tristeţea apare. Doar un observator atent îi poate presupune dispariţia;
această tristeţe reflectată caută, cu orice prilej, să se ascundă, veghează ca exteriorul să fie cât
mai puţin bătător la ochi cu putinţă: „Nu ştiu dacă sunteţi sensibili la acel gen de frumuseţe, în care
paloarea exprimă un amestec de naivitate, de transcendenţă şi de puritate. Există un adevărat
farmec planant în această paloare ce nu e un fruct al viciului, ci al unei degajări instinctive de
lucruri, care îţi inspiră un sentiment cu totul nemodern. Privirea se adaptează perfect indefinitului
acestei palori… Melancolică este această privire, care cuprinde în vagul ei tot şi nimic şi a cărei
indefinită expresivitate creează în jurul ei o atmosferă de regret sau de nemodernitate… În pietate,
în melancolie, în extaz, nu ţintim obiecte şi nu vizăm idei, ci trăim dispoziţii şi lumi.” (Melancolii
bavareze, Vremea, iunie 1934).
În această analogie între sfinţi şi poeţi se produce o fuziune între sacru şi profan, între artă
şi ceea ce nu este ea: „Sfinţii sunt mai banali decât poeţii, deşi fac fapte mai extraordinare decât
ei. […] În detaşarea cea mai mare un sfânt este un cetăţean, faţă de un poet, în cea mai vulgară
imprejurare… Genialitatea este o tragedie fără criterii şi fără scrupule. Faţă de ea, sfinţenia este o
tragedie în formulă, singură şi practică.”
Asemenea texte îl situează mai degrabă pe poet decât pe sfânt într-un spaţiu al
transcendenţei. Putem recunoaşte aici, de asemenea, şi intensitatea trăirii în transcendenţă:
nebunia, nesăbuinţa totală, lipsită de orice criterii: „A fi nebun în numele a ceva nu-i mare lucru.
Nu apelează toţi sfinţii la iubire şi la suferinţă pentru a-şi scuza nebuniile? Poeţii nu fac apel la
nimic şi la nimeni.”
Cioran realizează o apologie a suferinţei, care este singura armă împotriva mediocrităţii,
întrucât numai aceasta afectează fondul intim al ființei. Totodată, acesta ne oferă şi remediile –
dacă remedii pot fi – împotriva durerii şi a bolii, nu devenind cobaiul filosofilor, căci ideile n-au
salvat şi nici n-au prăbuşit pe nimeni. E mult mai stimabil un om care preferă să piară în legea lui
decât unul care se mântuieşte în legea altuia. Concentrarea intelectuală nu poate înlătura durerea;
ea poate fi suportată numai prin noi dureri: „Te subminează durerea, te prăbuşeşte şi te scufundă?
Loveşte-te, pălmuieşte-te, biciuieşte-te până la dureri mari şi îngrozitoare. În acest fel n-o vei
înfrânge, dar o vei suporta şi vei scoate din ea infinit mai mult decât dintr-o acceptare mediocră.”
Triumful asupra tristeţii, bucuria oamenilor trişti se dobândeşte prin gol lăuntric şi confuzie
internă, când nici cel mai superficial gând nu-i mai atinge, indiferenţi şi neclintiţi de niciun obiect
care depăşeşte marginile lăuntrului. Astfel putem fi totali, când fiinţa şi nimicul cresc în noi în
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fiecare clipă într-o trăire pură, în care amintirile şi dorinţele sunt expulzate, când ne dezinfectăm de
valori, conştiinţă, spirit şi idei, când lăsăm vina pe seama bufonilor şi a sfinţilor şi când îi dispreţuim
pe cei care ne-o pretind. În acest fel, vieţuirea absolută în clipă, ca supremă actualitate a vieţii
individuale, ne poate duce la anularea memoriei şi la eliminarea deznădejdii de a trăi în timp.
Cunoaşterea, în concepţia lui Cioran, este un prilej de a lua distanţă faţă de semenii noştri,
imbecili sau stimabili: „Cu cât cunoşti un om mai bine şi mai mult, cu atât eşti mai aproape de o
fatală despărţire de el […] Orice cunoaştere aduce o oboseală, un dezgust de fiinţă, o detaşare,
deoarece orice cunoaştere este o pierdere, o pierdere în fiinţă, în existenţă. […] Ajungi să nu mai
poţi suporta prietenii, să te irite femeile, să te dezguste toate fiinţele.” De asemenea, nu putem
iubi o fiinţă decât în măsura în care discredităm cunoaşterea. Nu existăm decât prin iluziile,
disperările şi greşelile noastre, căci doar acestea corespund individualului.
Ca şi cavalerul resemnării infinite a lui Kierkegaard, Cioran ne îndeamnă să renunţăm la
ceea ce avem mai de preţ, să ne resemnăm infinit cu privire la toate pentru a îngloba ulterior totul
în virtutea absurdului: „[…] sufletul nostru se deschide pentru tot, fiindcă a pierdut totul. O iubire
totală și infinită nu este posibilă fără o detaşare.” Numai aşa putem trăi cu conştiinţa nimicniciei
tuturor lucrurilor. Și încă: „daca absolutul îl cer dorinţele voastre, să-nvăţaţi a risca marile
despărţiri; despărţirile de atâtea lucruri ce nu pot fi uitate, despărţirile de ceea ce iubiţi şi de ceea
ce ar trebui să iubiţi.”
Cioran surprinde ivirea conştiintei vinovate şi neliniştile care o acompaniază. Experienţa
vinii este legată de sentimentul responsabilităţii noastre, care îi conferă o semnificaţie morală. Dar
noi nu ştim faţă de cine ne simţim responsabili: „N-am comis nici o crimă şi n-am ofensat nici cea
mai neînsemnată fiinţă; dar conştiinţa este tulburată ca după o crimă şi ca după cea mai grozavă
ofensă. […] O vină fără obiect, o nelinişte fără o cauză exterioară.” În frumoasa şi sfâşietoarea
experienţă a dobândirii conştiinţei păcatului, nu vrei şi nu poţi să recunoşti că ceea ce ai făcut e
bun făcut, iar această durere e ca un drum spre puritate. În vină trăieşti ca şi cum ai fi condamnat
de ultimul principiu şi poate numai astfel poți înţelege ceea ce filosofiei îi este inaccesibil: să
dispreţuieşti legile naturii; să fii altcum trist; să iubeşti absurdul… De aceea, în opinia lui Cioran,
trebuie distrus orice gând de păcat şi trebuie distruse toate religiile şi filosofiile ce îl admit: „Până în
rădăcini trebuie atacată omenirea, şi distrugerea conştiinţei de păcat să fie întâiul atac. Să se
schimbe odată totul!”
Trebuie, de asemenea, să ne despărţim de moarte – ne spune Cioran – prin însăşi
evidenţa ei, chiar dacă niciunul dintre muritori n-a înfrânt obsesia morţii: „De atâtea ori omul
devine altul, de câte ori în viaţă l-a chinuit gândul morţii. Dacă ani de zile ţi-a fost unicul gând, ani
de zile ai asistat la metamorfoza ta, conştientă sau inconştientă. Ai visat: moartea a trecut prin vis.
Şi altcum ți-a devenit visul. Ai iubit: şi în iubire te-a traversat moartea. Şi altcum a devenit iubirea.
Altcum au devenit dorinţele, altcum simţirile, în fiecare gând ai devenit altul; te-ai pierdut în ele şi
cu ele, şi ele s-au pierdut în tine.” Numai detaşarea de moarte ne învaţă să ne detaşăm şi de restul
lucrurilor, când ne apropiem de tot fără să avem şi nevoie de el.
De asemenea, se cuvine să ne despărţim şi de filosofie: o piatră,o floare şi un vierme sunt
mai mult decât întreaga gândire omenească. Tonul impersonal cu care filosofii îşi debitează ideile
nu dovedeşte decât inutilitatea lor. Filosofii nu ştiu ceea ce ultimul poet ştie: că ideile nu primesc
viaţă şi, în consecinţă, nu au nici o valoare şi nici un farmec.
Gustul amăgirilor îl resimţim în clipa în care constatăm că orice am face, orice am crede,
orice am iubi, orice am trăi, rămânem ceea ce suntem, la infinită distanţă de obiectele speranţelor
noastre, pentru care ne-am sacrificat nervii şi patimile şi care n-au putut salva nimic. Decepţia este
unica şansă a omului de a lua în seamă că nu mai are nimic de pierdut.
Bibliografie:
Cioran, Emil M., Cartea amăgirilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000;
Mavrodin, Irina, Cioran sau Marele joc: o poietică/poetică a ambiguităţii, Ed.
Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2007.
[Paul Butnaru, U.B.B. Cluj-Napoca, Filosofie, II]
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MÂHNITĂ DRAGOSTE DE ŢARĂ
Poetului şi fratelui Vasile Tărâţeanu

Eu am iubit-o chiar şi-atuncea
când n-a avut nimic să-mi dea
i-am pus ofrandă la picioare
întreagă tinereţea mea

n-au fost războaie să-i fiu strajă
ca brav soldat cu arma-n mână
nici nu m-am priceput prea bine
să-i apăr limba ei română

dar am iubit-o cu durerea
drumeţilor fără de casă
şi-n visul visurilor mele
am dus-o la Altar, mireasă

era bolnavă şi bătrână
şi-o cleveteau duşmani din greu
doar eu mergeam cu ea de mână
fălos şi tandru ca un zeu

i-am fost şi mire şi părinte
şi fiu şi de credinţă câine
am mers cu ea dintotdeauna
pe drumul dinspre azi spre mâine

eu am iubit-o fără margini
fără să-i cer ceva vreodată
i-am dat şi lacrimi şi lumina
istoriei de ea păstrată

eu am iubit-o chiar şi-atuncea
când n-a avut nimic să-mi dea
dar azi când are şi-mi refuză
ruşine mie şi păcat de ea!

Prof. Paul Spirescu
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Cred că am crescut un ghimpe.
Nu l-am scos, nu l-am tratat.
A tăcut, s-a-nfipt cuminte.
Nici măcar nu l-am certat
Că mă doare, că mă fierbe,
Nu mă lasă ca să cresc!
Știe numai să mă-ntrebe:
- Zi-mi, azi oare ce poftesc?
- Nu știu. (zic) Da' ce ai vrea?
N-am nimic cu zahăr brun...
- Nuuu! oftaturi aș mânca,
Și mă fac eu cât un pumn!
(Ghimpele- Iustina Alexandra Groza
clasa a XI-a B)
________________________________________________________

Geamuri reci cu mere cruzi
frunze ondulate-n cadă
din chibrit fac limonadă
Poți tu gândul să-l acuzi ?
Cade roua din pământ
umblă groapa prin sertare
corul mut noimă nu are
În nimic îți iei avânt ?
Luna crește un cățel
cerșetorii m-angajează
buruienile au vază
Răul macină oțel ?
Nu...
Spală geamul cu dreptate
Cum e roua de curată
Lunii lasă-i bolta mată
Răul fă-l pe jumătate.
(Se mai poate- Groza Iustina Alexandra
clasa a XI-a B)
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Unic destin

Amurgul sângeriu învăluieşte cerul
şi, brusc, mă simt de parc-aş fi pierit.
Sunt mort, ziua Mântuirii a sosit,
din purpuriul zenit.
Aştept unicul semn, o şoaptă
ce să-mi confirme un destin
ce l-am iubit în taină moartă
ca pe o frunză de pelin:
amarul vieţii irosite,
amar cu care mă înec,
amar iubit ca un zevzec,
amarul morţii potrivite.
Vântul, turbat de furie,
ucide tot, fără-ndoieli,
dar nu simt decât mângâieri,
şi nu sufăr de nebunie.
Eu sunt martirul,
sinucigaşul,
pătimaşul, laşul,
suferindul.
Sufăr de-o incurabilă maladie,
pe-al său consacrat nume:
melancolie.
Sunt romanticul fără nume,
înecat în ape învolburate
cu spume.
Acum sunt mort,
sau grăiesc inconştient?
Doar Cerul este suficient
de bun să mă trimită la un port
cu gigantice corăbii, ce pornesc
spre Infinit,
căci doar atât îmi mai doresc.
Si totuşi, eu cred că sunt încă viu,
contemplând, asimilând
al meu unic
destin negru-argintiu.
Claudiu Nicolaev
clasa a XI-a B
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Pseudodemiurg

Acelaşi eu,
cu un contur diferit,
într-un cadru monocrom,
devin altul.

în care oameni inconştienţi
risipesc adevărate valori,
se risipesc
pe ei înşişi.

Demiurg al unei lumi
tetradimensionale,
al unor fiinţe măreţe,
al creaţiei însăşi,
prin excelenţă.

Iar eu, cu mâna tremurândă,
parcă speriat de puterea
creaţiilor mele,
ridic încet, ezitant,
capacul.

Alerg, parcă zburând
sub cerul sângeriu
al amurgului tomnatic.
Sunt omul străzii, liber
precum pasărea cerului.

Şi-mi privesc marionetele,
la fel cum ar face şi Dumnezeu.
Cu specificarea că El
nu se teme de al Său scutier care
L-ar putea, vreodată,
ucide
şi care nu este,
în fond,
decât propria-I,
propria-mi umbră.

Mă îndrept spre unica mea
sursă ce mă menţine viu.
Este acea pubelă

Claudiu Nicolaev
clasa a XI-a B
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Vizită…
Cândva, poştaşul aducea depeşe…
Acum, cutia de scrisori e goală…
Peste păienjenişul de memorii,
Mai răscoleşte, astăzi, o rafală.

Pereţi-s scorojiţi… nu-i asta casa
În care ne-ncălzeam toţi lângă foc?
… Unde veneam în oricare vacanţă
Şi ascultam poveşti, seară de seară,
Şi adormeam în braţe cu motanul,
Până bunica îl dădea afară?

Odată, un Grivei venea grăbit
Să mă întâmpine cu blana-i sură…
Acum, la poartă, zac pisici flămânde,
Gonite de vecini, din bătătură.

Nu-i asta casa-n care, iarna,
Crăciunul mirosea a bucurie?
Şi-atunci, de ce îmi pare-aşa străină
Şi sărbătoarea nu mai vreau să vie?

Demult, pridvorul casei mirosea
A crini deschişi pe-aleea din ogradă…
Acum, ciulinii au ajuns la geam…
Şi nici măcar nu-i nimeni să îi vadă.

Ce jalnică poveste – amintirea –
Ei nu mai sunt, noi suntem fără ei;
Şi, deodată, o dorinţ-avem:
Să devenim, cu toţii, dumnezei.

Pe prag, un petic negru, sfâşiat –
Bunicul şi-a scăpat, din nou, mănuşa…
Apăs pe clanţă şi deschid încet…
De ce n-o fi-ncuiat bunica uşa?

Poarta pitică scârţâie sinistru…
În curte, două umbre hoinăresc:
„- Mă duc să caut cheia, să încui…”
„- Ştii unde-mi e mănuşa? N-o găsesc…”

Nici masa nu e pusă… Ce deranj!
Aleargă paşi străini din loc în loc…

Alina-Elena Vasiliu
Universitatea “A. I. Cuza” Iași, Jurnalism, I
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Lecţia despre om
Am crescut cu toţii sub spectrul sfaturilor adulţilor, de a întrebuinţa mereu un limbaj
frumos, de a ne comporta în societate prin gesturi frumoase, chiar de a ne îmbrăca şi a gândi
frumos despre ceilalţi. Nimeni, însă, nu ar şti să explice exact ce anume înseamnă frumuseţea în
toate aceste aspecte. Părinţii, la rândul lor, şi-au însuşit aceste concepţii de la cei superiori lor şi,
astfel, fiecare generaţie învaţă că e absolut obligatoriu să avem o conduită „frumoasă”, pentru a
putea fi acceptaţi în rândurile semenilor noştri. Cu timpul, înţelegem că această „frumuseţe” devine
sinonimă, în contextul atitudinilor şi al vocabularului, cu politeţea, eleganţa, respectul sau
recunoştinţa.
Ceva se schimbă, totuşi, când ne raportăm la frumuseţea fizică. Deodată, nu mai e
important să fii cuviincios, atent ori rafinat, pentru că un chip neatrăgător îţi şterge toate meritele.
Poţi merge frumos, poţi purta haine scumpe şi elegante, poţi fi chiar intelectual ori te poţi mândri
cu idei fascinante despre lume… odată ce „ambalajul” te reprezintă, totul pare să se evapore în
neant. Din fericire, criteriile de apreciere a frumuseţii sunt încă diferite pentru fiecare individ; altfel,
judecând toţi după un barometru universal al frumuseţii, ar exista o departajare tragică între cei
apreciaţi ca fiind frumoşi şi ceilalţi.
Pentru mulţi oameni, a fi născut în altă religie decât cea creştină este un păcat în sine;
credinţele sunt altele, sărbătorile şi rugăciunile, de asemenea. Analog, prezenţa unor defecte pe
chipul unora dintre noi ne determină, parcă, să îi includem într-o anume categorie şi să îi tratăm ca
pe nişte paria ai societăţii noastre. Atunci, sfaturile care ne spuneau că trebuie să gândim „frumos”
despre ceilalţi nu-şi mai găsesc locul. Credem că e vina lor, a celor înzestraţi cu un dram mai puţin
de simpatie fizică, de parcă ei şi-ar fi ales destinul. Încet-încet, devenim supuşi ai propriei
superficialităţi, până când ajungem să ne urâţim noi înşine, sufleteşte.
Nimic nu doare mai tare decât dispreţul şi ignoranţa – asta o ştie oricine a trăit măcar o
dată nepăsarea celor din jur. Dar dispreţul faţă de figura celuilalt devine o armă ieftină, care nu
mai are niciodată puterea de a ucide, decât vreo fiinţă mult prea slabă. Or, când lupta se dă între
un soldat şi o furnică, izbânda nici măcar nu mai poate fi satisfăcătoare; mulţumirea de a-ţi fi
doborât adversarul devine penibilă, iar aprecierea celorlalţi rămâne absentă. Atunci, la ce bun să
denigrezi bogăţia altuia, când poţi foarte bine să o sporeşti pe a ta, pentru maxima satisfacţie?
E o minune să fii OM. Mai contează, oare, cât de frumos ţi-e chipul, când ai dreptul să
trăieşti, să respiri şi să iubeşti? Înnobilându-ţi existenţa cu fiecare clipă care a trecut, poţi fi tu
propriul creator, te poţi înfrumuseţa din nou, după bunul plac al inimii. Nu poţi fi altceva decât ceea
ce tu însuţi vrei; ai voie, aşadar, să te naşti din nou şi din nou, până când, în sfârşit, vei fi cel mai
aproape de perfecţiune. Poţi face tot ce vrei! Dar nu uita că niciodată suferinţa nu te va face mai
frumos! Alungă orice necaz ori nemulţumire, lasă-ţi sufletul să viseze odată cu tine şi vei şti,
atunci, că eşti pe cale să devii un om într-adevăr frumos! Îndrăzneşte să crezi în frumuseţea ta!
„Un drum e oare mai puţin frumos fiindcă sunt spini în tufişurile de pe margini? Călătorul trece
mai departe şi lasă spinii urâcioşi să rebegească în drum.” (Stendhal, „Roşu şi negru”)
„Frumosul este echitatea absolută.” (Constantin Brâncuşi)
„Cei care găsesc înţelesuri frumoase în lucrurile frumoase sunt cei cultivaţi. Pentru aceştia
există speranţă. Ei sunt aleşii pentru care lucrurile frumoase înseamnă doar Frumuseţe.” (Oscar
Wilde)
Alina-Elena Vasiliu
Universitatea “A. I. Cuza” Iași, Jurnalism, I
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A fi… a iubi…
…Trăiesc în numele fericirii, bucurându-mă de fiecare minune a zilei de azi, de soarele
dimineţii de mâine şi de apusul lui. Miros nebunia florilor şi ascult simfonia mării. Sunt fericită în
fiecare clipă pentru tremurul vieţii mele. Mă bucur chiar şi când situaţia nu mi-o cere cu prisosinţă,
de teama vreunei clipe mai nefericite decât aceasta. Şi, astfel, inima mea se află mereu sub efectul
unui balsam de prevenţie pentru ziua de mâine, atât de imprevizibilă şi de nelimitată pentru mine.
…Trăiesc în numele dragostei, pentru că ştiu că acesta este singurul sentiment care mai
trezeşte spiritul uman. Şi cred într-o iubire perfectă, în care trăirile dăinuie dincolo de timp, fiindcă
iubirea a existat şi va continua să existe, indiferent de inteligenţă, statut social sau religie. Dar, mai
ales, sunt de părere că dragostea aparţine fiecăruia dintre noi, pentru că numai ea poate lua atâtea
forme, încât să ne mulţumească pe fiecare. Iubire e însăşi raza de soare din dimineaţa asta –
geroasă, de altfel -, în care soarele ne arată că, totuşi, se mai gândeşte şi la noi. E modul lui de a
arăta că nu ne uită; şi fiecare dintre noi are un mod propriu de a face acelaşi lucru.
...Trăiesc în numele poeziei – cea mai nobilă formă de exprimare a realităţii virtuale. Şi,
dacă viaţa îmi pare nesatisfăcătoare, o redescopăr în fiecare cuvânt scris. De aceea, am învăţat să
mă refugiez în versuri şi să trăiesc mai frumos, pentru ca existenţa mea să le-o lumineze şi pe a
celorlalţi. Mi-e teamă, însă, că dacă, prin vreo eroare irecuperabilă, poezia dispare, fiinţa umană se
va îndrepta, şi ea, spre aceeaşi finalitate; în lipsă de poezie, omul nu mai are altă şansă de
supravieţuire.
Ale mele sunt năzuinţele într-un viitor pe care mai am dreptul să-l visez frumos şi pentru
mine. Ce e mai frumos decât creaţia de orice fel, în care sufletul se dezvăluie ca o pictură prăfuită
de vreme, dar curăţată acum, odată cu prima pală de vânt care se împrăştie pe pânza ei? Şi mai
am voie să cred şi că orice creaţie te înnobilează, prin desfătarea minţii şi a sufletului cu minunea
izvorâtă dintr-o altă minte şi un alt suflet pline de sensibilitate. La fel cum, stând în preajma unor
oameni culţi, oricine poate împrumuta din atitudinea lor şi din cunoştinţele pe care le au, cultura ne
obligă, involuntar, să ne pliem cerinţelor sale, pentru a înţelege adevăratele mesaje ale creaţiilor
ei. De aceea, nu e nevoie decât de plăcere şi dedicaţie pentru a putea deveni un om cult, capabil să
emită opinii şi judecăţi de valoare.
Nu am obţinut niciodată ceva fără ca eu să fi depus un efort asiduu, pentru ca munca mea
să devină fructuoasă; şi asta mă face cu atât mai mândră de reuşitele mele. Am auzit în mai multe
rânduri oameni spunând că s-ar bucura să primească o sumă de bani nemuncită, venită aşa, ca
printr-o minune. Eu îmi doresc, însă, să nu fiu niciodată pusă într-o asemenea ipostază, fiind
conştientă că nimic nemuncit nu poate fi primit fără măcar vreo minimă cerere în schimb. În orice
societate democratică, oamenii militează pentru respectarea unor drepturi şi libertăţi, pe care,
obţinându-le, nu ştiu să le folosească. Dar este, oare, libertatea supremă un deziderat justificat şi,
mai ales, avantajos? Cine s-ar simţi perfect în siguranţă ştiind că are libertatea de a nu da
socoteală nimănui, de a trăi de unul singur într-o lume complet individuală? Cred că mai dorită ar fi
conştiinţa că cineva se va gândi mereu la tine, că se va interesa totdeauna de faptele tale şi că va
fi obligat şi capabil să te sprijine cu un sfat ori chiar cu o mustrare, când situaţia o cere.
Aşadar, iubirea, nobleţea şi libertatea sunt noţiuni pe cât de banale, pe atât de
controversate. Şi, deşi credem că ele sunt trăsăturile care definesc în mod particular fiinţa umană,
sau poate tocmai din această cauză, trebuie să demonstrăm, celorlalţi şi, în final, nouă înşine, că
putem fi în stare să înţelegem şi să valorificăm aceste deosebite caracteristici. Pentru că, întradevăr, „A fi domn e o-ntâmplare, a fi om e…”
„A-l înţelege profund în drama şi metafizica existenţei sale pe cel de lângă tine este
singurul semn de iubire. Restul – convenţie şi convenţionalitate socială.” (Constantin Stere)
„Nimeni nu se naşte nobil, nobleţea se dobândeşte…” (Mihai Drumeş, „Scrisoare de
dragoste”)
„Libertate? Dar ce-ţi trebuie libertate? Fericirea stă numai în a iubi şi a dori… a cugeta prin
dorinţele şi prin gândurile ei. Adică în a nu avea nici o libertate. Asta e fericirea!” (Lev Tolstoi,
„Anna Karenina”)

Alina-Elena Vasiliu
Universitatea “A. I. Cuza” Iași, Jurnalism, I
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Astra şi Sidera
Faptul cǎ subiectul dezirant este predispus tulburǎrilor poate fi demonstrat, cred, pornind de
la simpla etimologie a termenului a dori.
Echivalentul în limba latinǎ este reprezentat de desiderare, care, pe lângǎ accepţia sa
vulgarǎ, mai însemna pentru latini şi a aştepta ceea ce stelele vor aduce; de
sidere înseamnǎ de la stele.
Dar pentru latini strǎluceau douǎ tipuri de stele : în primul rând, cele care au fost
numite sidera, stelele nefaste, a cǎror însuşire era sǎ te atragǎ spre afund, spre abis, spre hǎu şi,
mai ales, spre hǎul lǎuntric ; celǎlalt tip de stele, denumite astra, erau cele bune – aştrii –, a cǎror
zvâcnire te fac sǎ ridici fruntea, sǎ priveşti spre cer şi, îndeosebi, spre cerul ideilor.
Or, tot aşteptând sideraţi darul stelelor, ne înstrǎinǎm de acea frumoasǎ şi superficialǎ
ataraxie, dispoziţia idealǎ a anticilor, care era contrariul indiferenţei, amestec de invulnerabilitate şi
idioţenie, în care cresc deopotrivǎ fiinţa şi nimicul.
[Butnaru Paul, U.B.B. Cluj-Napoca, Filosofie, I]
Bacalaureat?!
Clasa a XII-a.
Bacalaureat.
Momentul cel mai temut din întreg cursul liceal.
Şi acum, e atât de aproape. Mult prea aproape.
Încă din clasa a IX-a, bacalaureatul e aşa, un fel de bau-bau ce planează asupra liceenilor
din toată ţară. Se plimbă nestingherit pe lungile coridoare ale liceelor, trage cu urechea pe lângă
uşile sălilor de clasă, şi aşteaptă. Aşteaptă…
Bineînţeles, nu toată lumea îl ia în seamă. Pentru boboci, pentru elevii claselor a X-a şi a
XI-a, Bac-ul e, încă, undeva în negura viitorului, nedefinit şi nu prea temut. Avertizările cu privire
la momentul îndepărtat - neîndoielnic real, dar parcă nu atât de palpabil încât să poată fi perceput
drept înfricoşător - flutură
pe
lângă
urechile
învăţăceilor şi îşi iau zborul
pe ferestrele deschise ale
claselor. Nu, domnule, ceea
ce contează este aici şi
acum! Şi-aşa, peste 4, 3, 2
ani, cine ştie ce-o mai fi,
la modul (impresionant!) in
care se schimbă legile în
România…
Şi apoi, te trezeşti.
Clasa a XII-a trece pragul
clasei tale, şi totul se
concretizează. Programe,
lecţii pentru Bacalaureat,
teme, întrebări, sfaturi,
presiuni, morală, laudă,
profesori,
părinţi,
prieteni, aşa nu, aşa da…
toate se îmbulzesc şi se
îngrămădesc în capul tău.
Apar stresul şi frustrările,
îţi invidiezi colegii mai
relaxaţi, ai vrea să spui şi
tu că ce-o fi, o fi, iar apoi
te consolezi la gândul cor să vadă ei mai târziu.
Oftezi, şi te-ntorci la
caietul deschis pe birou,
unde, încă neterminat, te
aşteaptă eseul la română.
Şi, uite aşa, eşti cu o zi
mai aproape de momentul
adevărului.
O
fi
Bac-ul
examenul maturităţii, dar
realitatea e că e precedat
de o mare de interogații,
de incertitudini… ,,Ce-o să
fac?”, prin care, ca elev
confuz, dezorientat şi nu
prea matur, te străduieşti
să te menţii la suprafaţă.
Iar că să faci asta, începi
să te organizezi. Sau cel
puţin încerci. Două ore
înveţi la geografie, apoi rezolvi o variantă la matematică. Citeşti la istorie şi reţii vreo cinci formule
la chimie. Şi tot aşa. Şi speri c-o să fie bine. Şi mai pui mâna pe-o carte.
În fapt, nu suntem nici primii, nici ultimii care trec prin asta. Dar pentru fiecare generaţie,
Bacalaureatul pare mai ameninţător, mai greu, mai imposibil. E în firea lucrurilor, dar după ce îl
treci (cu bine), parcă nu merita atît de multe griji, nu? Şi apoi, admiterea devine următoarea BabaCloanţa a sistemului educaţional român. În fond, cel mai greu examen e mereu următorul.
Eu nu pot decât să sper că, în iulie, vom vedea multe zâmbete în curtea liceului.
Succes!
Andreea Mihaela Andronic
clasa a XII-a F
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...despre pasiune
Irina Ciobotaru, clasa a IX-a F
Ideea de ,,boboc” nu vine întotdeauna cu
bucurie în sufletul celor ce intră în clasa a IX-a,
chiar dacă intrarea în liceu denotă maturizare,
trecând de la copilărie la adolescență. Unii se tem
de
persoanele
noi,
de
respingere,
de
imposibilitatea acomodării. Această etapă a vieții
vine cu o explozie de sentimente (chiar și
contradictorii!), printre care se numără: nevoia de
singurătate, de liniște, starea de SUPERenergie,
ideea că nu ne înțelege nimeni, dar și PASIUNEAce prinde rădăcini în adolescență și culege roadele
la maturitate. Pornind de la afirmația lui D. D.
Roșca- ,,Nimic nu se creează în lumea asta fără
pasiune”, am învățat, la inițiativa doamnei
profesoare de limbă și literatură română, să
argumentez acest sentiment. Așadar, urmează un
scurt eseu realizat de mine cu PASIUNE, despre
PASIUNE.

Poate ești actor, poate ești scriitor... poate ești profesor sau poate ești... aviator! Acest
,,ești” îți marchează existența, te motivează ,,să fii”, dar s-ar transforma în ,,nu ești” dacă nu ți-ar
plăcea ,,să fii”: ,,nu ești actor”, ,,nu ești scriitor”... Acest joc de cuvinte are la bază o singură idee:
pasiunea pentru ceea ce ești sau pentru ce ți-ai dori să fii; cert e că, dacă ai suficientă pasiune
pentru activitatea X, poți să și devii X.
Totul începe așa: simți ceva deosebit pentru o anume activitate care te atrage și apare
frecvent în gândirea ta. În cazul meu, e vorba de citit- care mă atrage în mod special de vreo două
luni. Mai mereu mă gândesc: oare ce carte să mai încep? Odată cu trecerea timpului, dorința de a
face activitatea X se intensifică, ajungând să își dorești o perioadă interminabilă în care să te poți
bucura de ea. Fără să îți dai seama, nu va mai depinde ea de tine, ci, paradoxal, invers: tu vei
depinde de ea, concretizând afirmația lui François de La Rochefoucald, care precizează: ,,Pasiunile
sunt singurii oratori care conving totdeauna.” Astfel, plăcerea încetează a mai fi plăcere și se
transformă, inevitabil, în pasiune.
Aceasta este motivația tuturor celor ce sunt întrebați ,,De ce...?”; ei răspund: ,,Din
PASIUNE!”. Așadar, sunt conștienți că rolurile s-au inversat și că, de ceva vreme, nu mai sunt ei cei
care hotărăsc când se sfârșește, de exemplu, o lectură, ci conștiința lor, vocea lor interioară care
țipă, zicând: ,,Gata cu cititul! Ești obosit!”. Citându-l pe D. D. Roșca- ,,Nimic nu se creează în
lumea asta fără pasiune” (,,Existență tragică”)- se deduce că toate realizările noastre se datorează
pasiunii- miezul creator de dorințe și de idealuri. Odată instalată, pasiunea se dovedește a fi ca un
demiurg, reușind transformări uluitoare, după cum afirma tot François de La Rochefoucald:
,,Pasiunea preface adesea într-un scrântit pe cel mai inteligent om și le dăruiește adesea
inteligența chiar și celor mai proști.”
În concluzie, odată pătrunsă în suflet, pasiunea schimbă sensul logic al desfășurării
evenimentelor, creând dependență între ,,pasionat” și ,,pasiune”. După cum am mai menționat, ea
este miezul creator de idealuri, cel pasionat dorindu-și realizări în domeniul față de care o simte.
Să faci ceva fără pasiune e ca o iarnă fără zăpadă, ca un cer fără stele, adică fără viață. De aceea,
cu ajutorul pasiunii, sentimentele migrează în activitatea preferată, pasiunea fiind puntea dintre
sentimente și ideal. Deci, ,,Nimic nu se creează în lumea asta fără pasiune.”
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Ultimul vals/ The last waltz

Dansând în întuneric pe pași suavi de vals
Cuprins de dor, în taină, rememorez trecutul.
Când eram doi și deschideamSertarul cu aplauze, acum... veșnic încuiat.
Mi-e dor să plâng aiurea
Din cine, ce motive...S-aud cum spui
Să tac! cu un ecou puternic
Care și-acu-mi răsună melodios în minte.
Cumplit...
E-n viața ta să știi că pe vecie vei fi
Doar un dansator stingher, pe ritm nedefinit
Al unui cântec tragic, rostit la infinit.

Dancing on waltz steps in the dark
Overwhelmed by hunger, in mystery, I remember the past
When we were two and we were opening
The shelf with applauses, now…for ever locked.
I miss crying elsewhere
From who knows what reasons…To hear how you say
Stop! With a powerful echo
Which even now sounds sweet in my mind.
Terrible...
Is in your life to know that you will always be
Only a lonely dancer, on an indefinite rhythm
Of a tragic song, played over and over again.

Cristina Oriță, clasa a XII-a A
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The Fate of a Hero
Since oldest living memory, the Dungeon Gate has stood in the heart of the Old Wood. Its
doorway leads to infinite possibility, to subterranean lands fabled in stories and myths. Many
adventurers have passed over that ancient threshold- some to find fame, glory and wealth beyond
telling, and others never to return.
The Town of Grove has ever been the safe haven at the Dungeon’s mouth- a watering hole
and resting place for weary adventurers. Here great tales are told by the Inn’s fire. Journeys are
planned and legacies are made. Minstrels sing of great feats of Heroes long gone, and statues ring
the square, a testament to their deeds.
After traveling many hard and dusty days, Aldous and his faithful companion- a dog named
Robin- arrived at last in the fabled town, which waited beneath the long shadows of the Gate. Near
the edge of town was a crumbling well that reminded him of the old days spent in Ekbathan- the
rampant town where he was born and also the place where he met, for the first time in his life, the
true evil. He remembered how, as a child, he sat among merchants who made their camps around
such places, enthralled by their songs and stories of noble heroes from far-away lands. These tales
of great warriors and still greater deeds filled his heart with fire and, after every story, he desired
even more that other heroes should hear someday tales about him.
One day, eager for adventure and the chance to hone his skills, Aldous has strayed far
from the safety of city walls. Seeking shade and cold water, he spotted a narrow opening in the
rock face, where a recent tremor had exposed a small cave. Upon entering the gloom, a faint
glimmer drew him deeper and deeper down the passages. His eyes adjusted to reveal a very large
old chest- there were shiny glyphs upon the side, but he could not make them out.
Curious, he pushed against the heavy lid. At a handswidth open, the skin on his arms
prickled in warning, but only when the lid crashed to the ground, Aldous realized the gravity of his
mistake: he had unsealed a tomb. A pale green vapor billowed up to engulf him and, within
seconds, the mist coalesced into a familiar shape-once a man, perhaps, now twisted and evil
beyond his imagining.
Stories of heroes are never without villains, but the evil of Tekala was described only in
whispers. A necromantic priest, power-hungry and cruel, he was executed by the King when his
treachery was discovered. The spirit did not speak, but a single thought filled the void…vengeance.
Then, with a little more than a low, rumbling groan, Tekala was gone. Recovering his senses,
Aldous raced from the cave. He had to warn his family, he had to warn the King. Moments later, a
deafening explosion ripped through the air.
His home, the once-proud, beautiful city of Ekbathan, lied in ruins. Enormous black rocks,
disgorged from the earth, smashed through walls and set fire to shops. Shining white columns had
snapped like fresh reeds, their golden caps crushed against the rubble. The air was thick with dust
and smoke and worse still, it vibrated with a strange, sawing buzz…locusts, horrible and devouring.
With his heart pounding into his chest, Aldous realized that it was too late for many of the
people who inhabited Ekbathan-they, including Aldous’ family were dead. Aldous kneeled before
that desolating landscape, with his heart deserted and tears on his cheeks. He understood that the
damage was already done and he could do nothing to undo his terrible error. He realized that the
only way to avenge his beloved family was to fight, without regrets, fear or constraints. He also
realized that the focus of Tekala`s wrath was the King and all that he loved and appreciated most.
He had to help the King stop Tekala and find a way to right that wrong. There was no other fate for
the hero of Ekbathan…
The King was the one who was spared in Ekbathan, probably because Tekala wanted to
slay him as he did to him many years ago. The King, when he laid his eyes upon Aldous, he
widened them and accepted his help in his attempt to break Tekala`s curse once more. They
entered his lair and fought his minions with courage, but it was not enough; with every step they
made, the evil powers grew enormously as hatred consumed whatever remained of the once-living
priest.
Alexandra Matei, clasa a X-a F
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The way we are
We are not what we seem to be: a pessimistic might
have thousands of optimistic thoughts, a broken-heart might be
brave enough to love again or a simple orphan might be the best
dad ever.
Our walls are cold, but the hot steam made up of lies and
things we don’t like to show may get through. On the outside we
cry, but inside our soul is stronger, we say that we are ugly, but
what we don’t know is that courage makes a person beautiful.
It’s just fear that makes us locked inside a body, a temporary
home. It’s the feeling that grows greater before we face it.
It doesn’t matter what we look like because each of us is
a frame, but the whole picture is different because the details are
made up from our aura, the way we are inside and the colours of
our thoughts. The more we show them, the more wonderful the
colours are. We are not the designer of our personality, we are
just a quarter of it.
This is what we are, the same piece of feelings, showed
in other order.
Cristina Minuț
clasa a VIII-a

Un amico verro sa.
Quando sale a darti una mano
E nu ti lascia solo per la strada
A ricevere le nove botte.

Il amico
Essi sempre e dela mia parte
E ti protegge dal inamico
Per il bisagno si riconosche
A essere un rarissimo amico.

Il erroe
Ieri e estato
Oggi nam ce piu.
Solo per proteggere il pause,
Tu vecchio nono dalle favole.

Ai passato pesanti oui per la guerra
Per il pause e per il popolo
Senza nessun motivo per la vita.
Per arrivare un bravissimo erroe.
Andreea Dumitrache
clasa a XII-a A
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L’histoire d’un Phoenix
Il y a un oiseau qui ne peut pas faire des oeufs et qui n’a pas d’héritiers. Il a été ici quand
le monde a été formé et il vit encore , en habitant dans un désert secret et inconnu pour les
hommes. Il est le Phoenix, l’oiseau du feu.
Un jour, à l’origine de notre monde , le soleil, pendant qu’il regardait sur la Terre, il a
observé un grand oiseau avec un plumage éblouissant, rouge et avec des nuances plus dorées que
les rayons du soleil même. Donc le Soleil a dit:
“ - Glorieux Phoenix, tu seras mon oiseau dorénavant. Tu porteras ma lumière dans ce monde et
tu vivras à jamais.”
Vivre à jamais! Le Phoenix a été enchanté d’entendre ces mots. Il tendait son cou vers le
ciel et il chantait: “- Soleil, glorieux Soleil, je chanterai mes chants seulement pour Toi!”
Mais le Phoenix n’a pas été heureux pour une longue période de temps. Son plumage
était très beau. Les hommes, les femmes et les enfants ensemble essayaient toujours de le
capturer. Ils voulaient avoir quelques plumes pour satisfaire leur égoïsme.
“ je ne peux pas vivre ici”, pensa le Phoenix et il vola vers l’est, où le soleil paind chaque
matin. Le Phoenix vola beaucoup de temps, mais, enfin, il arriva dans un désert éloigné et secret,
où personne ne vivait. Et là, le Phoenix est resté tranquillement, en volant dans la liberté du
désert et en chantant ses chants pour le Soleil.
Prèsque cinq ans sont passés. Le Phoenix était encore vivant , mais il était devenu vieux.
Il était toujours fatigué et il avait aussi perdu sa puissance. Il ne pouvait pas voler à travers les
nuages, ni voler aussi rapidement et loin comme il faisiat quand il était jeune.
“Je ne peux pas vivre tellement”, pensa le Phoenix. “Je veux être jeune et vigoureux
encore une fois”. Donc, le Phoenix, en regardant vers le ciel, chantait: “ Soleil, glorieux Soleil,
peux-tu me faire jeune et fort encore une fois?” mais le soleil n’a pas répondu. Chaque jour, le
Phoenix chantait. Quand le soleil ne lui a pas encore répondu, le Phoenix décida de retourner au
lieu où il avait habité une fois et de demander au Soleil ce qu’il voulait.
Le Phoenix vola au-dessus le désert, des collines, de vertes vallées et d’ imposantes
montagnes. Son voyage était long et, parce qu’il était vieux et maigre, il devait se reposer au cours
de son chemin. Maintenant, le Phoenix a un délicat sens de senteur et il est attiré par les plantes et
les épices. Par conséquent, chaque fois qu’il atterait, il collectait l’essence de la cannelle et toutes
les variétés de fleurs, qu’il les transportait dans ses serres. Quand, en fin, l’oiseau arriva au lieu qui
a été une maison pour lui, il atterit sur un palmier, sur un versant d’une grande montagne.
Ensuite, il a construit un nid dans la cime du palmier avec la cannelle et les fleurs, et il a modelé un
oeuf avec la douce résine d’un arbre des environs, qui s’appelle myrrh.
Maintenant, tout était fini. Le Phoenix empoigna l’oeuf dans ses serres et chanta:
“- Soleil, glorieux Soleil, peux-tu me faire jeune et fort encore une fois?”
Cette fois-ci, le Soleil entendit son chant. Avec ses rayons, il écarta les nuages et arrêta
les vents et il envoya ses rayons et tous ses feux vers le versant.
Tous les animaux se cachèrent des rayons ardents, mais le Phoenix restait comme une
statue dans son nid et laissa le Soleil caresser son plumage doré. Brusquement, des flammes
embrassèrent le nid et le Phoenix devint une grande balle de feu. Après de longues minutes, les
flammes s’éteignirent. L’arbre et le nid n’étaient pas brûlés, mais le Phoenix est disparu. La seul
chose qui est restée là était un morceau de cendre argentée. La cendre commença à trembler et,
au-dessous de là, se souleva un jeune Phoenix. Il était petit, mais il tendait son cou vers le ciel et
battait ses ailes, jusqu’à ce qu’il soit devenu encore une fois aussi grand qu’il était avant sa
renaissance. Le Phoenix prit son oeuf et, accompagné par un nuage d’oiseaux qui lui chantaient: “tu es le plus beau oiseau!tu es notre roi!”
Les oiseaux volèrent avec le Phoenix vers le temple du Soleil que les Egyptiens avaient
construit au Héliopolis, la ville du Soleil. Ensuite, Le Phoenix mit son oeuf avec la cendre dans
l’autel du temple.
“Maintenant”, dit le Phoenix, “ je dois voler seul”. Et, pendant que les autres oiseaux
restèrent au temple, le Phoenix vola vers l’est, vers le désert ou il vit autre fois, en attendant de
retourner au temple du Soleil.
Alexandra Matei, clasa a X-a F
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ECDL- o oportunitate pentru viitorul tău
Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer
Driving Licence) este documentul standard pentru calificarea de bază în utilizarea computerului,
recunoscut la nivel internaţional, dovedind abilitatea deţinătorului de a folosi eficient un computer.
Astfel, cel mai bun răspuns la întrebarea „Ştiţi să folosiţi computerul?” este: „Da, am Permisul
European de Conducere a calculatorului.”
Fiind singurul certificat paneuropean, ECDL
operează şi este recunoscut în statele Uniunii
Europene, dar şi în multe alte ţări. Deţinătorul
certificatului are astfel siguranţa recunoaşterii
capacităţilor şi calificărilor sale peste tot în Europa,
mai ales în contextul extinderii Uniunii Europene
şi aderării la piaţa de muncă europeană.
ECDL ROMÂNIA a introdus standardul ECDL la noi în ţară în anul 2002 şi de atunci a
dezvoltat cu succes o reţea de centre de testare ECDL, asigurând tuturor oportunitatea de a obţine
şi de a-şi certifica la un anumit nivel competenţele digitale. Dupa 10 ani de activitate, în România
sunt înscrişi peste 200.000 de candidaţi în programul ECDL şi s-au acordat mai mult de 130.000 de
certificări ECDL în urma celor aproximativ 1 milion de examene susţinute în cele peste 700 de
centre acreditate ECDL la nivel naţional. Tineri (elevi sau studenţi), funcţionari publici sau angajaţi
în companii îşi pot dovedi abilităţile TIC prin intermediul certificării ECDL, recunoscută în 148 de
ţări de pe toate continentele lumii.
Începând cu 2010, ECDL ROMÂNIA, prin Fundaţia Internaţională ECDL, şi-a afirmat
angajamentul pentru obiectivele Agendei Digitale pentru Europa (DAE) şi derulează proiecte ce
urmăresc să promoveze dezvoltarea programelor pentru competenţe digitale la nivel educaţional şi
să perfecţioneze şi să modernizeze sistemele educaţionale, punând la dispoziţia tinerilor de astăzi
aptitudinile necesare pentru mobilitate pe piaţa muncii din viitor şi să ia măsuri speciale pentru a se
asigura că grupurile marginalizate precum şomerii, bătrânii, persoanele cu dizabilităţi şi cei aflaţi în
zone izolate au posibilitatea să participe la societatea informaţională.
ECDL ROMÂNIA a câştigat WITSA Merit Award în cadrul ceremoniei de la Congresul
Mondial privind Telecomunicaţiile Internaţionale 2012. Alianţa Mondială pentru Servicii şi
Tehnologia Informaţiilor (World Information Technology and Services Alliance - WITSA) a acordat
în cadrul evenimentului desfăşurat la Montreal în perioada 22-24 octombrie 2012 premiul de merit
ECDL ROMÂNIA pentru promovarea la scară largă a competenţelor de bază pentru utilizarea TIC.
La Liceul Teoretic “Emil Botta” – Adjud, s-a înfiinţat un centru
ECDL în anul 2007, sub coordonarea profesorilor de informatică, Brînzoi
Elena şi Diaconu Adriana Daniela. Elevii şi profesorii, din orice unitate
şcolară, pot susţine în acest centru examenele în vederea obţinerii
permisului ECDL.
În cei cinci ani de activitate în centrul ECDL de la Liceul Teoretic “Emil Botta” au obţinut
permisul ECDL 531 de elevi şi 8 cadre didactice.
Programa pentru evaluarea competenţelor digitale le permite elevilor să susţină examenele
în vederea obţinerii certificatului ECDL începând cu clasa a IX-a putând să finalizeze la sfârşitul
clasei a X-a, odată cu materia parcursă în cadrul orelor de TIC din programa şcolară. Având deja
Certificatul European, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competenţe digitale
cu Certificatul ECDL, conform anexei 3 la O.M.E.C.I. nr. 5219 / 09.09.2010 privind
recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională
prevede:
„Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D din
cadrul examenului de bacalaureat, rezultatele obţinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatul
ECDL Start sau cu certificatul ECDL Complet”.
Un alt avantaj, constă în faptul că, anumite facultăţi, printre care SNSPA- Bucureşti,
Universitatea Politehnica Bucureşti, etc., echivalează examenele în domeniul TIC studenţilor care
deţin permisul ECDL.
Într-o societate care se dezvoltă intr-un ritm alert, iar cunoaşterea limbilor străine şi a
tehnologiilor IT îţi uşurează succesul profesional, ECDL este o oportunitate pentru viitorul tău.
prof. Elena Brînzoi
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Multilingvismul și Europa
Multilingvismul şi Europa reprezintă două feţe ale aceleiaşi monede. În Europa, diversitatea
lingvistică este o realitate care ne uneşte într-o istorie şi o cultură comună. Multilingvismul este cea
mai explicită ilustrare a devizei „unitate în diversitate”, este instrumentul care contribuie mai
degrabă la crearea unor legături strânse între oameni, decât la exemplificarea diferenţelor între
societăţi. Diversitatea lingvistică are un rol esenţial în consolidarea unei identităţi europene, dar în
acelaşi timp ajută şi la dezvoltarea celeilalte faţete ale identităţii noastre – locală, regională şi
naţională.
În contextul actual al globalizării, mobilităţii şi migraţiei, multilingvismul poate oferi noi
soluţii pentru cetăţeni şi societate.
Într-o Europă multilingvă, predarea şi învăţarea limbilor străine reprezintă o prioritate
absolută, un factor strategic pentru dezvoltarea unei Europe bazate pe cunoaştere în secolul XXI.
În această Europă multilingvă, învăţarea limbilor străine, în special a limbii engleze, poate deschide
calea către noi oportunităţi. Limba engleză este cea mai importantă limbă din punct de vedere al
comunicării, întrucât este cunoscută, cel puţin la un nivel de bază, de aproape o treime din
populaţia globului (1,9 miliarde de oameni). Este limba internaţională de bază în comerţ, afaceri,
comunicaţii, aviaţie, divertisment, informatică, diplomaţie şi în internet. Aşadar cunoaşterea
acesteia poate oferi oportunitatea unei cariere mai bune, şansa de a locui, studia sau lucra într-o
altă ţară, de a avea uneori vacanţe mai plăcute sau chiar, deşi poate mai puţin simplu, de a avea o
relaţie cu o persoană dintr-o altă ţară. Pentru întreprinderi, angajaţii cunoscători ai mai multor
limbi pot facilita deschiderea către pieţele europene şi mondiale.
În ciuda concepţiei că românii ştiu bine să vorbească limbi străine, potrivit studiilor,
procentul celor care vorbesc fluent engleza este mult mai mic decât media europeană. Explicaţia
pentru diferenţele dintre procentele autohtone şi mediile europene poate fi găsită prin analiza
modului în care învaţă românii limba engleză şi a eficienţei modalităţilor folosite de ei.
Sursele cel mai des invocate de români pentru învăţarea englezei sunt: orele de la şcoală
(ineficiente, axate de cele mai multe ori doar pe manual), meditatorul particular, filmele, muzica şi
canalele TV, centrele particulare de limbi străine, cărţile, ziarele şi revistele. Procentul mic al celor
care vorbesc fluent engleza este valabil şi în ceea ce îi priveşte pe angajaţii din majoritatea
companiilor româneşti, lucru care nu poate decât să aducă prejudicii bunei funcţionări a acestora şi
a pieţei. Companiile angajatoare, atât cele naţionale, cât şi cele multinaţionale, îşi doresc din ce în
ce mai mult persoane capabile să susţină conversaţii şi mai ales să redacteze documente într-o
limbă străină, fapt pentru care cunoaşterea cel puţin a limbii engleze a devenit aproape un criteriu
eliminatoriu în cadrul proceselor de recrutare.
Fiecare zi care trece fără învăţarea unui cuvânt nou sau a unei expresii noi într-o altă limbă
este o zi pierdută, deoarece nu se ştie niciodată când se iveşte oportunitatea unei promovări sau a
unei noi slujbe, ce poate fi ratată din cauza neîndeplinirii cerinţei de cunoaştere a limbii engleze cel
puţin la nivelul de upper-intermediate ( B2 ).
S-a ajuns la concluzia că multilingvismul este esenţial pentru cultură, educaţie, comunicare
şi ocuparea forţei de muncă, pentru integrarea migranţilor şi mobilitatea lucrătorilor. Este
important pentru competitivitatea economiei europene. Este vital pentru companiile care vor să
intre pe noi pieţe şi să se adreseze consumatorilor într-o limbă pe care aceştia o cunosc. Într-o
societate dinamică precum este cea actuală, o atitudine care ne poate menţine competitivi este
învăţarea continuă. Cunoaşterea unei limbi străine este deosebit de importantă pentru experienţa
umană, este vitală pentru integrarea migranţilor şi pentru dialogul intercultural.
Într-o societate atât de diversă şi în continuă globalizare, o a doua limbă vorbită (de
preferinţă engleza) reprezintă cheia succesului integrării internaţionale şi ar trebui să facă parte din
educaţia oricărei persoane, indiferent de vârstă. Nu este niciodată prea târziu pentru a învăţa o
limbă străină şi a profita de perspectivele pe care această cunoaştere le oferă. Învăţarea limbilor
străine ar trebui să facă parte din activităţile din timpul liber, în mod asemănător sportului. In acest
sens, tot mai des este promovată ideea învăţării de limbi străine în afara şcolii şi universităţilor,
insistând mai ales asupra intensificării eforturilor în sensul stimulării studiului lor de către adulţi.
Prin intermediul tot mai multor programe educaţionale (Erasmus, Comenius) cetăţenii europeni
sunt încurajaţi să vorbească cel puţin două „limbi de adopţie” - alte limbi decât limba maternă şi să
le utilizeze pe durata vieţii acasă sau la serviciu.
Un proverb arab care reflectă cu adevărat importanţa învăţării limbilor străine spune: „Dacă
doreşti să eviţi un război, învaţă o limbă”. Se poate trage astfel concluzia că a învăţa o limba
străină este sinonim cu a crea o punte între oameni şi culturi, a înţelege alte popoare şi modul lor
de a gândi, a depăşi barierele culturale.
Prof. Mariana Gruber
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Reflecții subiective
Ei bine, săptămâna ,,Şcoala Altfel” a fost întradevăr… altfel. A fost diferită prin caracterul ei de noutate,
bineînţeles, dar dincolo de acesta, abordarea neobişnuită pe
care a presupus-o şi provocările pe care le-a aruncat
tuturor, de la domni şi doamne profesor, până la elevi,
indiferent de vârsta lor, au reprezentat apogeul acestei
inovaţii în educaţie.
Pentru prima dată, graniţele dintre dascăli şi
învăţăcei, marcate mai ales prin sistemul clasic de notare
de la unu la zece, au dispărut. În acelaşi mod s-a dizolvat şi
ierarhia fiecărei clase, statuturile stabilite în funcţie de
rezultatele şcolare alea fiecărui elev fiind de cele mai multe
ori răsturnate. De data aceasta, altele au fost criteriile după
care s-au desfăşurat orele de curs, iar activităţile organizate
au fost dintre cele mai diverse, de la meciuri de fotbal sau
handbal până la vizionarea de filme sau karaoke. Acestea
au oferit tuturor şansa de a se cunoaşte mai bine decât o
făcuseră până atunci, de a descoperi aptitudini noi, în ei sau
în cei din jurul lor, sau de a le fructifica pe cele deja
existente. În aceeaşi măsură, au apropiat şi întărit atât
relaţia profesor-elev, cât şi relaţia elev-elev, determinând
ambele părţi să se aprecieze mai mult. O astfel de
reciprocitate nu putea avea decât urmări pozitive,
accentuând spiritul de echipă şi promovând fie altruismul şi
întrajutorarea, fie competiţia, învăţându-ne astfel, dincolo
de teorie, lecţii de viaţă.
Aşadar, experimentul ,,Şcoala Altfel” a fost mai
mult decât reuşit, iar în urma unor astfel de rezultate
favorabile, nu ne rămâne decât să aşteptăm să fim
surprinşi de următoarea săptămână de şcoală… altfel.
Prof. Lia Bădură
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Culorile în ţinuta vestimentară
Culoarea, într-o definiţie acceptată, este percepția luminii definită de anumite caracteristici și
nume. Fizic, principalele culori perceptibile ale spectrului solar sunt: Roşu; Oranj; Galben; Verde;
Albastru; Violet (ROGVAIV este spectrul luminii solare, dar între indigo şi violet ochiul nu face
distincţie). În impresia pe care lumina o face asupra ochilui, contează, însă, nu atât culoarea, cât
nuanţa. După unii specialiţti ochiul omenesc poate distinge peste 600 de nuanţe.
Cu toate că cei mai mulţi dintre noi dau prea puţină importanţă ţinutei, este nevoie de multă
atenţie când asortăm hainele colorate pe care le purtăm, pentru că ele influentează modul în care
suntem percepuţi de cei din jur.
Culorile se asemuiesc cu un colectiv: unele se completează reciproc, altele se bat cap în cap.
Culorile emană energie şi, dacă reuseşti să le asortezi, te vei remarca în mod plăcut.
În legătură cu culorile există şi prejudecăţi. După o legendă europeană, fetele se năşteau din
trandafiri (roze), pe când băieţeii erau protejati de albastrul cerului, pentru a nu fi atinşi de forţele
răului.
Iată de unde vine culoarea roz pentru fete şi albastrul pentru baieţi.
Dar culoarea cămăşii pe care o porţi poate da informaţii despre
IQ-ul şi despre educaţia ta. Asemeni sunetelor, culorile ne
influenţează permanent.
Cei mai mulţi dintre noi, când suntem afectaţi de "ţipete", ne
referim doar la intensitatea sunetelor pe care le auzim. Dar toti
cunoaştem expresia "culori ţipătoare", însă mulţi dintre noi nu
acordăm suficientă importanţă impactului pe care acestea îl pot
avea asupra celor din jur, echivalând cu poluarea fonică.
Psihologii au constatat că o voce puternică, asociată culorilor
ţipătoare, trădează un IQ scăzut. Într-un discurs, tonul utilizat poate
determina în ce masură acesta este sau nu credibil. Folosind o
tonalitate moderată dai impresia unei personalităţi puternice,
autocontrol si relaxare, pe când folosind o tonalitate acută, transmiţi
disperarea de a fi convingator.
Ceva asemănător se întâmplă şi în cazul culorilor. Dacă porţi camaşă hawaiiană în cadrul unui
eveniment care impune ţinuta sobră, efectul nu va fi dinamic, ci, mai degrabă, ridicol. Poate de
aceea în mediile oficiale s-au impus limte din punct de vedere al vestimentaţiei.
Educaţia în acest sens ar trebui deci, să ocupe un loc foarte important în cadrul orelor de dirigenţie,
pentru că, unde să înveţe un om lucruri atât de importante, dacă nu în şcoală ? Impactul pe care
îmbrăcămintea îl poate avea ar constitui un avantaj sau, dimpotrivă, un mare dezavantaj în
momente nepotrivite.

Cîtevă sugestii de combinare a culorile pentru a obţine efecte plăcute
De obicei o ţinută este formată din mai multe culori. Nuanţa de bază este aceea care definesşe
ansamblul, iar nuanţele de accent sunt cele auxiliare (două, trei culori care completează culoarea
de bază) şi pot fi triadă, complementare, analoage, neutre, monocromatice
sau contrastante.
Culorile (triadă) primare sunt roşu, galben şi albastru. Sunt primare
pentru ca nu pot fi obţinute din amestecul altor culori, dar combinate între
ele, generează toate celelalte nuanţe.
Culorile (triadă) secundare sunt oranj, verde şi violet, obţinute din
amestecul a două culori primare (roşu + galben = oranj; galben + albastru
= verde; roşu + albastru = violet)
Culorile intermediare se obţin fie prin combinarea a două culori secundare, fie prin
combinarea unei culori primare cu una secundară.

36

Nota Bene
Culorile complementare sunt direct opuse una
celeilalte. De aceea, un pulover roşu sau grena se asortează
foarte bine cu panataloni verzi (nuanţa închisă). Albastrul
este opusul oanjului, prin urmare nuanţele aurii, ruginii sau
maro se pot combina cu anumite tonuri de albastru.
Culorile analoage sunt foarte apropiate în spectrul cromatic: verde închis-verde mediu-verde
deschis-galben închis-galben mediu-galben deschis. O camaşă galbenă se va asorta foarte bine cu
o jachetă verde sau maro. Categoria culorilor analoage include culori calde (rosu, oranj, galben)
şi culori reci (verde, albastru, violet). Designerii îşi construiesc de obicei colecţiile pe baza a două
sau trei nuanţe analoage.
Pentru a crea echilibru dinamic, poţi combina două culori calde cu una rece sau două culori
reci cu una caldă. Exemple: costum bleumarin, camaşă bleu şi cravată roşie; jeans, camaşă
galbenă si jachetă ruginie.
Culorile monocromatice reprezintă, de fapt, mai multe tonuri ale aceleiaşi nuanţe.
Culorile neutre sunt alb, negru, gri sau bej. Persoanele care se îmbracă în negru denotă lipsă
de încredere în forţele proprii - spun psihologii - au nevoie de ajutor. Pantalonii khaki, camaşa albă
şi puloverul gri formează un ansamblu neutru, "static", dar sofisticat.
Culorile sezoniere sunt cele asociate anotimpurilor. Pastelurile se poartă primavara şi vara, iar
culorile terne sunt preferate toamna şi iarna.
Ţinutele contrastante nu sunt aceleaşi cu ţinutele complementare!
Exemple de elemente contrastante: 1. costum bej, camaşă galbenă, cravată verde;
2. costum gri, camaşă albă, cravată rosie; 3. pantaloni khaki, cămaşă bleumarin.
Prof. Rodica-Iuliana Rogoz
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Vrancea, prima participantă la jocurile olimpice moderne
De la Olimpiadele antice la Jocurile Olimpice moderne.
Începuturile Olimpiadelor antice.
Originea Jocurilor Olimpice se pierde în negura vremurilor. Unii cercetători ai genezei
Olimpice afirmă că asemenea întreceri s-au organizat incă de acum 4 000 de ani. Se spune că
Herakles (Hercule la romani), fiul lui Zeus și al reginei Alcmena, plecând spre Elida în secolul al XVlea î.e.n. s-a oprit în Olimpia, unde a organizat o întrecere pentru cei patru frați ai săi. El a măsurat
o distanță egală cu 600 de tălpi proprii, în linie dreaptă, cunoscută mai târziu sub denumirea de
stadiu ce avea 197,27 m, pe care au alergat frații săi. Învingătorului i-a decernat o ramură de
măslin. Iată cum elemente de legendă se îmbină cu fapte reale, păstrate de-a lungul secolelor –
distanța de alergare de un stadiu, devenită clasică sub forma probei de dromos, și încununarea
învingătorilor cu ramuri de măslin.
Săpăturile arheologice întreprinse la Olimpia în secolul XIX-lea au dat la iveală, pe lângă
rămășițele unor importante construcții, numeroase statui sau obiecte de cult și plăcile de marmură
pe care erau imortalizate numele învingătorilor la Jocuri Olimpice. Dintre aceștia Korebos, negustor
din Elida, este consemnat ca cel mai vechi campion olimpic, în anul 776 î.e.n. De aici s-a considerat
ca el este, totodată, și primul laureat al Jocurilor Olimpice, iar numărarea edițiilor s-a făcut
începând cu ediția din anul 776 î.e.n.
După începutul primului mileniu creștin, odată cu decretarea credinței creștine ca religie în
întregul Imperiu Roman, importanța Jocurilor Olimpice a scăzut, fiind apoi interzise prin decret
imperial in anul 393, de către împăratul Teudosie, pentru faptul că erau asociate cu religia păgână
a vechilor greci. Au trecut mai bine de 1 000 de ani până ce ideea olimpismului avea să renască în
spiritele oamenilor din societatea modernă.
Jocurile Olimpice moderne.
Inițiatorul întemeierii Jocurilor Olimpice moderne a fost Evanghelie Zappa născut în
provincia otomană Epir (Albania). A emigrat în Țara Românescă in jurul anul 1833. Ceea ce a
rămas consemnat în dreptul numelui său, în mod deosebit, a fost inițiativa de a reînființa Jocurile
Olimpice, ca simbol al bunei înțelegeri între popoare. În jurul anului 1850 el a început o amplă
campanie de reluare a Olimpiadelor. Chiar dacă nu s-a înfaptuit nimic, important este de subliniat
că această idee a fost enunțată pentru prima oară în România.
Pe 25 noiembrie 1892 baronul francez Pierre de Coubertin, în amfiteatrul celebrei
universități pariziene Sorbona lansează ideea reluării Jocurilor Olimpice din antichitatea greacă. Doi
ani mai târziu ideea baronului a fost pusă în practică în urma deciziei luate de Congresul
Internațional de la Paris privind restabilirea Jocurilor olimpice moderne.
Prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne a avut loc in anul 1896 la Atena - Grecia.
În anul 1900 România intră în competițiile olimpice cu sportivul George A. Plagino (18781949), competiția având loc la Paris. Acesta a obtinut locul 13 la tir talere din 31 de concurenți.
Numele de Plagino este legat de comuna Dumbrăveni (Vrancea), căreia se pare că i-a dat numele,
numindu-se mai întâi Plăginești și apoi Plăinești. De menționat este faptul că a fost și
reprezentantul României în Comitetul Internațional Olimpic între anii 1908-1948
Director al Academiei Olimpice Române filiala Vrancea, profesor Cătălin Pionescu
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Tabelul periodic
Tot ce există în lume este alcătuit din elemente – substanţe care nu pot fi divizate sau
simplificate prin reacţii chimice.
Fiecare element are propria personalitate. Multe dintre ele, ca de exemplu aurul, argintul şi
plumbul, sunt cunoscute de mii de ani. Altele, cum ar fi darmstadtiu, au fost create în laboratoare
ultraperformante, recent, după 1990.
Tabelul periodic s-a născut din ideea renumitului chimist Siberian Dimitri Mendeleev. În
1869, el a clasificat elementele în grupe (coloane) şi perioade (rânduri), lăsând spaţii libere în
tabelul lui pentru elementele chimice care nu erau descoperite la acea vreme. În zilele noastre,
golurile au fost umplute, şi există un număr de 111 elemente cunoscute, dar ar putea fi şi altele
care nu au fost încă descoperite. Grupele verticale ale tabelului alcătuiesc “familii” – toate înrudite
între ele şi preferând aceleaşi tipuri de “artificii” chimice.
Hidrogen

Simbol: H

Număr atomic: 1

Masă atomică: 1.0079

Culoare: nu are

Stare de agregare: gaz la 25˚C

Clasificare: nonmetal

Densitate 0,082 g/l

Punct de topire: -259,14˚C

Punct de fierbere: 252,87˚C
Poate că sunt micuţ, dar nu mă subestima. Sunt un tip minion, însă ştiu cum să mă fac
remarcat, şi mă laud cu o personalitate înflăcărată – nu uitaţi că sunt întotdeauna numero uno!
Sunt cel mai simplu şi mai uşor dintre elemente, cel mai răspândit în universe şi sursa tuturor
lucrurilor care există în el – de la materie şi energie până la viaţă. Sunt ceea ce ofe0072ă energia
necesară fuziunii nucleare care are loc în stele, şi sunt cărămida care stă la baza tuturor celorlalte
elemente din sistemul periodic.
Pe Pământ exist sub forma unui gaz cu o pereche de atomi de hidrogen (H 2). Sunt
extraordinary de inflamabil. Mai demult eram folosit pentru a alimenta aeronavele, până când
câteva explozii fatale au pus punct carierei mele. În viitor, îmi propun să devin un element
important în pilele de combustie - un mod ecologic şi efficient de a genera electricitate.
Anul descoperirii: 1766
Oxigen

Simbol: O

Număr atomic: 8

Masă atomică: 15,999

Culoare: nu are

Stare de agregare: gaz la 25˚C

Clasificare: nonmetal

Densitate: 1.308 g/l

Punct de topire: -218,3˚C

Punct de fierbere: 182,9˚C
Liniştit şi modest, sunt incolor, inodor şi insipid. Unii spun că îmi lipseşte personalitatea,
dar ei nu cunosc adevărata măreţie. Eu sunt energia din spatele celor mai multe reacţii chimice
care au loc pe Pământ. Fără mine nu poţi trăi.
Sunt un gaz alcătuit din doi atomi (O2) gata oricând să se combine cu alte substanţe în
“reacţii de oxidare” pentru a elibera energie. Când mă respiri, eu mă strecor în sistemul tău
circulator. Odată intrat în corpul tău, fiecare celulă mă foloseşte pentru a alimenta reacţiile chimice
necesare vieţii.
Pot fi găsit şi în echipe de trei atomi (O3), sub forma gazului cunoscut ca ozon. Când iau
această formă în înaltul cerului, protejez Pământul de periculoasele raze ultraviolete ale Soarelui.
Anul descoperirii: 1774
Calciu









Simbol: Ca
Număr atomic: 20
Masă atomică: 40,078
Culoare: argintiu
Stare de agregare: solid la 25˚C
Clasificare: metal
Densitate: 1,550 g/cm3
Punct de topire: -842˚C
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Punct de fierbere 1,484˚C

Mi se spune “Constructorul” deoarece eu reprezint o proporţie importantă a părţilor care îţi
susţin corpul – scheletul şi dinţii. Ai nevoie de mari cantităţi din mine atunci cand creşti, pentru a
fixa fosfatul de calciu din oasele tale, şi când îmbătrâneşti, pentru a-ţi menţine scheletul puternic.
Sunt un metal reactive, la suprafaţă par moale şi argintiu, dar sunt mai solid în interior.
Când ionii mei se dizolvă în apă, aceasta devine “dură” – detergenţii nu mai fac spumă, săpunul
formează un strat aspru la suprafaţă şi piatra apare pe robineţi.
Sunt cunoscut de sute de ani şi pot fi găsit în compuşi comuni precum varul, cimentul,
creta şi piatra. Toare acestea sunt albe, se folosesc în construcţii şi pot neutraliza acidul.
Anul descoperirii: 1808
Iod

Simbol: I

Număr atomic: 53

Masă atomică: 126,90

Culoare: negru strălucitor

Stare de agregare: solid la 25˚C

Clasificare: nonmetal

Densitate: 4,940 g/cm3

Punct de topire: -113,7˚C

Punct de fierbere: 184,3˚C
Aproape niciodată nu o să vezi singur – îmi petrec timpul în perechi, sub formă de gaz (I2).
Sunt mortal pentru bacterii atunci când sunt în soluţie. Sunt un lichid brun-gălbui, care ustură de
mama focului când este pus pe o tăietură (deşi aceasta ar putea fi vina alcoolului lichid). Puterile
mele antiseptice sunt atât de mari, încât sunt folosit pentru a curăţa interiorul corpului după
operaţii.
Mă furişez în alimentaţia oamenilor de ani de zile, sub forma sării de bucătărie, dar acesta
este un lucru bun – ajut la eliminarea oribilelor umflături ale gâtului care apăreau la oamenii care
mă aveau în cantitate suficientă în organism.
Anul descoperirii: 1811
Neon

Simbol: Ne

Număr atomic:10

Masă atomică: 20,18

Culoare: nu are

Stare de agregare: gaz la 25˚C

Clasificare: nonmetal

Densitate: 0,825 g/l

Punct de topire: -248,59˚C

Punct de fierbere: 246,08˚C
Mai mult ca sigur, sunt cel mai original element de aici. Numele meu provine de la cuvântul
grecesc neos, care înseamnă “nou”. (Probabil oricare alt element nou ar fi putut fi botezat astfel,
dar cred că mi se potriveşte de minune.) Lucrurile merg ca pe roate când mă încarc cu energie
electrică. Electronii mei ţopăie încolo şi-ncoace, făcându-mă să emit o lumină roşie năucitoare,
puternică şi extreme de strălucitoare. Când alte elemente mi se alătură, pot crea toate culorile
curcubeului. Astfel se fac tuburile luminoase cu neon.
Chiar dacă uneori sunt găsit în mod obişnuit, cum ar fi în aer, sunt un membru al
aristocraţiei tabelului periodic – gazelle nobile. Sunt un singuratic. Sunt un gaz incolor, inodor şi
insipid şi nu există mai nimic cu care să intru în reacţie.
Anul descoperirii: 1898
Ştefania Diaconu, clasa a XII-a A

Bibliografie: ”Tabelul periodic – elemente cu stil” de Basher
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Aveţi grijă de ficat!
Ficatul este unul dintre cele mai mari si mai importante organe din corp, având peste 500
de funcţii vitale. Este totodată un organ care se reface foarte uşor, deoarece celulele hepatice au
câte doi nuclei. El poate rămâne funcţional chiar dacă 80 - 90% dintre celulele sale sunt afectate.
Se poate regenera complet în câteva săptămâni, atunci când o mare parte din el s-a îndepărtat
chirurgical.
Totuşi, ficatul nu este indestructibil. Substanţele toxice (alcoolul şi medicamentele) sau
virusurile hepatice pot produce lezarea permanentă a ficatului. Când suferinţa ficatului este foarte
avansată (precum în ciroză), ţesutul sănătos este înlocuit cu un alt tip de ţesut iar ficatul nu mai
este capabil să se repare şi treptat îşi pierde funcţia, iar în cele din urmă întreg organismul are de
suferit. Leziunile ireversibile ale ficatului nu mai au tratament, singura soluţie fiind transplantul
(care presupune compatibilitate între donator şi primitor şi multă, multă birocraţie).
Suferinţa ficatului nu se produce doar în cazul acestor agresiuni extrem de severe. Ficatul
„oboseşte” şi din cauza alimentaţiei neadecvate şi a stilului de viata. Ficatul este dependent de ce
mâncăm, dar şi de cum mâncăm şi chiar de cum trăim. Dacă consumăm alimente fără vitamine,
alimente aditivate (cu E-uri, coloranţi, amelioratori), alimente cu multe glucide si grăsimi, ficatul va
avea de suferit. Alimentaţia excesivă şi lipsa meselor regulate determină ficatul să facă rezerve şi
din nefericire, acestea se formează din grăsimi şi se depozitează chiar în ficat, ducând la apariţia
ficatului gras (steatoza hepatică).
De ce este ficatul un organ esenţial organismului?
Pentru că îndeplineşte o serie de funcţii pe care nici un alt organ nu le poate efectua. Chiar
dacă funcţia de “filtru” prin care separă substanţele nutritive de substanţele toxice, inutile din
sânge este principala sa ocupaţie, aceasta nu este singura. Ficatul este de asemenea un depozit de
glucoza, sub diferite forme, din care aceasta se eliberează în sânge când organismul are nevoie de
energie. Totodată ficatul este “fabrica” în care se produc o multitudine de substanţe vitale
organismului:
 proteine, necesare pentru creştere si dezvoltare, pentru reparaţii in organism, producere de
hormoni
 bila, absolut necesara digestiei alimentelor grase
 colesterolul, o substanţa care deşi şi-a capotat o aură negativă, este totuşi foarte importantă
pentru organism
 substanţe care au rol în coagularea sângelui
 substanţe implicate în imunitate, care luptă împotriva infecţiilor.
Totodată ficatul este “fabrica” in care se produc o multitudine de substanţe vitale organismului:
 proteine, necesare pentru creştere si dezvoltare, pentru reparaţii in organism, producere de
hormoni etc.;
 bila, absolut necesara digestiei alimentelor grase;
 colesterolul, o substanţă care deşi si-a căpătat o aură negativă, este totuşi foarte
importantă pentru organism;
 substanţe care au rol in coagularea sângelui;
 substanţe
implicate
in
imunitate,
care
lupta
împotriva
infecţiilor.
Cum se manifesta un ficat obosit?
Trebuie sa ştiţi ca ficatul nu doare in mod obişnuit, ci doar in cazuri excepţionale (abcese,
tumori, insuficienta cardiaca). Daca aţi simţit o durere in partea dreapta a abdomenului este foarte
probabil sa aibă drept cauza colonul sau vezica biliara. Suferinţa ficatului se însoţeşte de cu totul
alte simptome decât durerea localizată în partea dreaptă.
Daca suferi de stări de greaţă (mai ales după o masa care conţine multe grăsimi), balonări,
constipaţie, dereglări ale digestiei, colon iritabil, acnee, mâncărimi ale pielii si te simţi tot timpul
epuizata, deprimata si irascibila este foarte posibil sa fie din cauza unui ficat obosit.
Claudiu Nicolaev, clasa a XI-a B
(Sursa: Healthy, www.sanatatea.com)
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