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 »» ANDREI PLEŞU 
 

În ce mă priveşte, când e vorba de economie, nici nu 
ştiu, nici nu pot. Mă tem că sunt mai mult decât incompetent: 
sunt inapt. Îmi lipseşte, probabil, alcătuirea mentală necesară 
pentru a pricepe rapid şi adecvat despre ce este vorba. Prin 
urmare, mă bizui, fără rezerve, pe specialişti. Îi cred. Merg pe 
mâna lor. Mai ales că mulŃi dintre ei, de fapt toŃi, se socotesc 
profesioniştii unei ştiinŃe. O ştiinŃă cu legi clare, cu premii Nobel, 
cu dexterităŃi tehnice, care se formează laborios în universităŃi de 
profil. Când economiştii spun ceva, e musai să fie cum spun ei. 
Nu sunt „eseişti”, nu sunt „metafizicieni” obscuri, nu sunt scriitori 
de popularizare. Au pe mână instituŃii-cheie, state întregi, 
nenumărate organisme internaŃionale şi, în fond, soarta lumii.  

Uneori însă, acum de pildă, sunt descurajat. Nu mai mi-
e clar ce ştiu economiştii şi ce pot face cu ceea ce ştiu. Se 
contrazic, fac predicŃii vagi, n-au soluŃii. Criza economică pare să 
fie o evidenŃă, dar e curios că ea n-a fost presimŃită la timp şi că 
n-a putut fi prevenită. Sau dacă nu e curios, dacă e normal să nu 
poŃi evita o criză de anvergură, atunci încrederea mea în 
competenŃele ştiinŃei economice – ca şi într-o legitate a realităŃii 
economice - e serios fisurată. S-ar zice că suntem la nivelul 
seismologiei: aflăm că vine cutremurul abia când, practic, el a şi 
început. Unii zic, cu o competenŃă baritonală, că marele pericol 
este inflaŃia. AlŃii zic că, dimpotrivă, marele pericol este 
recesiunea. Pentru cei dintâi, soluŃia e limitarea consumului. 
Pentru ceilalŃi, soluŃia e stimularea consumului. Milton Friedman 
crede că panaceul e piaŃa, care reglează, de la sine, totul. John 
Kenneth Galbraith crede că piaŃa e o idee depăşită şi un 
regulator arbitrar. Marele Keynes garantează viitorul 
capitalismului, cu condiŃia ca statul să asume, în mod inteligent, 
atunci când e cazul (când apare riscul – inerent - al stagnării), un  



 

IMPULS 6 

rol de stimulent eficace. Dimpotrivă, marele Schumpeter e de părere că sistemul 
capitalist va fi, pe termen lung, incapabil să supravieŃuiască. Problema e ce facem 
noi, profanii, în timp ce toate aceste dispute se desfăşoară, boreal, peste capul 
nostru. Ne lăsăm sau nu ne lăsăm pe mâna „experŃilor”? N-avem de ales. Ne 
lăsăm. Dar pe mâna căruia dintre ei? 

Robert Heilbroner, autorul unei frumoase cărŃi despre evoluŃia ideilor în 
economie („Filosofii lucrurilor pămînteşti”) vorbea, încă din 1986, despre 
„neputinŃa ştiinŃei economice contemporane de a oferi o evaluare convingătoare 
sau durabilă privind logica economică a situaŃiei noastre istorice actuale”. Într-
adevăr. Ca să faci previziuni corecte, trebuie să te poŃi bizui pe o regularitate 
fermă a fenomenelor de care te ocupi. Or, nu există regularitate fermă a 
progresului tehnologic (a cărui influenŃă asupra vieŃii economice e decisivă), nu 
există regularitate fermă a comportamentului uman, a evenimentelor naturale şi 
a evoluŃiilor politice. Economiştii nu pot lua în calcul decât realităŃi imediate, 
conjuncturi „actuale” şi dezvoltări „posibile”. În acest sens, ei sunt „realişti”. Prea 
realişti: nu-şi pot permite să rişte ipoteze de lucru dincolo de orizontul vremii lor, 
dincolo de mentalităŃile, stereotipiile şi obsesiile veacului. Cred, de aceea, că ne 
confruntăm nu doar cu o criză economică, ci şi cu o criză a ştiinŃelor economice. 
Şi că prima n-ar fi existat fără cea de a doua.  

[22 octombrie 2008 / Adevărul] 
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»» DAMIAN FRÂNCU, 
Valea lui Câine 

 
ViaŃa e o moarte clinică. Doar că nu recunoaştem diagnosticul. Straniu, 

premisa e una creştină. E starea nefericită de inconştienŃă, însingurare, înstrăinare în 
chip seducător de dans ca şi cum sângele, tânăr pierdut în vârtejuri, ne risipeşte în 
proiecŃii repetate, obscure, în amăgiri facile. 

Neliniştea asta poartă, latent, amprentele suferinŃei. Suferi şi crezi că totul are 
un capăt. Şi de început, şi de sfârşit, ca o funie împletită, de cânepă, pe care 
precupeŃele inimii îşi atârnau odinioară culorile. Iluzie. Fără început, fără sfârşit. 
Adâncindu-se, adâncind… 

În atari condiŃii, sinucigaşii par simpatici. Par singurii care conştientizează rolul 
şi care vor să intre decis în actul "dejucării".  

Dar... viaŃa e socialmente condamnată la rigori, la reflexe ce adesea nu mai 
au nici o legătură cu trăirea. Societatea – spital supradimensionat care ne vindecă de 
toate. VinovăŃii în stânga, vinovăŃii în dreapta – sigiliile unui final previzibil. Ajungi să te 
întrebi confuz dacă aerul nu o fi o altă vină, dacă plămânii nu sunt "mădularul" păcatului 
şi dacă, crucificat pe-o metaforă nereuşită, plânsul şi-ar mai avea vreun rost. 

Şi totul se scurge într-o inconştienŃă devenită mediocră, durerea acestei stări 
e un clocot ce îşi păstrează egal, prozaic ritmul, provocând cu banalitatea clipa. 

Eu? Tu? Pronume fără sens în marea diluare a suferinŃei. 
Şi cauŃi, şi cauŃi, gândind că a răzbate prin viscerele străveziu al acestei lumi 

e încă posibil. SperanŃa se prinde de tine ca un parazit înfometat şi te goleşte de simŃ. 
Doar ea, speranŃa fără căpătâi într-o nesfârşire halucinantă. 

Da. Sensul dat e doar o iluzie egoistă, o proiecŃie filistină a unor doruri de 
nesatisfăcut. Rădăcinile acestui sens rămân pierdute în acelaşi izvor nebănuit al 
suferinŃei. Şi în toate acestea părinŃii/copiii, succesiuni asimetrice, cifre, ecuaŃii rătăcind 
după noimă.  

Nu cred că există ceva în afara suferinŃei. Nici măcar egoismul. Suntem, 
mecanic, participanŃi la ceva-ul de dincolo şi de dincoace de noi, indiferenŃi ca un bob 
de rouă ce îşi cunoaşte căderea, străini/înstrăinaŃi de noi înşine. 

Nu-mi spune, ştiu, cuvintele conturează naivitatea. Aşa se îmbracă acum 
cinismul, în presupuse nevinovate umbre. Cei de lângă noi sunt doar măşti în care am 
învestit dorinŃa noastră de a mai întârzia iminenŃa suferinŃei. Fie că o numim comun 
moarte, fie ca îi spunem atitudinea firii. 
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»ADELINA NELIDA CALOTĂ, 11D 
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

 
Privesc spre soarele ce-şi dă sufletul nopŃii. E doar un strop cald în lumina 

colorată a cerului ce-şi revarsă aurul argintiu peste marea de pământ. Îngerii coboară pe o 
rază sfântă şi străjuiesc orizontul. De la fereastra mea am o privelişte grozavă şi chiar dacă 
nu sunt aproape, pot simŃi mişcările subtile ale naturii ce dă viaŃă în fiecare secundă. 
 Privesc spre cer şi mi se pare că este doar o baltă nesfârşită, o oglindă imaculată a 
tuturor lucrurilor bune. Acum, înainte de şoapta ce se lasă peste peisaj, natura are grijă de 
toate elementele sale şi în semn de noapte bună ea zboară iubitoare şi sărută pleoapele 
vântului, acoperă izvorul cu o pătură de stele şi înveleşte frunzele cu dragostea ei. Apoi 
pleacă, şi după ce îşi spune liniştită rugăciunea, stinge lumina lunii şi încearcă să adoarmă. 
Trece o clipă, trec două, trece un veac, dar nu reuşeşte să cadă în tărâmul viselor. Aşadar, 
agitată, face un mic inventar: a avut grijă şi de vânt, şi de izvor, şi de frunze. Oare ce nu a 
făcut natura astăzi? Deodată, lumina lunii se aprinde, şi fericită că a descoperit ce uitase, 
natura, începe să citească: Întotdeauna, gândurile i s-au îndreptat către cărŃi, către cele care 
au ascuns mereu scrieri despre frumuseŃile sale, dar nu neapărat elogiile au încântat-o, ci 
faptul că acestea au înŃeles-o mereu şi că au spus numai adevăruri. 
 După ce urmărisem toate acŃiunile naturii şi făcusem întocmai ca ea, mi-am zis că 
ar fi bine să o urmez şi de data aceasta, deoarece natura avea dreptate; cărŃile sunt roadele 
muncii şi învăŃăturii, şi oricât de singur ai fi, odată ce ai îmbrăŃişat o carte, dobândeşti 
gustul pentru frumos, pentru viaŃă… dobândeşti un scut cu ajutorul căruia vei trece cu bine 
peste tot. 

De multe ori m-am înecat în valurile de cuvinte şi am adormit în miresmele de 
praf ale cunoaşterii. Şi când se spune că atunci când ai mult, se spune un adevăr, adevăr 
valabil şi în cazul cărŃilor. Ele m-au încătuşat între spatiile de cuvinte şi m-au Ńinut ostatică 
până m-au făcut să înŃeleg că nu se poate trăi fără marea plină de mistere în adâncul căreia 
găseşti paradisul nemuririi. Deoarece cărŃile sunt nemuritoare şi vor fi mereu, dăinuind de-a 
lungul veacurilor, perpetuând cunoaşterea şi demonstrând tuturor valoarea lor 
incomensurabilă. 
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» ELIZA PURCARU, 12 C 
Colegiul NaŃional Spiru Haret – Târgu Jiu 

 
 Un om în Amsterdam e format din două mâini, două picioare, un cap aşezat 
ultra-liberal şi două roŃi permanent la îndemână. Când mai mulŃi astfel de oameni roiesc 
pe străduŃele frumos pavate şi la fel de frumos mărginite de canale de tip veneŃian, dar 
oglindind un cer nordic, primul impuls al tău ca privitor contemplativ este acela de a 
respira.  
 ViaŃa aici se scurge fără grabă. RaŃele sălbatice au timp să se bucure de apă, 
bicicliştii au timp să ajungă la serviciu, tu ai timp să-Ńi savurezi cafeaua pe terasa unuia 
dintre „Café”-uri. Te gândeşti ce confuzii se creează între această „Café” şi 
controversatele „Coffee Shops”, atât de îndrăgite de turişti. Acolo marijuana e legală şi 
se vinde sub formă de sortimente de prăjiturele cu nume de Ńări africane sau milk-
shake-uri. Te mulŃumeşti cu cafeaua. Tot un viciu e. Iar acum, de dimineaŃă, preferi să 
ai mintea limpede, aşa, ca lumina olandeză. E atât de pură şi transparentă că dacă n-ar 
fi clădirile astea pitoreşti cu faŃade din cărămizi roşii şi negre ai putea să zăreşti până 
hăt depărtare tot felul de detalii. Nu-Ńi rămâne decât să priveşti înăuntrul clădirilor. 
Olandezii sunt oameni fără perdea – la propriu şi figurat. łin în jurul ferestrei tot felul de 
flori şi ghirlande de toate culorile ca şi cum şi-ar forma rama prin care oricine e binevenit 
să privească în tabloul vieŃii lor personale. O formă mai blândă de exhibiŃionism? 
 Laşi 3 euro cu bacşiş cu tot pentru cafea în timp ce te gândeşti că maeştrii 
Rembrandt şi Van Gogh au fost norocoşi să aibă o asemenea lumină. Chiar feŃele 
fetelor arată mai destinse într-un aer aşa transparent. Peste canal (ei nu prea au „peste 
stradă”) au scos un afiş care anunŃă: 3 euro un joint!!! Te enervezi şi promiŃi să-Ńi petreci 
seara acolo. Iei prima bicicletă care îŃi iese în cale şi e rezemată de zid – oamenii ăştia 
democraŃi au ajuns să considere bicicletele un bun comun – şi te îndrepŃi către plajă 
pentru că nu eşti sigur că ce ai văzut pe ferestre se numea exhibiŃionism. 
 Lumea se vede altfel din interiorul roiului de biciclişti. Comunitatea asta pe 
roate, alcătuită din şefi, subalterni, femei elegante, bunici, mame cu bebeluşi, călugăriŃe, 
don juani, poliŃişti, tineri îndrăgostiŃi, te înglobează într-un fenomen de masă. SimŃi o 
egalitate şi omogenitate care te fac să tresalŃi de pe roŃi. AtenŃie: săptămânal poliŃiştii se 
ocupă cu scoaterea unor nenorociŃi din canale, cu ciclete sau maşini cu tot, de regulă 
turişti. PoliŃiştii mai îndeplinesc şi alte funcŃii simpatice: aceea de a se asigura că în 
coffee shop-uri se consumă droguri dar nu se consumă şi alcool, că patrupedele în 
parcul Vondelpark nu sunt lăsate libere chiar dacă sexul – uman –  în public este tolerat 
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şi că damele din vitrinele cartierului roşu nu sunt fotografiate de amatori fără să le ceară 
permisiunea. Dar asta e o altă poveste... 
 Ai ajuns pe plajă. Un peisaj eterogen de oameni în costume şi oameni în 
costumul lui Adam, de toate vârstele, naŃiile – peste 160 în Amsterdam – wow, noul turn 
Babel! – şi culorile conversează liniştiŃi. Te hotărăşti că nu e vorba de exihibiŃionism. 
Totul la ei se transformă într-un atât de firesc cult al corpului uman încât nu mai e loc de 
frustrări şi comportamente sexuale deviante. Sau...cum rămâne cu parada gay-ilor? Te 
aşezi pe nisipul rece pentru o privire în perspectivă. łi-ai aprinde o Ńigară dar îŃi aduci 
aminte că fumatul e interzis în public. 
 Treaba la ei merge cam aşa: îndiguiesc o bucată de mare şi pompează apa 
din ea folosind energie eoliană. În felul ăsta se extind. În paralel, se ocupă de 
asigurarea unui învăŃământ de calitate şi a unui sistem sanitar ieftin şi de standarde 
înalte. Toată lumea iese de aici egal de emancipată şi sănătoasă. LegislaŃia merge pe 
ideea că prostituŃia şi consumul de droguri uşoare oricum nu pot fi stopate prin 
interzicere, aşa că le declară tolerate. De aici rezultă mai puŃine violuri şi infracŃiuni (de 
ce să mai fure ca să-şi cumpere doza din moment ce costă la fel cât o cafea?) şi mai 
puŃine internări la dezintoxicare sau morŃi cauzate de droguri ca în societăŃile prohibitive 
(am stabilit mai devreme că tinerii ies foarte bine informaŃi de pe băncile şcolii). Taxele 
necesare deŃinerii unei maşini sunt descurajatoare, aşa că toată lumea circulă pe 
ciclete, de unde aerul curat, ciripitul păsărilor şi picioarele frumoase ale olandezelor. Iar 
în ceea ce priveşte liberalismul lor exacerbat, paradoxal sau nu, duce la un trai în 
comun fără bătăi de cap. 
 ÎŃi petreci restul zilei luând notiŃe. Găseşti că atmosfera de aici aduce cu cea 
din anii ‘70 din timpul primelor Woodstock-uri şi eşti mulŃumit de comparaŃie. Părăseşti 
plaja şi te ciocneşti cu un cârd de domni şi doamne îmbrăcaŃi la costume, fracuri 
respectiv rochii lungi şi elegante pedalând pe aceleaşi biciclete şi întreŃinând conversaŃii 
lejere. ÎŃi trece prin gând că se duc la teatru şi zâmbeşti. Nu te mai miră. Te declari 
fascinat de olandezi. În faŃa faimosului Rijkmuseum, un grup de turişti aşteaptă să se 
înroleze spre a-i străbate tainele. Peste o oră ştii că vor ieşi înfometaŃi şi vor da buzna 
în prima pizzerie, după care vor căsca gura în Cartierul Roşu, unde doamne de toate 
culorile şi gabaritele privesc languros din cabine închiriate de doi pe doi pentru ca a 
doua zi de dimineaŃă să ia bicicleta către birou sau facultate.  
 Obosit, te strecori în coffee-shop-ul cu 3 euro jointul. Culori psihedelice 
acoperă pereŃii, întretăiate de capete de oameni veseli. La o masă alăturată un tată şi 
un fiu fumează şi discută civilizat. În aer o aromă dulceagă, dar nici urmă de fum. 
VentilaŃie bună, gândeşti. Apoi, pe nesimŃite, cazi în depresie: 
 La noi de ce nu se poate nimic din toate astea? 
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»» PROF. MARINELA PÎRVULESCU 
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

 
Moto: „Câtă luciditate atâta existenŃă şi deci atâta dramă.”  (Camil Petrescu) 

 
„TendinŃa pe care o avem de a crede în realitatea „ideilor” 

noastre Ńine de imposibilitatea în care ne aflăm de a duce viaŃa noastră 
psihologică, daca nu în presupunerea, vană dar încercată, a inserŃiei 
noaste într-o realitate oarecare…”  aprecia A. de Waelhens, în 
Phenomenologie et verite. 

Ipoteza de la care vom porni în demersul nostru este că ideea, 
proiecŃia psihică precede şi generează orice manifestare emoŃională şi 
nu invers. AfirmaŃia se poate verifica şi în cazul iubirii. Să ne oprim 
pentru o clipă la cuplul Ştefan Gheorghidiu – Ela. Cuplul trăieşte pentru 
o scurtă vreme un story conjugal perfect, în care Gheorghidiu  aruncă 
asupra partenerei o sumă de proiecŃii idealizate. Ştefan găseşte 
insuficientă nu femeia de lângă el, ci propria lui producŃie psihică, pune 
în discuŃie nu fidelitatea ei, ci posibilitatea iubirii în genere: „Era, cum 
recunoaşte chiar el, o suferinŃă de neînchipuit care se hrănea din 
propria ei substanŃă”. Gelozia lui e o formă de automistificare, destinată 
să ducă la gravă descalificare a valorilor psiho-sufleteşti. Dacă în final 
unele probe de infidelitate pot părea indiscutabile, aceasta nu înseamnă 
altceva în limbajul autorului decât că ideea produce realitate, aşa cum 
realitatea produce idei. 

Să încercăm să trecem însă de graniŃele existenŃelor ficŃionale 
înspre cotidian. Fiecare dintre noi percepe realitatea şi resorturile sale in 
mod diferit, tocmai pentru că gradul de subiectivitate / obiectivitate de 
care dispunem la un moment dat diferă în funcŃie de emoŃiile şi 
sentimentele trăite, în funcŃie de substanŃialitatea sau dimpotrivă 
nesubstanŃialitatea vieŃii interioare. Astfel că putem trăi povestea de 
iubirea la o intensitate proporŃională cu sentimentele investite. A iubi 
înseamnă înainte de toate a învălui pe cel de lângă tine în aură ideatică, 
pentru că „o iubire mare e mai curând un proces de autosugestie. 
Trebuie timp şi trebuie complicitate pentru formarea ei”. Se pune 
problema unei nevoi de a iubi, de a fi cu cel de lângă tine aşa cum Ńi-ai 
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dori să Ńi se întâmple Ńie. Sentimentul că iubeşti şi eşti iubit la rândul tău 
are efecte benefice asupra celui implicat. De cele mai multe ori, iubirea 
poate deveni scuza  plauzibilă pentru unele dintre cele mai îndrăzneŃe 
atitudini ale protagonistului. Si totuşi nu trebuie să blocăm abordarea 
doar pe această direcŃie. 

Iubim pentru ca ne stă în fire şi ne este la îndemână. Iubim în 
mod sigur atunci când opinia celor din jur nu ne poate influenŃa 
atitudinea  şi sentimentele faŃă de subiectul iubirii. Iubeşti băiatul de 
lângă tine pentru că-i El, cu toate că prietenele tale au o altă părere. 
PoŃi trece peste părerile şi mentalitatea celor din jur, pentru că ai de 
partea ta iubirea. 

Cei îndrăgostiŃi sunt dornici de cunoaştere. Dar şi cunoaşterea 
poate avea ca efect spulberarea iluziei construite, caz în care „iubirea” 
are viaŃă foarte scurtă. Ce se întâmplă oare când nu-Ńi mai plac jeanşii 
iubitului tău, când crezi că şuviŃele „golden” sunt prea stridente şi-l fac 
penibil? E simplu.: fantasma idealistă aruncată de tine asupra lui s-a 
risipit şi nu mai poate fi vorba nici de cea mai mică  urmă de iubire. 

Iubirea Ńine de magie, iar magia e necesară, pentru că, oricât de 
superficiali am fi, nu putem exista în afara esteticului. Asemănată unui 
foc, iubirea nu se dezminte de atributele acestuia: se consumă şi 
consumă energii, dar se poate şi stinge, asemenea focului, înainte de 
vreme, dacă este lăsată la voia întâmplării. Probabil secretul marilor 
iubiri este acela că protagoniştii au ştiut să-şi alimenteze mereu emoŃia 
reîntâlnirii prin alteritate. Magia asta a iubirii o vezi de exemplu în 
gesturile mărunte ale vreunui cuplu, gesturi mici ce trădează taine şi 
iubiri nebănuite. Şi nu poŃi decât să le invidiezi liniştea, serenitatea şi 
tandreŃea risipită în gesturi fireşti de mai bine de o jumătate de secol… 
Au avut norocul să păstreze magia. 

În loc de încheiere… fie ca în luna lui Dragobete să simŃiŃi 
magia şi să reuşiŃi peste timp să o menŃineŃi! 
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În pofida vocilor celor care strâmbă din nas, sărbătoarea Sfântului 
Valentin câştigă teren. Mai ales dacă se înfrăŃeşte cu neaoşul Dragobete, cel plin de 
dragoste şi voie bună. Înainte de RevoluŃie, românii de la oraş nu sărbătoreau cu 
ocazia primăverii altceva decât MărŃişorul, cel mult Ziua Femeii pe 8 martie. În nici 
un caz nu exista la noi isteria occidentală care are loc de „Valentine’s Day”. 
Conform cu AsociaŃia Felicitărilor, cu ocazia asta se trimit în jur de un miliard de 
felicitări! Asta face ca ziua îndrăgostiŃilor să urce pe locul doi în topul sărbătorilor, 
imediat după Crăciun, când numărul urărilor scrise creşte la aproximativ 2,6 
miliarde!  

Şi care-i treaba cu Valentin? Legenda spune că, pe vremea romanilor, 
împăratul Claudius şi-a dat seama că tinerii lui soldaŃi sunt mai eficienŃi în luptă 
dacă sunt celibatari, drept pentru care a interzis căsătoria. Valentin era un preot care 
nu a fost de acord cu porunca împărătească şi a continuat să oficieze pe ascuns 
căsătoriile tinerilor îndrăgostiŃi până când a fost prins şi închis. Unii zic că a fost 
decapitat, alŃii că s-a îmbolnăvit şi a murit în închisoare. Mai există şi varianta în 
care s-a îndrăgostit de fiica gardianului său, şi înainte de a fi decapitat i-a trimis 
acesteia o scrisoare cu declaraŃii, semnată chiar aşa: „From your Valentine” (n.r. 
pentru că, aşa cum se ştie, engleza era limba oficială în Imperiu☺).  

Acesta a devenit mesajul universal valabil al tuturor îndrăgostiŃilor. De 
aici porneşte şi obiceiul de a face declaraŃii scrise, care pe parcurs s-a transformat în 
oferit felicitări şi, mai nou, într-o industrie de cadouri.  
          Mai există şi o altă legendă, care spune că ziua sfântului Valentin a fost 
inventată pentru a creştina sărbătoarea păgână – tot de pe vremea romanilor – 
numită Lupercalia. În Roma Antică, mijlocul lui februarie era considerat ca simbol 
al venirii primăverii şi al purificării. Toată lumea îşi făcea curăŃenie în casă. 
Membrii ordinului preoŃesc Luperci se adunau în grotă unde se credea că Romulus 
şi Remus, fondatorii Romei, au fost crescuŃi de mama lor lupoaică. Acolo ei 
sacrificau o capră pentru fertilitate şi un câine, pentru purificare. BăieŃii înmuiau 
bucăŃi din blana animalelor în sângele sacrificial şi le stropeau pe fete, care se 
înghesuiau să primească astfel simbolul fertilităŃii. În seara aceleiaşi zile, fetele îşi 
puneau numele într-o urnă, de unde erau trase la sorŃi de băieŃii burlaci. Se formau 
astfel cupluri, care majoritatea rămâneau împreună toată viaŃa. Creştinii au scos în 
afara legii această loterie a căsătoriilor, dar a rămas stabilit că mijlocul lui februarie 
trebuie să fie un moment dedicat romantismului. De ce? Pentru că atunci începea 
împerecherea păsărilor, iar păsările erau considerate mesageri divini, din cauză că 
erau capabile să zboare până în slăvile cerului.  
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Valentin a ajuns şi la noi, graniŃele dictaturii au căzut, şi dintr-o dată ne-
am adus aminte că avem şi noi sărbătoarea neaoşă a dragostei: Dragobetele! Fiul 
Babei Dochia, vestitorul primăverii, Dragobetele are şi el legătură cu mijlocul lui 
februarie. Nu de alta, dar şi pe păsările noastre tot cam pe atunci le apucă 
împerecherea. De fapt, el era cel care, în tradiŃia populară, oficia nunta tuturor 
animalelor. Şi până la urmă, de ce să nu-şi extindă abilităŃile şi la nivelul 
oamenilor? Foarte petrecăreŃ din fire, Dragobetele, dacă îl sărbătoreşti, te asigură că 
te fereşte de boli pe tot parcursul anului care vine, şi umple de bunăstare inimile 
tuturor. De lucrat nu se lucrează de ziua lui, dar se face curăŃenie în casă. Fetele şi 
băieŃii se întâlneau şi petreceau în mod ritualic această zi. Fetele adunau flori şi 
ultimele rămăşiŃe de zăpadă pe care le păstrau pentru descântece de dragoste.  

BăieŃii le fugăreau şi dacă fetele se lăsau prinse, le sărutau – gest care era 
luat în serios ca o adevărată logodnă. Nu cumva să-Ńi treacă prin cap să nu cânŃi sau 
să nu dansezi şi să te veseleşti de Dragobete, căci fără pereche vei rămâne un an 
întreg – deci nu neglija ziua de 24 februarie! 
          Oricât tam-tam s-ar face cu ocazia zilei Sfântului Valentin care, să 
recunoaştem, este „ambalat” foarte bine, tot Dragobetele nostru e mai simpatic, 
pentru că este plin de magie şi foarte pitoresc. A alege între cele două sărbători, Ńine 
de cât de mult putem rezona cu simbolurile şi expresiile pe care le propun.  
           De Valentine... 
          Femeile cumpără 85% din felicitările de Valentine’s Day. Cea mai veche 
scrisoare de dragoste care a fost trimisă cu ocazia zilei îndrăgostiŃilor datează din 
1415, şi a fost trimisă de Charles, ducele de Orleans soŃiei sale. ₪ Pe vremea sa, 
regele Henric al V-lea a angajat un poet ca să-i scrie un bilet corespunzător 
Catherinei de Valois. ₪ Prima producŃie de masă a cărŃilor poştale de Valentine’s 
Day a fost în 1840, de către Esther Howland.  
          De Dragobete... 
          Nu se taie păsări, ba chiar li se dau cele mai bune boabe, ca să le „priască” 
împerecherea... ₪ Dacă o pasăre nu-şi găseşte perechea până la Dragobete, va 
rămâne singură tot anul. ₪ Cine lucrează de Dragobete, îşi uită graiul şi cârâie 
precum păsările toată viaŃa. ₪ Dacă nu te întâlneşti măcar cu un reprezentant al 
sexului opus în această zi, rămâi singură tot anul!  

[http://www.benessere.ro] 
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 Florile au un limbaj aparte. Cât de încântător ar putea să vorbească un tânăr iubitei 
sale fără să folosească cuvintele! Cât de delicat poate acesta să-i răspundă prin „vorbe 
parfumate”! Calea cea mai uşoară prin care poŃi să-Ńi exprimi sentimentele şi ceea ce gândeşti este 
cea a dăruirii unui buchet de flori  persoanei iubite. Deci, dacă doreşti să-i faci iubitei cunoscută 
dragostea pe care i-o porŃi, ziua de 14 februarie îŃi dă posibilitatea asta. Trimite-i flori şi va şti! 
Florile sunt mult mai subtile decât un simplu e-mail şi spun mai multe lucruri decât Ńi-ai 
imaginat vreodată. Iată câteva dintre semnificaŃiile atribuite acestora:  

  
Trandafir alb - sunt demn de dragostea ta; 
Trandafir galben – gelozie; 
Trandafir roşu - pasiune, dragoste; 
Trandafir roz - plăcere şi suferinŃă; 
Albăstrea – delicateŃe; 
Crizantemă albă – adevăr; 
Crizantemă galbenă – ofensă; 
Crizantemă roşie - ,,te iubesc”; 
Anemona – slăbiciune; 
Begonia - gânduri negre; 
Boboci de trandafirii - iubire şi puritate; 
Cactus – suferinŃă; 
Cala - frumuseŃe magnifică; 
Camelii albe - ,,eşti adorabilă”; 
Camelii roşii - ,,eşti în inima mea”;  
Camelii roz – dor; 
Campanula – magie; 
Cimbru - curaj, energie; 
CiuboŃica cucului - frumuseŃe tânǎrǎ; 
Condurul doamnei - ,,am încredere în 
dragostea ta”  
Crin alb – puritate; 
Crin galben – falsitate; 
DegeŃel roşu – nesinceritate; 
Floarea soarelui - ,,a câştiga dragostea 
cuiva”;  
Gǎlbenea – fericire; 
Garoafă roşie - ,,inima mea este asemenea 
unei torŃe”;  
Garoafă roz - ,,nu te voi uita niciodatǎ”;  
GenŃiana – puritate; 
 

Ghiocel- prieten la nevoie; 
Gladiole – sinceritate; 
Iasomie - abundenŃă de dragoste; 
Iederă – încredere; 
Imortele - dragoste eternă; 
Iris – mesaj; 
Lalea - simbol al dragostei; 
LevanŃică - puritate, tăcere; 
Liliac alb - tinereŃe, inocenŃă; 
Liliac roşu - primele emoŃii ale dragostei; 
Lotus - iertare, dragoste înstrăinată; 
Mac – uitare; 
Magnolie – nobleŃe; 
Margaretă albă – inocenŃă; 
Margaretă roşie – frumuseŃe; 
Muşcată – gentilitate; 
Nalbă – ambiŃie; 
Narcisă albă – vanitate; 
Narcisă galbenă - dragoste neîmpărtăşită; 
NemŃişor - lumină, veselie; 
Nu-mă-uita - dragoste adevărată, fidelitate; 
Orhidee – frumuseŃe; 
PanseluŃă - simblolul amintirilor; 
Păpădie - simbolul amintirilor; 
Violetă – modestie; 
Zambilă albă - sunt mândru de tine; 
Zambilă roz – joacă; 
Zambilă albastră - continuitate a 
sentimentelor; 

[http://www.imaginelife.ro] 
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ISABELA MIHUłI, 10B 
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

 
Cu toŃii am observat că noi, adolescenŃii, căutăm să fim cât mai deosebiŃi în 

raport cu ceilalŃi şi chiar cu noi înşine. Nici o zi nu vrem să arătăm la fel, vrem să 
ne simŃim şi să fim apreciaŃi într-un mod special. De unde şi preocuparea noastră 
mai mult pentru partea vestimentară decât pentru orice altceva ni se propune în 
liceu. Dacă ai jeans scump, încălŃări de firmă (adică nu din acelea făcute prin garaje 
sau pe vapoare) şi un roling frumos colorat pe care l-ai cumpărat din nu ştiu ce 
magazin cu pretenŃii, eşti cool şi reuşeşti să captezi atenŃia celor ce îşi fac veacul pe 
la mesele de tenis de lângă cantină şi chiar să le smulgi aprecieri cât mai „high” 
(„văzuşi ce nike-uri avea ăla în picioare?!“, „e tziplă tipa!”, „băi, ce caroserie are 
aia!” etc). Şi neapărat trebuie să se vadă etichetele hainelor pe care le purtăm şi, 
dacă s-ar putea, am alege să ne îmbrăcăm doar în siglele firmelor care ne atrag, că 
oricum contează prea puŃin estetica vestimentară.  

Acum, de când cu acest curent emo, pe care îl blamează cei mai mulŃi dar se 
lasă influenŃaŃi de el, sunt în vogă tenişii, blugii tăiaŃi, lucruri închise asociate cu 
puŃin roz sau alte culori deschise, stridente. ÎŃi mai tragi şi o freză bătută de vânt, 
şifonată sau perfect întinsă de parcă te-a lins Milka la coafor, şi pun pariu că vei 
deveni atracŃia multor ochi şi vei fi admirat chiar dacă îŃi stă bine sau nu. De fapt, a 
devenit mai important să şochezi, să fii cât mai ciudat pentru că oricum anormalul 
nu mai nelinişteşte pe nimeni şi orice gest excentric se va bucura de înŃelegere. De 
câte ori nu am auzit, pe lângă refrenul cu „tinerii din ziua de azi”, şi „e tânăr, lasă-l să 
îşi exprime propria-i personalitate”! Mda, uitaŃi-vă şi voi în jur şi observaŃi lucrurile 
acestea fără să vă aud „aaa… asta nu trăieşte pe Pământ, în zilele noastre doar imaginea 
contează”… 



 

IMPULS 18 

» CLAUDIA CORNELIA MIERLĂ, 12C 
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

 
Câte au fost şi câte o să mai fie... Mi s-au întâmplat lucruri minunate dar şi 

lucruri de care nu vreau să îmi amintesc, care mă înfurie ori de câte ori mă gândesc la 
ele. Aşa o fi şi viaŃa, cu bune şi cu rele. Nu încerc să creez o imagine negativă liceului, 
pentru că nu este loc de aşa ceva, dar de multe ori mi-am dorit să nu se fi inventat 
căminul, internatul sau cum s-o numi. Simt nevoia să vorbesc despre asta... 

A fost o perioadă frumoasă sau mai puŃin frumoasă de care cu siguranŃă îmi 
voi aminti toată viaŃa. MulŃi din şcoală, care nu stau şi nu au stat niciodată în cămin, 
poate şi-ar dori să stea, dar nu ştiu câŃi dintre ei ar mai vrea să rămână după o 
săptămână. Imaginea pe care o deŃin ei este idealizată, una a aparenŃelor. Acum câŃiva 
ani, când mi-au zis părinŃii mei că o să stau la cămin, gândeam la fel ca toŃi ceilalŃi, am 
fost foarte fericită, visam că o să-mi fac foarte mulŃi prieteni, că o să mă distrez... Nu 
pot spune că nu am avut parte şi de aceste lucruri, dar nu cum credeam eu. Nu totul a 
fost roz, nici nu ar fi putut să fie astfel. Dar am iubit serile de vară când eram boboc şi 
stăteam pe bănci să-i cunosc pe ceilalŃi, să povestim, să spunem bancuri, să nu ne mai 
ferim de privirile nu ştiu cui când încercam să fim noi înşine. Stăteam până târziu afară 
(la 9, că mai mult nu este voie, se închid uşile).  

Cred că partea cea mai neplăcută a fost şi este meditaŃia. Nu meditaŃia ca 
principiu, ci aşa cum se desfăşoară la noi. Trebuie să stai într-o sală cu ceilalŃi din 
cămin, trei ore din timpul liber, şi să “înveŃi” fie că vrei, fie că nu. După aceea, întors în 
cameră obosit, să mai recuperezi ce se mai poate şi să-Ńi rezolvi din teme pentru că 
oricum alături de cei de la „meditaŃie” nu poŃi face nimic. Pierdem doar timpul. La ora 
22 trebuie să dormi fie că Ńi-e somn, fie că nu, iar dimineaŃa trebuie să te trezeşti la 
6:30 şi să faci patul fie că vrei, fie că nu. În clasa a IX-a era mai frumos pentru că se 
mai dădea şi discotecă ce Ńinea până la 24, mai uitam de griji. Şi după toate astea, te poŃi 
trezi oricând cu viermi de pescuit sub pernă sau cu scândurile de la pat luate, pastă de 
pix pe clanŃa uşii, cu pungi cu apă sub saltea şi multe alte ghiduşii ce unora li se par 
amuzante dar pe mine nu mă pot încuraja să zâmbesc… Aşa văd eu lucrurile acum. 
Sper să fac din toate acestea nişte amintiri frumoase însă, deocamdată, nu a sosit 
momentul acela. 
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     Odată cu începerea şcolii s-a reactivat şi vechea dispută a uniformelor. Unii 
sunt de părere că uniformele sporesc setea de carte şi elimină diferenŃele sociale. 
AlŃii că, dimpotrivă, vor duce la abandon şcolar şi nici nu-i vor împiedica pe elevii 
înstăriŃi să-şi etaleze milioanele din buzunare, bijuteriile sau telefoanele de ultimă 
generaŃie. Uniforma potoleşte setea de agresivitate a elevilor, îi face să aibă un 
comportament mai bun, atât la şcoală, cât şi în afara acesteia şi îi ajută să îşi 
mărească puterea de concentrare la cursuri, afirmă cercetătorii de la Oxford, care 
au studiat efectele portului uniformei asupra comportamentului adolescenŃilor 
şcolari. Specialişti care au realizat studiul au mai realizat că uniforma îi protejează 
pe specialişti de a fi Ńinta agresiunilor fizice sau verbale ale altor colegi, invidioşi pe 
cei care poartă îmbrăcăminte scumpă, de firmă sau pe cei cu o vestimentaŃie 
caraghioasă sau extravagantă.  
   Simpla purtare a uniformei nu traumatizează în nici un fel psihicul copilului. 
Traumele apar doar în modul de introducere a acestora şi în modul în care elevilor 
li se explică obligativitatea însuşirii normelor şcolii respective. Profesorii şi 
conducerea şcolii nu trebuie să îi ameninŃe cu exmatricularea pe elevii care nu 
poartă uniforma stabilită sau să-i scoată la careu şi în faŃa clasei, pentru a-i face de 
ruşine. Profesorii trebuie să stabilească uniforma împreună cu elevii, să se pună de 
acord, şi astfel, elevii vor fi mai uşor de abordat şi nu se vor mai opune. Uniforma 
îi învată pe elevi că trebuie să respecte anumite reguli. Este ca la cluburile de 
fotbal, unde toŃi jucătorii au acelaşi echipament, iar echipamentu dă conexiunea de 
grup şi dezvoltă simŃul apartenenŃei la respectivul grup.  
   Pe de altă parte, cercetătorii de la Oxford au stabilit că Ńinuta vestimentară 
acŃionează ca un ,,nivelator” social. AdolescenŃii intervievaŃi au recunoscut că nu 
prea le arde să se comporte urât nici în afara şcolii când poartă uniforma, pentru că 
instantaneu ar fi uşor de identificat după costumaŃie, mai ales în cazul în care ar 
face ceva rău, interzis. Uniforma îi face astfel mult mai conştienŃi de 
comportamentul lor în public. În plus, şi astăzi ca şi pe vremuri pentru mulŃi dintre 
ei uniforma şcolară le dă un sentiment de mândrie, mai ales dacă este vorba despre 
o prestigioasă instituŃie de învăŃământ.  
   Nu în ultimul rând, portul uniformei îi face pe elevi să fie mai atenŃi în timpul 
orelor de curs şi să se concentreze mai bine asupra materiilor pe care le studiază, 
deoarece atenŃia lor nu mai este distrasă de ,,modele vestimentare” ale colegiilor 
lor. De asemenea, uniforma îi scuteşte de obsesia alegerii, în fiecare dimineaŃă, a 
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unei Ńinute mereu altfel şi neapărat după tendinŃe ale modei. AdolescenŃii care sunt 
pentru portul uniformei şcolare au însă pretenŃia că uniforma lor să fie ,,mai isteaŃă 
şi originală” faŃă de cele ale altor instituŃii şcolare.  [http://stiri.rol.ro/] 
   

±  O P I N I I ... 
►MulŃi elevi văd uniforma şcolară drept o pedeapsă aspră, pe care nu o duc la 
bun sfârşit deoarece părinŃii sunt indulgenŃi cu copii lor.  
Nimeni nu îşi pune întrebarea de ce nu respectăm această regulă?...dacă totul nu ar 
fi aşa de formal, această ,,pedeapsă” ar arăta că suntem încă nişte copii…  

Stana Andreea-10 C  
►Uniforma nu trebuie privită ca o metodă de îngrădire a personalităŃii, ea exprimă 
rolurile comune ale unui grup…  

Mincu Mădălina -10 C  
►Uniforma este semnul distinctiv care te ajută să recunoşti apartenenŃa la grup…  

Ungureanu Laura-10 C  
►Uniforma poate fi un desing drăguŃ şi atrăgător pentru elevi, dacă respectă 
năzuinŃele lor vestimentare şi nu le creează repulsie în a o îmbrăca.  

Iordănescu Alexandra-11B  
►A purta uniformă înseamnă a respecta unitatea de învăŃământ din care provenim  

Caragea Oana-10 C  
►ToŃi ne întrebăm de ce uniforma este purtată? O uniformă arată demnitatea şi 
respectul faŃă de instituŃia şcolară şi fată de sine. Uniforma nu este un rău necesar, 
ci o adevărată etapă în trecerea timpului  

Uscătescu  Ioana Lidia 10-B  
►Pentru unii dintre noi a fost destul de dificil să acceptăm introducerea uniformei 
şcolare, căci suntem copii deosebiŃi şi vrem să fim mereu la modă, nu-i aşa? Totuşi, 
am învăŃat să respectăm Ńinuta şi am înŃeles că o îmbrăcăminte adecvată ne ajută să 
ne impunem în faŃa celorlalŃi.  

Şomîldoc IonuŃ Daniel 
►Convingerea unor persoane că uniforma şcolară va anula diferenŃele de clasă 
socială dintre elevi este total greşită. Copiii care provin din familii înstărite vor 
veni, în continuare, la şcoală, cu bani mulŃi în buzunar, vor merge în excursii în 
străinătate. Uniforma este doar de faŃadă...  

Pricoriciu Tiberiu Sorin-10 D 
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»IONELA ROXANA COVRIG, 9A 
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

 
De vorbă cu doamna LuminiŃa  Georgeta  Popescu, profesor universitar doctor inginer, 

decan a FacultăŃii de Inginerie – Universitatea ,,Constantin Brâncuşi’’ Târgu Jiu 
 

Date personale ● Născută în Tg.Jiu, JudeŃ Gorj în data de 17 
iunie 1969 ● Absolventă a liceului Industrial „Ecaterina 
Teodoroiu“ Tg.Jiu, specialitatea electrotehnică (1998) ● 
Absolventă a UniversităŃii Tehnice din Petroşani(1993) ● 
Preparator, asistent, şef lucrări, conferenŃiar şi profesor (2006) 
la catedra de Automatică şi Informatică a FacultăŃii de Inginerie 
–Universitatea „Constantin  Brâncuşi“ Tg.Jiu ● Decanul acestei 
FacultăŃi din ianuarie 2006 ● Autor şi coautor de cărŃi de 
specialitate tehnică, exemplu: ,,Aparate şi maşini electrice’’ 
(2007), ,,Măsurarea  mărimilor electrice’’ (2006), ,,Echipamente 
electrice’’ (2004),  ,,Teste de licenŃă pentru 
termoenergeticieni’’(2004), ,,Sisteme de reglare automată - 

Teorie şi AplicaŃii”(2001), ,,Conducerea proceselor electrice”(2000) ● Autor de articole de 
specialitate publicate în Ńară şi străinătate ● Membru al SocietăŃii Române de Automatizări şi 
Informatică  Tehnică ● Membru al AsociaŃiei Române de Rabolică ● Membru al AsociaŃiei 
Inginerilor din România. 

 
Reporter: Care sunt profesorii de liceu care v-au lăsat o amintire deosebită? 
L.P.: La acea vârstă eram în căutare de modele şi îndrăznesc să spun că fiecare 
dintre profesorii pe care i-am avut la clasă mi-au influenŃat într-o mai mică sau 
mai mare măsură formarea mea ca om social. Sigur că au fost profesori pe care 
i-am simŃit mai aproape, cum ar fi: prof. GhiŃă Cîlniceanu (diriginte), prof. Dan 
Talabă (care îŃi dădea cu aceeaşi uşurinŃă şi 10 şi 2 şi dacă se putea şi în aceeaşi 
oră!), prof. Mihaela Găvănescu, prof. Felicia Lumezeanu, dar în acelaşi timp nu 
aş putea spune că nu mi-au marcat anii de liceu prof. Ion Morie sau prof. Ion 
Lica.  
Reporter: Ca orice elev, şi dumneavoastră aŃi făcut “boacăne” în anii de 
liceu. Care v-a rămas ca amintire? 
L.P.: Am făcut o “boacănă” la una din orele domnului ChisăliŃă: la două bănci 
în faŃa mea, stătea o colegă care avea două codiŃe împletite lăsate pe spate, şi 
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am vrut să o determin să se întoarcă spre mine, aruncând spre ea cu o bucăŃică 
de cretă. Numai că, am calculat greşit traiectoria cretei, care a ajuns în dl. prof. 
ChisăliŃă (acesta scria ceva pe tablă). Evident că domnul prof. ChisăliŃă a crezut 
că cineva în mod intenŃionat a vrut să arunce cu creta în dumnealui bănuind doi 
colegi. Aceştia nici nu ştiau despre ce este vorba, nici nu văzuseră creta 
zburând prin clasă, iar prof. ChisăliŃă dorea să-i pedepsească. În momentul de 
tensiune maximă, m-am ridicat în picioare şi mi-am recunoscut fapta (nimeni 
nu credea, pentru că eu treceam drept un elev disciplinat).  
Reporter: Cum vă distraŃi ca elev?  
L.P.: Nu îmi amintesc foarte bine care erau posibilităŃile noastre de distracŃie, 
asta pentru că erau foarte puŃine (sau poate de vină este şi modul în care eu am 
înŃeles să-mi trăiesc viaŃa, sau faptul că sunt un rac introvertit şi uşor pesimist); 
îmi amintesc cu mare plăcere de spectacolele cu Cenaclul Flacăra de pe stadion 
şi.... cam atât. Nu am mers niciodată la discotecă..... . 
Reporter: Doamnă decan, cum aŃi caracteriza impactul anilor de liceu asupra 
evoluŃiei ulterioare?  
L.P.: Aş spune că această perioadă este cea mai importantă din viaŃa unui om, 
pentru că este perioada în care începi să te construieşti ca viitor adult, este 
perioada în care îŃi fixezi ruta profesională, iei decizii importante pentru viitor 
(ca de exemplu ce facultate vrei să urmezi şi prin urmare care este profesia pe 
care îŃi doreşti să o exerciŃi). Pe de altă parte este perioada în care se 
acumulează (sau ar trebui!), se fixează multe cunoştinŃe, este perioada în care 
încă mai ai timp şi pentru alte lecturi.  
Reporter: ConsideraŃi că motivaŃia pentru învăŃătură este mai mică la 
studenŃii de azi faŃă de generaŃia dumneavoastră? 
L.P.: Da, consider că tinerii noştri sunt oarecum debusolaŃi, asta poate şi 
datorită faptului că societatea românească oferă destul de multe “modele de 
succes”,  care diminuează interesul acestora pentru şcoală, pentru studiu, în 
general. În vremea în care eu eram studentă ştiam că o diplomă de învăŃământ 
superior îŃi oferea un loc de muncă sigur, şi un anumit statut. Era totuşi, o scară 
a valorilor cât de cât corectă în societate. Acum tranziŃia noastră către nicăieri, 
din punct de vedere al valorilor, ne-a bulversat pe toŃi, şi în special pe cei tineri, 
demotivându-i. 
Reporter: Cum se prezintă studenŃii proveniŃi de la Grupul Şcolar Energetic 
faŃă de absolvenŃii altor licee? 
L.P.: La Facultatea de Inginerie avem foarte mulŃi studenŃi - absolvenŃi ai 
Grupului Şcolar Energetic, tineri disciplinaŃi, implicaŃi, serioşi care probează 
încă o dată nivelul ridicat al liceului din care provin. 
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»» PROF. MARIA GRIDAN 
                                                               G.Ş.I. Rovinari 

 Lucrând nemijlocit cu copii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani am constatat că 
vârsta la care copiii manifestă violenŃă sporită scade tot mai mult cu fiecare an. Se constată 
că, treptat, jocurile copilăriei sunt înlocuite, aproape în exclusivitate, de jocuri violente, 
inspirate din desenele animate şi filmele pe care le urmăresc la televizor. 

ViolenŃa ocupă unul dintre primele locuri, ca pondere, pe canalele TV din întreaga 
lume. Deşi în ultimii 50 de ani fenomenul violenŃei pe micul ecran a atras cele mai multe 
dezbateri publice, critici şi sancŃiuni, televiziunea continuă să transmită din ce în ce mai 
multă violenŃă, iar telespectatorii din toată lumea, mai ales tinerii, ca hipnotizaŃi, caută cu 
aviditate acest gen de emisiuni. 
 Faptul că violenŃa din media constituie una dintre cele mai importante cauze ale 
violenŃei în lumea reală este dovedită de studiile şi articolele multor autori. 
 Din majoritatea cercetărilor efectuate rezultă că violenŃa de la televizor are 
următoarele efecte: 

• Facilitează agresivitatea şi comportamentul antisocial; 
• Dezvoltă insensibilitatea la violenŃă sau la victimele violenŃei; 
• Intensifică percepŃia telespectatorilor că trăiesc într-o lume periculoasă 

în care pot deveni victime. 
EFECTELE VIOLENłEI TV ASUPRA COPIILOR ŞI ADOLESCENłILOR 

Studiile corelaŃionale arată că, pentru copiii claselor I-V, există o legătură 
puternică între nivelul comportamentului agresiv al copilului şi numărul scenelor de violenŃă 
privite la televizor. 

Studiile experimentale constată o accentuare a comportamentului agresiv ca 
urmare a expunerii la violenŃa televizată evidenŃiindu-se următoarele aspecte: 
a. Cele mai mari deviaŃii de comportament şi sporirea  cea mai accentuată a agresivităŃii se 
înregistrează la tinerii ale căror programe TV favorite aveau cel mai mare grad de violenŃă ; 
b. Studiile pe termen lung au arătat existenŃa unei relaŃii de dependenŃă între preferinŃa 
pentru violenŃa televizată la vârsta de 8 ani şi agresivitatea la vârsta de 18 ani; 
c. S-a constatat o corelaŃie cauzală (cauză-efect) între vizionarea scenelor de violenŃă la 
vârsta de 8 ani şi comportamentul criminal la vârsta de 30 de ani; 
d. În general, în cazul telespectatorilor tineri, care vizionează emisiuni cu un grad ridicat de 
violenŃă, există o mai mare probabilitate de apariŃie,la aceştia, a comportamentelor violente 
grave. 

Faptul că, în 73% din toate scenele de violenŃă TV, făptaşul a rămas nepedepsit 
creşte posibilitatea ca telespectatorii, mai cu seamă cei care au crescut cu televizorul, să 
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adopte comportamente violente în momentul în care întâmpină vreo problemă, când nu li se 
face pe plac sau nu obŃin ceea ce vor. Ei au înŃeles, în timp, uitându-se la televizor, că 
personajele de pe micul ecran se impun prin violenŃă şi dobândesc o anumită eficacitate în 
rezolvarea problemelor. Telespectatorii învaŃă astfel că violenŃa poate fi folosită fără a fi 
pedepsiŃi pentru aceasta, iar justificările sunt uşor de găsit când doreşti cu ardoare ceva sau 
când cineva stă în calea satisfacerii interesului şi a plăcerii tale. Aceasta, mai cu seamă pe 
fondul unei culturi a individualismului, unde graniŃele dincolo de care interesul tău intră în 
conflict cu al altora, sunt relative. 
 Diminuarea conştiinŃei că violenŃa este un fenomen însoŃit întotdeauna de cele 
mai grave consecinŃe este accentuată de absenŃa de pe micul ecran a consecinŃelor 
negative pe termen lung ale violenŃei. 
 Dacă pe termen scurt consecinŃele violenŃei nu sunt atât de mari, iar pe termen 
lung sunt nesemnificative, dacă, adesea, violenŃa este încadrată într-un context comic şi 
impersonal, atunci, treptat, din copilărie şi până în adolescenŃă, telespectatorii se obişnuiesc 
atât de mult cu acest comportament, încât ajung să-l adopte cu uşurinŃă în anumite 
conjuncturi. 
 ViolenŃa de pe micul ecran are un caracter impersonal. Victimele – cei răi –îşi 
merită pedeapsa, iar suferinŃa sau durerea lor nu ne spune nimic. Cu alte cuvinte, oamenii 
sunt îndreptăŃiŃi să se comporte violent împotriva altora, atâta timp cât orizontul personal de 
conştiinŃă al victimelor este estompat de vina care li se atribuie. 
 BombardaŃi cu această violenŃă care depersonalizează tinerii, în special, sau 
adulŃii noilor generaŃii nu mai pricep cu atâta acuitate durerea altor oameni, aşa cum se 
întâmpla cu cei de acum câteva zeci de ani. Nu numai că experienŃa violenŃei TV nu le-a 
format o conştiinŃă care nu te lasă să faci rău cuiva,  dar nu ai nici o emoŃie pentru suferinŃa 
pe care o poŃi produce celuilalt. 
 Aceşti copii, tineri sau adulŃi, care  omoară, lovesc sau rănesc cu sânge rece pe 
cineva, sunt, într-un fel, infirmi sufleteşte. Ei nu au capacitatea de a intui şi de a anticipa 
durerea pe care aproapele lor o suferă în urma unei agresiuni.  

Această tratare a victimelor violenŃei într-un context impersonal, ca şi cum aceştia 
şi-ar merita pedeapsa şi  astfel ar fi justificată violenŃa împotriva lor, slăbeşte capacitatea 
individului de compătimire şi, în consecinŃă, dragostea faŃă de ceilalŃi oameni. 
Necompătimind, nu ai cum să simŃi durerea celorlalŃi ca pe propria-Ńi durere şi astfel,  încet-
încet, se sădeşte în inima telespectatorilor o anumită insensibilitate sau chiar nesimŃire 
sufletească faŃă de soarta sau suferinŃa semenilor. Televiziunea devine, prin urmare, o 
şcoală a individualismului, a egoismului şi a agresivităŃii în care celălalt nu este privit ca un 
posibil prieten, ci ca un potenŃial duşman. 
 Care sunt, prin urmare, efectele acestui bombardament cu mesaje violente, ale 
acestei violenŃe care, prin vizionare, devine experienŃa cotidiană a omului modern?  Printre 
aceste efecte , consider că următoarele ar fi cele mai importante:                                                                                           
1.Oamenii ajung să supraestimeze prezenŃa violenŃei în lumea reală; sporeşte sentimentul 
fricii, al insecurităŃii în faŃa pericolului văzut ca iminent; 
2.Trăind permanent sentimentul unei agresiuni potenŃiale, oamenii  nu numai că devin mai 
stresaŃi, mai irascibili, dar se şi pregătesc să răspundă cu violenŃă, în legitimă apărare, la un 
eventual atac. Prin aceasta, comportamentul violent se insinuează în imaginaŃia individului 
care se consideră  îndreptăŃit să-l folosească pentru a preîntâmpina riscul; 
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3.Indivizii percep această violenŃă ca pe o componentă legitimă şi implicită a instituŃiilor 
sociale. Lumea în care trăim este una violentă. ViolenŃa devine deci mijloc şi necesitate; 
4.Apare o desensibilizare a oamenilor în faŃa violenŃei, durerii, suferinŃei; violenŃa devine, tot 
mai mult, un mijloc dezirabil pentru rezolvarea problemelor şi impunerea intereselor, pentru 
dobândirea plăcerii sau a confortului dorit. 

Fără doar şi poate că televizorul şi televiziunea în sine nu sunt un lucru rău, însă felul 
abuziv în care foarte mulŃi oameni au înŃeles să se folosească de ele a generat o multitudine 
de fenomene negative, între care, la loc de frunte, se află înstrăinarea de sine şi de cei 
printre care trăieşti. 
 Comunicarea între membrii familiei se reduce aproape la zero, în vreme ce fluxul 
continuu de informaŃii venite de pe micul ecran ne împiedică şi să luăm decizii personale. 
INTERNETUL 

În plan psihologic aceste succese tehnologice au răsturnat comunicarea clasică, 
în care era nevoie să ne întâlnim pentru a ne vedea, pentru a vorbi, era nevoie să mergem la 
magazin pentru a cumpăra produsul de care aveam nevoie, era nevoie să cumpărăm din 
librărie cartea pe care doream să o citim,era nevoie să  mergem la cinema pentru a vedea 
un film. E drept că încă nu au dispărut librăriile de pe faŃa pământului, că încă ne face 
plăcere să ne plimbăm şi să mergem la cinematograf, dar dincolo de  avantajele pe  care ni 
le oferă tehnica modernă permiŃându-ne să avem mai mult timp, mai multe informaŃii, mai 
multă plăcere, mai multă comunicare, există şi o parte întunecată. Încep să se contureze, din 
ce în ce mai mult, diferite manifestări psihologice şi chiar probleme al căror caracter trece 
dincolo de  limitele normalităŃii. 
 AdolescenŃii şi tinerii sunt cei mai afectaŃi de „viaŃa virtuală care ajunge să o 
elimine pe cea reală”. Oare de ce este mai simplă sau mai tentantă această viaŃă? Este o 
viaŃă sau un substitut, un surogat? 
 Primul răspuns care ne vine în minte vizează tentaŃia de a avea orice identitate, 
de a fi cine ai vrea să fi, în loc de a fi cine eşti în realitate. AdolescenŃii se prezintă drept 
adulŃi, având altă înfăŃişare, alte ocupaŃii, alte trăsături de personalitate. Este satisfăcător să 
te prezinŃi ca fiind puternic, dezinvolt, matur, în loc de lipsit de încredere în sine sau timid. 
 În concluzie, utilizarea excesivă a mijloacelor mass-media aduce prejudicii 
sănătăŃii şi dezvoltării celor mici. Aceste riscuri includ: stresul, tulburări de vedere, obezitate, 
izolarea socială şi, pentru utilizatorii de foarte lungă durată, tulburări ale dezvoltării fizice, 
emoŃionale şi intelectuale. Societatea, prin şcoală şi familie, are obligaŃia morală de a 
intreprinde măsuri ferme în educaŃia micilor consumatori de mass-media, evidenŃiind rolul 
nefast asupra dezvoltării personalităŃii acestora  şi al consecinŃelor ce decurg  din  ignorarea 
, adeseori cu bună ştiinŃă, a acestui fenomen.  
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»» PROF. ION CHISĂLIłĂ 
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

 
         Foarte multă lume vorbeşte despre Reiki, din ce în ce mai mult, dar puŃini ştiu, sau măcar 
intuiesc, ce înseamnă în realitate. Cuvântul „Reiki” este format din două caractere banji 
(japoneze) separate: Rei, care înseamnă „universal” şi Ki, care înseamnă „spirit”, „energie ”, „forŃă 
vitală”. Reiki este un lucru fascinant, care poate schimba viaŃa oamenilor în bine. Tehnicile Reiki 
permit atingerea unui echilibru interior al spiritului şi al trupului, precum şi o comunicare absolută 
cu toate elementele mediului în care trăim. Canalizarea energiei reprezintă, conform tradiŃiei 
Reiki, modalitatea optimă de vindecare a bolilor fizice şi spirituale cu care adesea ne confruntăm.  
          Reiki este un sistem de vindecare naturală, fondat prin anii 1900 de călugărul japonez 
Mikao Usui, bazat pe canalizarea prin mâini a unei energii tămăduitoare. Acesta spunea: „Reiki 
este înŃelepciune combinată cu energie; ne conectează la lumină, ne stimulează creşterea, ne 
echilibrează din punct de vedere fizic şi spiritual, ne poate vindeca cele mai adânci răni şi poate 
să ne scoată la iveală potenŃiale nebănuite ale fiinŃei noastre. Reiki este suportul pentru sănătatea 
optimă a corpului; este un vehicul către adevăratul nostru interior, care ne îndrumă către fericire, 
iar fericirea nu este altceva decât vindecare.”  
          Energia Reiki este o energie deosebită din punct de vedere informaŃional, ce nu are nevoie 
să fie ghidată de practician. Reiki se auto-ghidează prin relaŃiile pe care le stabileşte cu 
subconştientul pacientului, determinându-i astfel şi necesităŃile sale energetice. Energia Reiki, 
circulând prin corpul pacientului, împiedică şi înlătură dezechilibrele energetice. Reiki reprezintă o 
modalitate prin care se manifestă respectul pentru Creatorul Universului, o cale de a ne cunoaşte 
şi de a ne redescoperi neîncetat puterile ascunse în casa sufletului nostru. Reiki reprezintă o 
formă de manifestare a purităŃii inimii noastre.  
           Iată acum principiile Reiki ale lui Mikao Usui, preluate din scrierile dinastiei Meiji din 
Japonia; principii care sunt „inima practicii Reiki“, după cum însăşi Maestrul afirmă:  
Metodă secretă a binecuvântării. » Vindecarea spirituală a multor boli. » Doar pentru astăzi nu fi 
supărat şi nu fi îngrijorat. » Fii recunoscător şi umil. » Fă-Ńi datoria cu plăcere şi apreciere. » Fii 
blând cu totul şi cu toŃi din jurul tău. » DimineaŃa şi seara, cu mâinile în rugăciune. » Gândeşte-te 
la aceste cuvinte şi spune aceste cuvinte. 
           Practica Reiki a pătruns în lumea occidentală în anul 1938, adusă de către Hawayo Takata 
şi a avut o continuă evoluŃie. În România evoluŃia Reiki-ului a avut loc după revoluŃia din 
decembrie 1989, când au apărut din străinătate primii iniŃiatori în tehnica Reiki.     
           În concluzie,  ce este Reiki? După anumiŃi Maeştri în acest domeniu putem spune: 
● Reiki este o metodă de vindecare prin care emoŃiile şi trupul sunt aduse în echilibru prin 
utilizarea Energiei Universale. ● Reiki este o energie a cărei origine este Spiritul, Divinul. ●Reiki 
este ştiinŃă şi adevăr, este puterea lui Dumnezeu. ●Reiki este întotdeauna prezent chiar dacă  nu 
îl conştientizăm, este asemenea unui transmiŃător radio, neauzit  până nu îl deschizi. ● Reiki nu 
face absolut nici un rău! 
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                                   »» PROF. ANA CHISĂLIłĂ 
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

 
          Fiecare dintre noi, indiferent de vârstă şi profesie, avem nevoie de ceva care să 
ne inspire sufletul, să ni-l încarce cu energie pozitivă, să ne impulsioneze să organizăm 
ziua astfel încât să fie productivă şi satisfăcătoare, cât mai uşor de trecut. Citind şi 
cugetând aceste maxime vei reuşi să faci faŃă mai uşor provocărilor vieŃii!  
 
♣ Adevărata măreŃie a unui om se măsoară prin amabilitatea cu care îi tratează pe cei 
inferiori lui. ♣ Alegerea, nu şansa, determină destinul uman. ♣ Într-o ceaŃă, cea mai 
bună armă este tăcerea. ♣ Succesul nu se obŃine adunând cât mai mult, ci dăruind cât 
mai mult. ♣ Unul dintre secretele unei conversaŃii reuşite: învaŃă să respingi părerea 
altcuiva, fără să fii respingător. ♣ Ia-Ńi întotdeauna suficient timp înainte de a lua o 
decizie... pripită! ♣ Singura cale pentru a rezolva o neînŃelegere este să Ńii cont de ceea 
ce este drept – nu de cine are dreptate. ♣ Un om trebuie să fie suficient de mare încât 
să îşi recunoască greşelile, suficient de deştept încât să profite de pe urma lor şi 
suficient de puternic încât să le corecteze. ♣ MulŃumirea este bogăŃia celui sărac. 
NemulŃumirea îi sărăceşte pe cei bogaŃi. ♣ Ceea ce te face fericit sau nefericit nu este 
poziŃia, ci dispoziŃia. ♣ Poate că unii oameni reuşesc fiindcă aşa le este destinul, dar cei 
mai mulŃi reuşesc fiindcă dorinŃa le este statornică. ♣ Cel mai mare pericol nu este să 
aspiri prea sus şi să nu-Ńi realizezi Ńelul, ci să Ńinteşti prea jos şi să nimereşti. ♣ Nu ceea 
ce ai în buzunar te face mulŃumit, ci ceea ce ai în suflet. ♣ Nu eşti un învins când cazi, 
ci când nu te mai ridici! ♣ Supărarea face ca buzele tale să se mişte mai repede decât 
mintea ta. ♣ Popularitatea vine făcându-le pe plac oamenilor, măreŃia vine mulŃumindu-l 
pe Dumnezeu. ♣ GreutăŃile vieŃii nu sunt menite să ne sfărâme. Ele sunt provocările 
care ne ajută să progresăm. ♣ Un conducător bun se remarcă prin abilitatea cu care 
identifică o problemă înainte ca aceasta să devină urgenŃă. ♣ Pe măsură ce un om 
devine mai înŃelept, vorbeşte mai puŃin şi ascultă mai mult. ♣ A avea tact înseamnă să 
poŃi face pe cineva să vadă lumina încântătoare a fulgerului, fără a-l lăsa să audă 
zgomotul tunetului. ♣ Entuziasmul şi perseverenŃa pot face dintr-un om mediocru unul 
superior. IndiferenŃa şi apatia pot face dintr-un om superior unul mediocru. ♣ Adevărata 
semnificaŃie a vieŃii este să dăruieşti dragoste zi de zi. 



 

IMPULS 28 

» OANA RAMONA GAVRILĂ, 11A 
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

►Ori de câte ori stabileşti să faci un lucru anume mai întâi, survine un alt lucru 
care trebuie făcut primul. ►Ori de câte ori îŃi tai unghiile, constaŃi că după 
aceea ai nevoie de ele. ►Întotdeauna găseşti uşor ceea ce nu cauŃi. Iar ceea ce 
cauŃi, găseşti abia în ultimul loc în care poŃi căuta. ►Când garanŃia unui produs 
este de 60 de zile, defectarea lui se va produce în a 61-a zi. ►Fiecare profesor 
consideră că elevii trebuie să se pregătească numai la cursul lui. ►Când înveŃi 
la un examen, constaŃi că îŃi lipseşte exact cursul cel mai important. ►Dacă 
examenul se dă cu cartea deschisă pe bancă, precis vei uita cartea acasă. 
►IntuiŃia este o ştiinŃa exactă. ►Dacă explici ceva atât de clar încât oricine 
poate pricepe, se găseşte cineva care să înŃeleagă greşit.                                                                                               

₪ 
DefiniŃii ₪ Elevul scăpat de corigenŃă - Adio, dar rămân cu tine ₪ Ora de 
română - Deşteaptă-te, române! ₪ FiŃuica - Te uiŃi şi câştigi ₪ Elev chiulangiu 
- Tânăr şi neliniştit ₪ ŞedinŃa cu părinŃii - Întâlnire de gradul III ₪ După 
şedinŃă - Spitalul de urgenŃă ₪ Caiet de teză - Verdict: crimă ₪ Sfârşitul orei - 
Am întâlnit şi români fericiŃi ₪ Sala de clasă - Zona crepusculară ₪ Elevii - 
Familia Bundy ₪ Drumul spre şcoală - Dispărut în misiune ₪ Tema la 
matematică - Misterul lui Nano Darundo ₪ Catalogul - Adevărul gol – goluŃ ₪ 
Încheierea mediilor - Memorialul durerii ₪ CorigenŃa - Doar o vorbă sa-Ńi mai 
spun ₪ Chiulul de la ore - Sport la minut ₪ Copiatul - Lumină călăuzitoare ₪ 
Dirigintele - James Bond, agent 007 ₪  Ora de sport - Faza zilei ₪ Elevul la 
tablă - FaŃă în faŃă ₪ Consiliul profesoral - Chestiunea zilei ₪ Ora de dirigenŃie 
- Ochiul magic 
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»» PROF. ANAMARIA TEODORA MALIłA  
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – TârguJiu 

 
In the year 1880 the East End of London was in the grip of fear during a series of 

sickening crimes. The name on everyone lips was Jack the Ripper, the world’s first serial criminal 
that was never caught. He came out of the fog, killed violently and quickly then disappeared. All 
five victims killed within the space of ten weeks in 1888 were East End prostitutes. 

The killings began in the August. It was the 31st and Mary Ann Nicholls was found 
murdered at Bucks Row off the Whitechapel Road. She had been savagely attacked, she was 
strangled and then her throat had been slashed to the bone almost severing his head from her 
body. At the mortuary it was discovered that her stomach had been hacked upon and her body 
slashed several times. 

This story caused a sensation and newspapers readers were confronted with words 
never seen before in a newspaper and full anatomical illustrations put in the front pages. 

The public was fascinated even the American press wrote about it. It wasn’t long 
before the Ripper was on the lookout for a second victim. Annie Chapman, was found in a yard in 
Hawbury Street at 6.am on Saturday the 8th of September. A Spitalfield Market porter, John 
Davis, discovered her body. 

Annie Chapman had been strangled and her throat had been savagely slashed. At the 
morgue they found her citerus to be missing and her rings torn from her fingers. 
A leather apron had been found in the area soaked in water. The police tried to pursue this line of 
inquiry but in vain. However there was sightening of Annie Chapman discussing business with a 
shabby looking man just before the time of her murder. The police at last had a clue. 

A distinctive aspect of the second Whitechappel murder was the ripping of her body, 
police surgeons believed that the murderer was a doctor. At that time was known about 
psychology of a serial killer, his need to remove organs, as a mean of control was unknown. Even 
experienced crime reporters were unfamiliar with the concept of a psychopathic killer. 
Shortly after the murder 16th East End businessmen formed the Whitechappel Vigilance 
Committee. They demand better lightening and policing in the area. 
On the 29th of September 1888, the Central News Agency received a letter that started off: 
,,Dear Boss, I keep on hearing the police have caught me but they won’t fix me yet…I am down 
on whores and I shan’t quit ripping them until I do get buckled. Grand work the last job was. 
 I gave the lady [reference to Annie Chapman] no time to squeal. How can they catch 
me known? I love my work and want to start again. You will soon hear of me and my funny little 
games. The next job I do I shall clip the lady’s ears off and sent to the police officers just for 
jolly…. Keep this letter back till I do a bit more work, then give it out straight. My knife is nice and 
sharp. I want to get to work right away if I get a chance. Good luck. Yours truly Jack the Ripper.” 
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The “Dear Boss” envelope 
 The murderer had waited a long time before claiming his next victim. 
 Elizabeth Stride was discovered by Louis Diemschutz when he returned his pony and 
trap into the yard behind Berner Street at 1am Sunday the 30th of September. He had interrupted 
the murderous attack. Elizabeth Stride’s throat had been slashed, but there was no mutilation to 
the body. The murderer managed to flee the scene without detection. 
 However as the murder made his way along Whitchappel, he crossed paths with 
Catherine Eddowes. This was a frenzied and vicious attack, her face was mutilated and her 
stomach rippen open. Again body parts were missing. 
 She had been the very unlucky lady in the wrong place at the wrong time. Meeting the 
murderer while he was still enraged from being disturbed during his work was the worst that could 
have happened to her. He took his vengeance out on her.   
 The earlier letter was considered to be genuine, because only a few hours after the 
double murder on the 30th of September, the police received a postcard referring to the killings. 
As details of the murder had not been released, all correspondence up to that date was taken 
seriously: 
 ,,I was not coding [joking], dear old Boss, when I gave you the tip. You’ll hear about 
Saucy Jack’s work tomorrow. Double event this time. Number one squealed a bit. Couldn’t finish 
straight off. Had no times to get ears for the police. Thanks for keeping last letter back till I got to 
work again. Jack the Ripper” 

The text was printed in the Star on the 
1st October. The fact that the public didn’t know that 
an attempt was made to remove the ears, meant 
that the letter was indeed from-Jack the Ripper. He 
was clearly taunting and making a mockery of the 
police. 

The police were not being criticised by 
the press, public and Home Office. They needed 
answers and they needed to show that they were in 
control. Several days later a gruesome package was delivered to George Lusk, Chairman of the 
Whitechapel Vigilance Committee. The cardboard box contained the kidney, which was previously 
missing from the body of Catherine Eddowes. A note addressed “From Hell” was enclosed and 
had the following message: 

,,Mister George Lusk Sir I send you half of the kidney I took from one woman 
preserved it for you another piece I fried and ate it was very nice. I may send you the bloody knife 
that took it out if only you Waite a little longer. Signed Catch-me-when-you can, Mister George 
Lusk”. On Friday the 9th of November, the whole Britain was sickened by the brutality of another 
woman, Mary Jane Kelly, aged 25, who was killed at her home in Dorset Street. 

This was the most savage and gruesome attack where her body was horrifically been 
mutilated, her face hacked beyond recognition. The butchery that took place in that small room 
was appealing and the vital organ missing this time was her heart. This was the last murder-
everything stopped as dramatically as it had started. (his method of operation is going to be 
presented in the next number). 
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Industria produselor cosmetice deŃine recordul din punct de vedere al 
frecvenŃei de apariŃie a noului, chiar în cazul produselor de serie – fabricate în flux 
continuu sau discontinuu. Cele mai utilizate produse cosmetice sunt: şampoanele şi 
produsele de machiaj. 

Săpunurile de toaletă trebuie sa fie cât mai neutre, pentru a nu fi iritante. 
Astfel, trebuie fabricate din grăsimi purificate şi supergresate cu lanolină, derivaŃi ai 
lanolinei, colesterina sau cremă, în cazul folosirii lor pentru tenurile uscate sau 
sensibile. Principalele indicaŃii pentru săpunurile medicinale sunt: 

- săpunul de sulf este recomandat în seboreea pielii, contra acneei, precum 
şi împotriva mătreŃii ; 
- săpunul gudron-sulf conŃine 5% gudron şi 10% sulf. Este indicat pentru 
îngrijirea pielii grase, combaterea mătreŃii, a pielii sensibilizate de eczeme, 
ca şi a bolilor parazitare (diferite ciuperci) 
- săpunul ichtiol conŃine 3% ichtiosulfonat de amoniu. Este recomandat 
pentru combaterea diferitelor inflamaŃii ale pielii, coşuri, acnee etc. 
- săpunul borax se recomanadă în general persoanelor cu pielea sensibilă. 
Având în vedere scopul şi condiŃiile în care se folosesc săpunurile 

medicinale, este recomandat ca aceasta să nu fie parfumate şi nici colorate. 
 Şampoanele pentru păr se fabrică sub formă fluidă sau de cremă ori mai 

rar din praf. Formulele mai vechi de „şampoane clasice” se bazau pe utilizarea 
soluŃiilor de săpun de cocos sau palmier cu conŃinut de 12-25% acizi graşi alături de 
alte componente, dar care prezentau dezavantaje. De aceea, formulele de şampoane 
moderne se bazează pe alchisulfonaŃi, alcooli polietoxilaŃi, alchiletersulfaŃi 
împreună cu adaosuri ca: lanolină, ou, lecitină, vitamina F, extracte vegetale etc. 

La alegerea şi folosirea şampoanelor se Ńine seama de natura părului (uscat, 
gras, normal) şi de culoarea lui. 

Procesul de fabricare se diferenŃiază după calitatea şampoanelor astfel: 
- şampoanele fluide se obŃin prin simpla solubilizare, la rece sau la cald, a 

componenŃilor 
- şampoanele cremoase se prepară în malaxoare speciale, cu turaŃii foarte lente, 

spre a nu spuma. În final şamponul este dezaerat sub vid. După dezaerare 
este necesară macerarea în decurs de cinci zile în încăperi cu temperatura 
scăzută de 5- 10%. Urmează ambalarea în tuburi sau flacoane. 

 Cosmetice pentru machiaj. Cele mai importante sunt pudrele şi fardurile, 
roşul de buze, lacurile de unghii şi vopselele de păr. Pudrele şi fardurile sunt 
produse necesare infrumuseŃării tenului, care estompează sau maschează unele mici 
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defecte inestetice ale feŃei. Pudrele moderne, ca şi fardurile, sunt  amestecuri foarte 
intime de diverse materii prime pulverulente, având o mare fineŃe. Pudrele de 
calitate trebuie să fie lejere aderente, şi să se aplice cu mare uşurinŃă (glisante). În 
acelaşi timp, ele trebuie să aibă o mare putere de acoperire, să confere un aspect 
mat şi să fie uşor absorbite. 

Materiile prime de bază pentru pudre şi farduri sunt: talcul( silicat de magneziu 
hidratat), caolina coloidală, oxidul de zinc şi dioxitul de titan, stearatul de zinc şi de 
magneziu, carbonatul de calciu, de magneziu şi hidroxi-carbonatul de magneziu, 
pudra de mătase, coloranŃii naturali (pigmenŃi) şi mai ales cei sintetici, parfumul 
etc. 

Procesul tehnologic constă în: sitarea componenŃilor,  omogenizarea acestora în 
malaxoare orizontale, încorporarea coloranŃilor, omogenizaŃi perfect şi diluaŃi în 
prealabil într-o parte din corpul pudrei, încorporarea carbonatului de magneziu 
parfumat în masa colorată, trecerea prin mori forplex sau omogenizare tip 
ventilatoare, respectiv instalaŃii de micronizare şi în final ambalare. 

În cadrul pudrelor compacte- pe lângă cantităŃi reduse de lanolină- se adaugă ca 
lianŃi mucilagii sau esteri graşi pentru a ajuta compactarea, ca exemplu: stearaŃi, 
plamitaŃi de izopropil, ceruri, amidon şi chiar un emulgator. 

Cosmetice antisolare-se prezintă sub formă de loŃiuni, creme sau emulsii fluide. 
Schematic ele sunt constituite dintr-un excipient substanŃă filtrantă sau ecran şi 
adjuvanŃii cu rol de îngrijire a pielii ce a fost expusă soarelui şi în general 
intemperiilor atmosferice. 

SubstanŃele filtrante acŃionâd selectiv, nu opresc radiaŃiile pigmentogene. 
Exemplu de filtre solare selective sunt: silicatul de fenil şi mai ales de metil, esterii 
acidului antranilic, oxicumarinele, sulfatul, clorhidratul sau oleatul de chinină, 
difenilglioxalona şi trioleatul de digaloil etc. 

Produsele cosmetice sub forma de aerosoli. IniŃial, prin termenul de „aerosoli”, 
în sens fizic se înŃelegeau numai  anumite sisteme disperse coloidale, respectiv 
suspensii fine şi stabile de particule lichide sau solide dispersate în gaze cum ar fi: 
ceaŃa, norii, fumul etc. În prezent, acest termen fizic şi-a extins sfera şi prin lărgirea 
acepŃiunii sale cuprinde totalitatea produselor prezentate în ambalaje presurizate, 
indiferent de aspectul jetului, la ieşirea din ambalaj. Cu un alt termen general acest 
fel de produse se mai numesc şi spray-uri adică produse care se pulverizează. 

Extinderea produselor de tip aerosoli este datorată atât diversificării continue 
a produselor prezentate sub această formă cât şi creşterii efective a consumului 
pentru fiecare din calităŃile de produse fabricate iniŃial.  [www.referat.ro] 
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P  e  ş  t  i SemnificaŃia simbolurilor 
L Ma Mi J V S D 

      1 
↓↔ 

2 
♥€ 

3 
↓♣ 

4 
☺€ 

5 
♥≈ 

6 
☺♣ 

7 
♥€ 

8 
↓↔ 

9 
≈↔ 

10 
≈ 

11 
♥♣ 

12 
≈۞ 

13 
♥♣ 

14 
↓ 

15 
♥€ 

16 
☺♣ 

17 
♥ 

18 
↓☺ 

19 
≈€ 

20 
♥☺ 

21 
↓↔ 

22 
↓ 

23 
♥ 

24 
€♣ 

25 
☺ 

26 
♥ 

27 
☺ 

28 
↓↔ 

 

☺– hm! va trece şi ziua asta 
cumva  
≈ – o zi agitată, la tehnice se fac 
valuri 
♥ – sigur îmi va zâmbi, presimt  
€ – banii? parcă îi aveam într-un 
vis 
♣ – am noroc, pariez că scap fără 
absenŃe  
۞ – lucrurile se complică, se 
apropie şedinŃele   
↔ – dilemă, încotro au mutat ăştia 
nordul? 
↓ – somn de voie 

 
În ce zodie eşti? este una dintre întrebările frecvente cu care se 

încearcă pornirea unei conversaŃii. 
Conform ultimelor informaŃii deŃinute de astrologi, răspunsul nu 

mai pare atât de uşor de oferit. Astronomia explică poziŃia stelelor pe 
cer, însă, depinde de fiecare individ în parte să hotărască dacă alinierea 
acestora are vreo semnificaŃie pentru el. Semnele zodiacale corespund 
poziŃiei pe care Soarele o are în raport cu diferite constelaŃii, iar 
stabilirea perioadei fiecărei zodii are o vechime de 2200 de ani. 

Zodiacul "pe bune"  
Lista de mai jos oferă date privitoare la poziŃia reală a Soarelui 

faŃă de constelaŃiile corespunzătoare fiecărui semn zodiacal. Aceasta a 
fost întocmită în conformitate cu datele actualizate ale delimitării 
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constelaŃiilor, date care variază de la un an la altul. Astfel, se constată că 
mulŃi indivizi ar putea schima semnul zodiacal în funcŃie de mişcările 
Soarelui faŃă de constelaŃii. De exemplu, dacă te-ai născut în perioada 
29 noiembrie-17 decembrie, aparŃii unei zodii pe care nu o vei găsi în 
nici un horoscop publicat în mod obişnuit. Eşti în zodia Ophiuchus, care 
îi succede Scorpionului şi care este numele celei de-a XIII-a constelaŃii 
zodiacale. Ea nu are asociat, până în prezent, nici un semn astrologic.  

Iată care sunt semnele zodiacale moderne, conform ultimelor 
cercetări ale specialiştilor:  
☼ Capricorn: 20 ianuarie-16 februarie ☼ Vărsător: 16 februarie-11 
martie ☼ Peşti: 11 martie-18 aprilie ☼ Berbec: 18 aprilie-13 mai ☼ 
Taur: 13 mai-21 iunie ☼ Gemeni: 21 iunie-20 iulie ☼ Rac: 20 iulie-10 
august ☼ Leu: 10 august-16 septembrie ☼ Fecioară: 16 septembrie-30 
octombrie ☼ BalanŃă: 30 octombrie-23 noiembrie ☼ Scorpion: 23 
noiembrie-29 noiembrie ☼ Ophiuchus: 29 noiembrie-17 decembrie ☼ 
Săgetător: 17 decembrie-20 ianuarie. [EVZ // 15  ianuarie 2009] 
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                                                 »» GABRIELA MILITARU, 
Colegiul Tehnic Ion Mincu - Craiova  

 
Pentru Romulus, cu dragoste 

 
DefiniŃia dragostei: „Vino, să pot regăsi drumul spre mine.” (Octavian Paler) 
 
        Când mi-am întors ultima oară privirea spre sufletul meu, el râdea. Eu obişnuisem 
mereu să râd, dar parcă de cele mai multe ori fără el. Atunci mi-am dat seama cât de 
obişnuiŃi putem deveni să existăm în afara lui, fără prea multe întrebări. Şi nu, să 
trăieşti în afara sufletului nu e ceva greu, doar ceva plat, liniar, însă o linie trasă 
undeva în josul FiinŃei. E vorba de o linişte periculoasă, pentru că fără aportul sufletului 
nimic în tine nu tresaltă, totul este egal… o egalitate ce aduce foarte mult cu 
stagnarea, când în tine tace orice… inclusiv dorinŃa de a şti cum e să fii cu adevărat 
fericit. Nu, nu e vorba de tăcerea minŃii în care sufletul se regăseşte, e vorba mai 
degrabă de o uitare, ca şi cum sufletul este dotat „nativ” cu modalităŃile necesare 
pentru a se autoproteja. Şi atunci de ce să-Ńi mai baŃi (şi) capul cu asta? 
        De la o vreme însă mi-am amintit că îl am şi am decis să-i acord atenŃie. Cred că 
totul a început când am recunoscut că prefer „liniile curbe”… amplitudinea vieŃii. 
Sufletul era tot acolo unde îl lăsasem, doar că avea paloarea unui lucru pe care nu l-ai 
mai folosit de mult. N-am irosit prea multă vrem cu scuzele pentru ignoranŃa mea, mi s-
a părut mai important să recuperez timpul pierdut şi să mă bucur împreună cu el, 
crezând şi sperând într-o permanentizare a stării. 
        Apoi chiar în vecinătatea iubirii, am descoperit cum este să trăieşti feeria 
propriului suflet. Îmi întorsesem privirea spre Suflet… şi am rămas aşa… 
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» ŞTEFAN MOŞOI, 11C 

Grupul Şcolar Energetic Nr.1 Târgu-Jiu 
 
          Putem spune că anul 2008 a durat mai mult decât precedentul, pentru că la 
sfârşitul anului, ceasul atomic a fost dat în urmă cu o secundă, pentru ca Timpul 
Universal să se alinieze cu acesta.  
          Comisia InternaŃională cu standardele cronologiei, a anunŃat că pe 31 
decembrie, la ora 23:59:59 - ora meridianului Greenwhich, ceasul atomic se va da în 
urmă cu o secundă. În acel moment România era deja în data de 1 ianuarie 2009, ora 
1:59:59. 
          Schimbarea orei este justificată de încetinirea mişcării de rotaŃie a Pământului, 
care produce un decalaj de timp între lungimea zilelor solare şi timpul atomic ce 
rămâne constant, astfel anul nu are 
365 de zile fix, la acestea adăugându-
se câteva ore, secunde şi miimi de 
secundă. Aşa cum se întâmplă şi în 
cazul celei de-a 29-a zi a lunii 
februarie, odată la patru ani, miimile 
de secundă care rămân, se adună şi 
se transformă într-o secundă, care 
este corectată.  
          La sfârşitul anului 2005 a fost 
ultima dată când s-a adăugat o altă 
secundă, însă în cazul lui 2008, pe 
lângă secunda în plus, s-a adăugat şi 
o zi deoarece este an bisect. Din acest motiv, anul acesta este cel mai lung din 1992 
încoace.  
          Timpul atomic internaŃional (TAI) este un standard de timp obŃinut prin medierea 
măsurătorilor efectuate de ceasuri atomice din mai multe laboratoare de pe Pământ. 
Pe baza timpului atomic internaŃional se determină timpul universal coordonat (UTC), 
ce este decalat cu un număr întreg, dar variabil, de secunde, pentru a-l menŃine în 
sincronism cu rotaŃia Pământului.  
           Primul ceas atomic a fost construit în Anglia în anul 1955.  
                                                          [sursa: www.realitatea.net] 
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ADAM [ebraică] om; [asiriană] adamu = a face; [ebraică] adam = a fi roşu; [ebraică] adamah 
= pamant. ►ADELA [germană] adal = nobil ►ADELINA Variantă a numelui Adela. 
►ADINA [ebraică] delicat, subŃire. ►ADOLF [germană] Adalwolf = lup nobil ►ADRIAN 
 Provine din Hadrianus = din Hadria, oraş din Nordul Italiei. ►AGLAIA [greacă] splendoare, 
frumuseŃe ►AGNES [greacă] hagnos = cast ►AHMED [arabă] de încredere ►ALBERT 
[germană] Adalbrecht = nobilime strălucită ►ALEXANDRU [greacă] Alexandros = 
aparatorul; alexein = a apăra, a veni în ajutor. ►ALFRED [engleza veche] elf = spiriduş + 
red = sfat ►ALICE [franceză] Forma scurtă a numelui Adelais, ce provine din Adelaida. 
►ALIN [română] Varianta românească a lui Alan. // ALAN [bretonă] pietricică sau frumos 
►ALINA [arabă] nobil ►AMALIA [germană] amal = muncă ►AMANDA [latină] amando = 
îndrăgit ►AMBRA [arabă] chihlimbar, auriu ►AMELIA Forma a numelor Amalia sau Emilia 
►AMZA [arabă] hamuza = puternic, sigur ►ANA [ebraică] channah = favoare, milă 
►ANABELLA Combinatie a numelor Ana si Bella. ►ANASTASIE / ANASTASIA [greacă] 
anastasios = înviere ►ANATOL [greacă] anatole = răsărit ►ANCA [română] Formă a 
numelui Ana ►ANDREI [greacă] provine din Andreas, aner = al omului ►ANDROMEDA 
[greacă] a te gândi la un om ►ANEMONA [greacă] anemos = vânt ►ANETA Formă a 
numelui Ana ►ANGELA [greacă] angelos = mesager ►ANITA   Forma a numelui Ana. 
►ANTON/ANTONELA [greacă] anthos = floare ►ANTIGONA [greacă] anti = împotriva + 
gone = naştere ►AFRODITA [greacă] apărut din spumă ►APOLLO/APOLONIA [greacă] 
apelo = putere sau apollumi = a distruge ►ARETA [greacă] arete = virtute ►ARIADNA 
[greacă] cel mai sfânt: ari = cel mai, adnos = sfânt ►ARINA Varianta rusească a numeui 
Irina. ►ARISTIDE [greacă] cel mai bun fel: aristos = cel mai bun + eidos = fel ► ARCADIE 
[greacă] arktos = urs ►ARMAND [germană] om înarmat. Varianta franceză a numelui 
german Herman: heri = arma + man = om ►ARNOLD [germană] putere de vultur. Compus 
din elementele arn = vultur + wald = putere ►ARPAD [maghiară] sămânŃă ►ARTHUR 
[celtică] art = urs + viros = om ►ASTRID [norvegiană] Varianta modernă a numelui Astrith: 
ass = zeu + fríor = frumos ►ATANASIE [greacă] athanasios = nemuritor: a = negaŃie + 
thanatos = moarte ►ATENA [greacă] ather = ascutit + aine = rugăciune / înŃelepciune 
►ATTILA [gotic] atta = tată ►AUGUST/AUGUSTIN [latină] augere = a creşte, mare, 
venerabil ►AURA = aura (lumină distinctă) ►AUREL / AURELIAN [latină] aureus = aurit 
►AURORA [latină] zori de zi ►AVRAM [ebraică] hamon = tatăl celor mulŃi. 

 
SelecŃie realizată de Maria şi Andrei Şchiopu, 

Şcoala Generală Nr.4 – Vulcan, HD 
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»» Silvia Van, Bucureşti 

 
 
 

 
Despre iernile mele,  
cu grijă 
 
Alunec de multă vreme 
în iubire 
de parcă Dumnezeu 
ar fi întocmit pentru mine 
o pârtie de schi nesfârşită 
de parcă m-ar fi împins 
de la spate 
şi mi-ar fi spus: du-te 
ca şi când nu mi-aş fi întors 
privirea către El 
întrebând: cât, Doamne? 
până unde? 
şi El n-ar fi tăcut 
şi nu s-ar fi aplecat 
să-mi ridice fularul căzut 
nu l-ar fi băgat mototolit 
în buzunar 
nu mi-ar fi şters 
urmele şovăitoare 
cu tălpile bocancilor Săi 
preasfinŃi 
murmurând în barbă  
ceva despre drum 
despre trenuri  
şi despre dunga 
orizontului 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cad adesea 
şi mi-e frig 
şi-mi apăs mâinile 
peste genunchii răniŃi 
Dumnezeu mă aude 
şi scutura fularul roşu 
ca nu cumva 
semănându-mi tristeŃea 
în zăpadă 
să rătăcesc 
drumul 
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VIS ŞI REAL 
 
Gândul meu este din nou la tine 
Şi nu cred că te voi uita uşor. 
Aş vrea să cred că-Ńi este dor de mine, 
Să fiu puternică în preajma lor. 
Răbdarea să-mi deschidă drumul,   
Să merg, să zbor sau să plutesc, 
Sau să mă bată vântul ca nebunul, 
Să pot s-ajung să te cuceresc. 
DorinŃa mea la tine e să vin, 
Căci nu mai pot trăi printre străini. 
Şi viaŃa-mi este plină cu venin, 
Şi sufletul mi-e amorŃit de chin. 
Răbdarea mi-a ajuns la capăt, multă, 
Sau poate nimeni nu mă mai ascultă? 
La tine, dragule, aş vrea să vin 
Şi strâns la piept aş vrea eu să te Ńin, 
Iar gândurile nu mă vor minŃi, 
Ura pe ei mi se va prăbuşi. 
Inima mea Ńi-o dăruiesc doar Ńie, 
Dragostea pentru tine-I pe vecie. 
Salveaz-o repede cât mai e vie, 
ÎncredinŃează, dragostea mea, Ńie! 
Tu ia-mă de aici, să mă linişteşti, 
Ascunde-mă de ei, să mă iubeşti, 
Cuvinte dulci să-mi şopteşti, 
Puterea dragostei prea mari o-ntăreşti… 

 
» Larisa Ciuică, 11C 

GŞ Energetic Nr.1 Târgu-Jiu 
 
 

POVESTE 
 
Sub tainica privire a lunii 
Sub cerul înviat de noapte 
Izvorul cântă doinele iubirii 
Iar vântul murmură în şoapte. 
 
Din părul ei, cu flori sclipitoare  
Aduce-n codrul negru 
O ramură de soare 
SimŃind aroma dulce 
A florilor petale. 
 
Cu un surâs de zână 
Se va ivi în cale  
El va zări... 
Lumina cu raze aurite 
Şi, alergând spre codru 
În braŃe o va cuprinde 
 
Divinul lor sărut va fi... 
Îngropat sub flori 
Iar cântecul iubirii 
Nu se va stinge în zori 
 
 
 
 
 

» Andreea Ionela Butan, 9E 
GŞ Energetic Nr.1 Târgu-Jiu 
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Iubitului 
Greu, nu-i dragă  fără tine  
Şi te chem de-atâtea ori,  
Nu din zori şi până-n seară,  
Cât din seară până-n zori... 

Iubitei 
Draga mea, fără cuvinte,  
Doar din ochi le pricep toate...  
Numai când mă uit la tine,  
Îmi răspunzi că nu se poate!  

PerŃi Roxana Georgiana – 10 C 

 

Oful elevului...  
La Muzică şi Desen,  
ToŃi avem câte un ten  
Dar la Mate şi Chimie  
Zecele nu se mai ştie. 

 MihuŃi Isabela – 10 B  

 
Lui Kissi... 
Când e vorba de lucrare,  
Toată lumea e-n mişcare.  
ToŃi au câte-o frică aleasă,  
Când Kissi intră în clasă.  

Stanciu Adriana – 10 B  

 
 

Catrene cu calambur: măsurare, zarvă mare, licean, bolovan 
 

Ce atâta măsurare  
Când afară-i zarvă mare.  
A căzut un bolovan  
În capul unui licean…  

PerŃi Roxana Georgiana – 10 C 

La ora de măsurare  
În clasă e zarvă mare  
Căci măritul licean  
Este super… bolovan!  

Dan Constantin – 10 B  
 

Elevii n-au notă la măsurare  
O, dar vai! e zarvă mare…   
Sărmanul licean  
Este iar un bolovan!  

Ungureanu Laura – 10 C 

La ora de măsurare,  
Iată este zarvă mare.  
Eu mă simt un licean,  
Dar sunt mare bolovan.  

MihuŃi Isabela – 10 B 
Iacă este zarvă mare  
Că-i ora de măsurare.  
Capul Ńi-e un bolovan  
Nu-Ńi fă griji, eşti licean.  

Stanciu Adriana – 10 B  

 
Pagină îngrijită de prof.ing.  

Ion „Kissi” ChisăliŃă.  
Pentru numărul următor, calamburul este: 

eminent, corigent, mare, tare 
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          Născut la 19 februarie 1978, HobiŃa, Gorj, este al cincilea copil al lui 
Nicolae Brâncuşi şi Maria Deaconu, a doua soŃie a tatălui său. A început 
şcoala primară la Peştişani, continuând apoi şcoala la Brădiceni. Copilăria sa 
este marcată de numeroasele plecări de acasă, fiind adus înapoi de mama lui, 
dar şi de anii lungi de ucenicie în ateliere de boiangerie, prăvălii şi birturi.  
          După ce a urmat Şcoala de Arte şi Meserii în Craiova (1894 – 1898, 4 
ani în loc de 5 cum ar fi trebuit), în 1902 devine student la Şcoala Belle-Arte 
din Bucureşti. Tânărul artist îşi câştigă existenŃa spălând vase la o braserie, dar 
rezultatele sale artistice sunt meritorii: trei medalii de bronz - pentru Capul lui 
Laocoon, Cap de expresie şi Ecorseul - şi o medalie de argint. În 1903, 
primeşte comandă pentru bustul generalului Carol Davila, lucrare care, nouă 
ani mai târziu, va fi inaugurată la Spitalul Militar din Capitală. Este singurul 
monument public al lui Brâncuşi existent în Bucureşti.  
          În anul 1904 pleacă la Paris, pe jos. Poposeşte la Budapesta, Viena şi 
München. Trece prin Zürich, Basel şi Langres, de unde ia trenul spre capitala 
FranŃei. Un an mai târziu, este admis prin concurs la Ecole Nationale des 
Beaux-Arts, unde lucrează în atelierul lui Antonin Mercie până în 1906.  
          Începând cu 1907 marele artist român trece la o artă nonfigurativă, 
intrând astfel în circuitul avangardei pariziene. Participă la numeroase 
expoziŃii care îi vor răspândi faima de „părinte al sculpturii moderne” în 
întreaga lume. Auguste Rodin  îl acceptă pe Brâncuşi ca practician în atelierul 
său. După numai trei luni, ucenicul îşi părăseşte maestrul, orgolios şi plin de 
încredere explicându-şi decizia: ,, Rien ne pousse à l’ombre des grands arbres”  
(,,La umbra marilor copaci nu creşte nimic”). Din acest moment, artistul se 
îndepărtează de influenŃele impresionismului şi se orientează spre cubism, 
valorile artelor arhaice şi ale etniilor negre (sărutul din 1907 este apreciat ca 
fiind prima lucrare care afirmă autonomia sa artistică).  
          În 1916, Brâncuşi se mută în spaŃiosul atelier din Impasse Ronsin, unde 
va crea până la sfârşitul vieŃii, în 1957. Revenirile sale în România sunt de 
scurtă durată, dar dese. Expune, aproape anual, la manifestările grupărilor 
Tinerimea Română, Contimporanul, Arta Română, dar şi în marile muzee ale 
lumii.  
          Prima expoziŃie personală o deschide în 1914, la New York, şi abia în 
1956, cu doar câteva luni înainte să moară, expune şi în Europa, la Muzeul de 
Artă din Bucureşti. A avut 57 de colecŃii colective, sculpturile sale regăsindu-
se alături de opere ale artiştilor care nu au nevoie de prenume: Picasso, 
Delacroix, Degas, Manet, Cezanne, Gauguin sau Matisse.  
          Deoarece majoritatea creaŃiilor brâncuşiene se găsesc astăzi în muzee 
din FranŃa şi SUA, România se poate lăuda doar cu una dintre capodoperele 
maestrului - ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu (Masa Tăcerii, Poarta 
sărutului şi Coloana infinitului), inaugurat în 1938, un omagiu adus eroilor 
români morŃi în primul război mondial.  
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          Una dintre dorinŃele sale neterminate se numără o Coloană fără sfârşit 
de 125,5 metri, comandată de un comitet din Chicago. În viziunea marelui 
sculptor, coloana urma să fie de 400 de metri: „Dacă va putea fi realizată din 
oŃel oxidat şlefuit, va fi una dintre minunile lumii”, însă nu a avut timp să o 
termine şi nimeni nu s-a încumetat să-i continue opera.  
          Pe măsură ce faima sa creştea necontenit, fostul boem devenea tot mai 
mult un pustnic. Cei care îl cunoşteau mai bine, credeau că nu este decât un 
joc, dar unul în care Brâncuşi s-a refugiat pentru a se feri de publicul doritor 
să-l cunoască. Pe de altă parte, singurătatea sa era autentică, pentru că 
majoritatea relaŃiilor sale erau superficiale sau pur profesionale. Datorită 
vârstei,îi era greu să îşi facă alŃi prieteni, aşa că a ales să se refugieze în 
solitudine şi tăcere, chiar dacă îşi primea la fel de bucuros vizitatorii care 
treceau pragul atelierului.  
           În ultimii ani ai vieŃii, Brâncuşi a fost îngrijit de doi refugiaŃi români, 
care se mutaseră în apartamentul de lângă atelierul său. Pentru a-i putea 
desemna pe aceşti ultimi prieteni moştenitori şi pentru ca atelierul şi lucrările 
să intre în patrimoniul Muzeului NaŃional de Artă Modernă din Paris, Brâncuşi 
a devenit cetăŃean francez în 1952.  
          A murit pe 16 martie 1957, la vârsta de 81 de ani, lăsând în urmă 137 de 
sculpturi, 41 de desene, două picturi şi peste 1.600 de fotografii în atelierul 
său, creaŃii de o valoare estetică şi culturală incalculabilă.  
 

» Ştefan Moşoi, 11 C        
     Grupul Şcolar Energetic Nr.1 Târgu-Jiu 
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IonuŃ Şomîldoc, 10D 

Tiberiu Pricoriciu, 10D 
Andreea Stana, 10C 
Mădălina Mincu, 10C 

 
Numele motorului diesel a fost dat după inginerul Rudolf Diesel, care l-a 
inventat în 1892 şi l-a patentat pe 23 februarie 1893. La motorul cu aprindere 
prin compresie (MAC) apar particularităŃi esenŃiale faŃă de motorul cu 
aprindere prin scânteie (MAS), datorită formării amestecului, autoaprinderii şi 
arderii. Formarea amestecului, la MAC, începe odată cu injecŃia 
combustibilului, cu avansul la injecŃie, şi durează până la sfârşitul arderii. 
InjecŃia combustibilului trebuie să se termine când presiunea din cilindru atinge 
valoarea maximă. Pe baza fenomenelor care au loc în timpul formării 
amestecului şi arderii, se deosebesc patru perioade: ► Prima perioadă este 
perioada întârzierii la autoaprindere. În perioada întârzierii la autoaprindere, 
combustibilul suferă transformări de natură fizică (vaporizarea, pulverizarea) şi 
chimică (reacŃii de oxidare). ►A doua perioadă este numită perioada arderii 
rapide care urmează după autoaprindere. Viteza de creştere a presiunii depinde 
de durata primei perioade, respectiv de cantitatea de combustibil existentă în 
camera de aprindere, în momentul aprinderii. În cazul unei durate mari a 
întârzierii la autoaprindere, sau la începerea cu viteză ridicată a injecŃiei 
combustibilului, fracŃiunea de combustibil care arde în perioada arderii rapide 
creşte considerabil. ►A treia perioadă a arderii este perioada arderii 
progresive care se caracterizează printr-o variaŃie relativ redusă a presiunii şi 
durează pană când presiunea începe să scadă. Creşterea moderată a presiunii se 
explică prin aportul mai redus al căldurii degajate şi prin mărirea volumului 
camerei de ardere la deplasarea pistonului. Arderea în această perioadă are un 
caracter difuziv; ca dovadă a acestui caracter fiind prezenŃa funinginii în zonele 
cu concentraŃie ridicată de combustibil. Formarea funinginii nu se datorează 
lipsei de oxigen ci imperfecŃiunii formării amestecului. ►A patra perioadă a 
arderii se numeşte postarderea şi durează până când reacŃiile de ardere 
încetează datorită efectului scăderii temperaturii. În această perioadă 
imperfecŃiunea formării amestecului se accentuează, astfel că ultima parte a 
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combustibilului injectat arde într-o măsură tot mai mare sub forma de 
funingine, arderea având deci tot un caracter difuziv. O postardere prelungită, 
chiar dacă asigură arderea completă a combustibilului nu este recomandată, 
deoarece conduce la reducerea randamentului. 
 
● Crocodilul nou-născut este de trei ori mai mare, decât oul din care abia a 
ieşit. ● Zilnic omul uită 80% din tot ce a învăŃat în ziua respectivă. ● Pisicile au 
32 de muşchi în fiecare ureche. ● Ochiul unui struŃ este mai mare decât propriul 
său creier. ● Oamenii şi delfinii sunt singurele specii care fac sex de plăcere. ● 
1kg de lămâi conŃine mai mult zahăr decât 1kg de căpşune. ● Ce au în comun 
elefantul şi papagalul? Amândoi imită sunetele pe 
care le aud în jurul lor. S-a constatat că un elefant 
dintr-o grădină zoologică din Kenya imită sunetele 
camioanelor care treceau pe un drum din apropiere. ● 
Albinele nu văd culoarea roşie, în schimb pot vedea 
razele ultraviolete, invizibile pentru ochii noştri. ● 
Omul poate mirosi cam 5% la fel de bine ca şi câinii. 
● Abraham Darby a construit în Anglia primul pod 
de fier din lume care traversează râul Serion. ● 
Denumirea de vector a fost introdusă în anul 1846 de 
savantul W. Homilton. ● Turnul Eiffel măsoară 320 
m înălŃime şi este construit din otel, când a fost 
ridicat în 1889 era cel mai înalt edificiu de pe Glob. 
● Lui Beethoven i s-a spus la un moment dat că nu 
are şanse să ajungă compozitor. ● În urmă cu 6000 
de ani, sumerienii foloseau pentru dureri extractul de 
mac care conŃinea opiu. ● Grecii beau letke, băutură 
pe bază de mandragoră, plantă care conŃine 
scopolamină, substanŃă care induce stări de uitare de 
sine şi ameŃeală. ● Adolf Hitler s-a născut în Austria 
şi la vârsta maturităŃii avea 1,50 m. ● Aurel Vlaicu în 1912 a obŃinut două 
premii internaŃionale importante în concursul aviatic de la Aspern (Austria). ● 
Prima apă de colonie a fost preparată în anul 1812 când trupele lui Napoleon 
staŃionau în oraşul german Kolen. ● Bucureştiul  a fost primul oraş din lume 
iluminat cu petrol lampant, în anul 1857. 
 
PrejudecăŃi existente în şcoală 
● Un băiat cu rezultate bune la învăŃătură este inteligent, o fată este tocilară. ● 
Fetelor li se recomandă să se facă profesoare, băieŃilor să intre în domeniile 
economic şi politic. ● Fetele îşi au locul în spaŃiul privat, al familiei, băieŃii în 
cel public, al concurenŃei. ● BăieŃii au înclinaŃii spre real, fetele spre uman. ● 
Fetele sunt liniştite, băieŃii neastâmpăraŃi. 
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»» PSIHOPEDAGOG, PROF. MIHAELA NĂSTUREL 

Grupul Şcolar Energetic Nr.1 Târgu-Jiu 
 

Cunoaşterea de sine se dezvoltă odată cu vârsta şi cu experienŃele prin care 
trecem. Pe măsură ce persoana avansează în vârstă, dobândeşte o capacitate mai 
mare de auto-reflexie. Totuşi, niciodată nu vom putea afirma că ne cunoaştem pe 
noi înşine în totalitate; cunoaşterea de sine nu este un proces care se încheie cu 
adolescenŃa sau tinereŃea. Confruntarea cu evenimente diverse poate scoate la iveală 
dimensiuni noi ale personalităŃii sau le dezvoltă pe cele subdimensionate. 
Cunoaşterea de sine este un proces cognitiv, afectiv şi motivaŃional individual, dar 
suportă influenŃe puternice ale mediului. 

Imaginea de sine se referă la totalitatea percepŃiilor privind abilităŃile, 
atitudinile şi comportamentele personale. Imaginea de sine poate fi înŃeleasă ca o 
reprezentare mentală a propriei persoane sau ca o structură organizată de cunoştinŃe 
declarative despre sine care ghidează comportamentul social. Ea influenŃează 
percepŃia lumii cât şi a propriilor comportamente. O persoană cu imagine de sine 
săracă sau negativă va tinde să gândească, să simtă, sau să se comporte negativ. De 
exemplu, un elev care se percepe pe sine ca pe o persoană interesantă, va percepe 
lumea din jurul său şi va acŃiona complet diferit faŃă de un alt elev care se percepe 
pe sine o persoană anostă. Imaginea de sine nu reflectă totdeauna realitatea. O 
adolescentă cu o înfăŃişare fizică atractivă se poate percepe ca fiind urâtă şi grasă şi 
invers.  

Eul fizic structurează dezvoltarea, încorporarea şi acceptarea propriei 
corporalităŃi, se referă la modul în care persoana se percepe pe sine şi la modul în 
care ea crede că este percepută de ceilalŃi. Dacă imaginea ideală a Eului corporal 
este puternic influenŃată de factori culturali şi sociali şi nu corespunde Eului fizic, 
poate genera sentimente de nemulŃumire, neîncredere, furie, izolare.  

Eul cognitiv se referă la modul în care sinele receptează şi structurează 
conŃinuturile informaŃionale despre sine şi lume şi la modul în care operează cu 
acestea. Sunt persoane care reŃin şi reactualizează doar evaluările negative despre 
sine, alŃii le reprimă iar unii le ignoră. 
Unii dintre noi facem atribuiri interne pentru evenimente negative astfel încât ne 
autoculpabilizăm permanent, în timp ce alŃii fac atribuiri externe pentru a-şi 
menŃine imaginea de sine pozitivă. 
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 Eul emoŃional sintetizează totalitatea sentimentelor şi emoŃiilor faŃă de 
sine, lume şi viitor. Cu cât o persoană are un Eu emoŃional mai stabil cu atât va 
percepe lumea şi pe cei din jur ca fiind un mediu sigur care nu ameninŃă imaginea 
de sine. 
 Există un Eu psihic real şi un Eu psihic ideal. Capacitatea de a trăi diferite 
afecte şi de a le exprima explicit se află în relaŃie directă cu seria identificărilor 
persoanei cu modelele familiale, culturale, sociale. Eul ideal poate genera trăiri 
negative în raport cu imperfecŃiunile Eului real.  

Dezvoltarea personală presupune punerea în raport a Eului real cu cel 
ideal. La incidenŃa lor se defineşte starea viitoare a Eului prin negocierea dintre Eul 
ideal şi cel real. Persoana cu un nivel important de angoasă nu mai poate trăi 
coerent Eul său real întrucât este în permanenŃă constrâns de imperativele Eului 
ideal. De aici rezultă stima de sine.  

Un bun nivel al stimei de sine este indicat de: 
● sentimentul de autoapreciere; ● încrede în propriile capacităŃi; ● asumarea de 
responsabilităŃi; ● comportament independent; ● capacitatea de a oferi suport 
celorlalŃi. 
   DeficienŃe ale stimei de sine sunt indicate de:  
● sentimentul non-valorii şi al ratării; ● senzaŃia de abandon; ● nemulŃumire de 
sine; ● nepăsare sau rebeliune; ● incapacitatea de implicare; ● dependenŃă de alte 
persoane. 

Aceste deficienŃe pot antrena angoasă şi depresie până la intensitatea 
nevrotică, agresivitate şi diferite adicŃii. 

PărinŃii şi profesorii contribuie la crearea imaginii de sine (pozitivă sau 
negativă) a elevilor prin încurajare sau descurajare, prin acceptare necondiŃionată 
sau etichetare. 

Neglijarea, izolarea, ignorarea, terorizarea copilului are ca rezultat 
tulburări emoŃionale şi comportamentale: scăderea stimei de sine a copilului, 
instabilitate emoŃională, performanŃe şcolare scăzute, depresie, prostituŃie, suicid, 
delicvenŃă. 

[sursa: internet]
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» GEORGE IONUł AVRAM, 9C 
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

 
 Termenul de ,,alcool” este utilizat în practică pentru alcoolul etilic, compus organic 

cu formula moleculară C2H5-OH, obŃinut prin fermentaŃia sucurilor dulci din fructe 
(fermentaŃia glucozei). 

Alcoolul modifică percepŃia pe care oamenii o au despre ei înşişi şi despre lumea 
care îi înconjoară. Prima acŃiune a alcoolului este aceea de a diminua puterea de 
(auto)control a celui care bea, dându-i o stare de euforie. Sub influenŃa alcoolului, 
oamenii se pot simŃi fericiŃi, uşori, le creşte pofta de discuŃii şi tind să se împrietenească 
repede cu cei din jur. Pe plan fiziologic, alcoolul acŃionează asupra creierului şi  reduce 
pofta de mâncare, acŃionează asupra alimentelor hrănitoare, făcându-le să fie prost 
absorbite şi eliminate înainte de digerarea lor completă (din cauza efectelor alcoolului 
asupra ficatului, pancreasului, stomacului şi intestinelor). Consumat în cantităŃi mari, 
alcoolul provoacă dificultăŃi în procesul de gândire şi vorbire, probleme în coordonarea 
mişcărilor şi în păstrarea echilibrului. De asemenea, mulŃi băutori intră într-o stare de 
depresie, tind să se izoleze şi au stări de somnolenŃă. 

Consumul îndelungat de alcool poate duce la dependenŃă. În acelaşi timp poate 
provoca malnutriŃie gravă şi lipsa vitaminei B, pierderi de memorie (sindromul Korsakoff), 
ciroză hepatică, infarct miocardic, hipertensiune sau hemoragii ale vaselor capilare 
(roşeaŃa fetei si a nasului). Alcoolicii beau din ce în ce mai frecvent. Simptomele care pot 
apărea în cazul dependenŃilor sunt: tremur al mâinilor, al limbii şi pleoapelor; crampe; 
greaŃă;  iritabilitate. 

Consumul de alcool în cantităŃi mari în timpul sarcinii poate cauza sindromul 
alcoolic fatal adică fătul, ca nou-născut, manifestă retard mintal sau malformaŃii ale 
craniului, ale feŃei sau membrelor. 

Cum pot fi reduse şi prevenite efectele cauzate de consumul de alcool: 
- Înainte de a bea alcool, mănâncă întotdeauna ceva! 
- Nu conduce autovehicule dacă ai băut!  
- Nu te urca în maşină cu cineva care a consumat băuturi alcoolice! 
- Atunci când bei, nu amesteca băuturile! 
- Nu combina alcoolul cu alte droguri sau cu medicamente! 
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» ADELIN STOICA, 9B 

Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 
  

Elementele principale din grupa gazelor rare, grupa a VIII-a principală, sunt 
He, Ar, Ne, Kr, Xe, Rn şi au fost descoperite în numai 30 ani, iar făcând 
abstracŃie de heliu care fusese descoperit în Soare pe cale spectrală, celelalte 
patru elemente au fost izolate în numai patru ani(1894-1898).  

Primul din acestea din urmă, argonul fusese descoperit de Sir J.W.S 
Rayleight şi Sir W.Ramsay şi apoi celelalte trei de către Sir W.Ramsay şi Sir 
M.W.Travers. După ce li s-au cunoscut proprietăŃile, curioase atunci, de a nu se 
combina cu nici un alt element, pentru nobilii englezi părea normal să fie 
numite „gaze nobile”. Mai târziu din cauza aceloraşi proprietăŃi, au fost numite 
„gaze inerte”, sau conform locului ocupat în tabelul lui Mendeleev, elemente 
„zero valenŃe” şi apoi din cauza rarităŃii cu care se găsesc în atmosferă, „gaze 
rare”.  

În eforturile pentru descoperirea gazelor rare, o greutate deosebită de care 
trebuia să se Ńină seama, era faptul că nici unul din aceste gaze nu avea 
reactivitate chimică faŃă de alte elemente; de aceea şi denumirea de elemente 
„zero valenŃe”. Nemaiputându-se realiza nici un fel de combinaŃii chimice cu 
aceste gaze, izolarea lor s-a putut face numai prin mijloace fizice: identificarea 
cu ajutorul spectroscopului, iar separarea prin distilarea fracŃionată a diferitelor 
fracŃiuni derivate din aer lichid. Metode chimice au fost folosite numai la 
eliminarea celorlalte componente ale aerului: oxigen, azot, bioxid de carbon, 
vapori de apă etc. În ultimii ani, prin eforturi făcute de oamenii de ştiinŃă s-a 
constatat că unele gaze rare, în special xenonul, în prezenŃa unor elemente 
foarte reactive, cum sunt oxigenul şi fluorul, sub acŃiunea unor energii 
deosebite, pot da unele combinaŃii, de altfel extrem de labile, cum sunt: 
difluorura de xenon(XeF2), tetrafluorura de xenon(XeF4) şi bioxidul de 
xenon(Xe O2), acesta din urmă fiind extrem de exploziv. În 1962, N.Bartlett, 
tratând xenon cu hexafluorură de platină obŃine hexafluoroplatinătul de xenon. 
Evident, aceste combinaŃii au, cel puŃin deocamdată interes ştiinŃific. 
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Dar istoria descoperirilor gazelor rare are fascinaŃia ei, căci împleteşte, oricât s-
ar părea de curios pasiunea unor cercetători pentru ştiinŃă cu progresele 
producŃiei. 
Francezul G. Claude(1870-1960) realizează o metodă pentru sinteza 
amoniacului şi descoperă şi metoda expansiunii în lichefierea gazelor, metoda 
ce aduce un aport serios şi la eforturile pentru descoperirea gazelor rare din aer.  
Astfel G. Claude cedează lui Ramsey reziduul obŃinut după ce a distilat peste 
100 t de aer lichid. Era într-adevăr o cantitate enormă pentru acest cercetător 
care uneori abia putea colecŃiona cantităŃi minore din gazele descoperite, pe 
care să le poată supune analizei spectrale. Ramsay, de astă dată cu prof. Morre 
din Indianopolis, se apucă să analizeze acest reziduu deosebit de preŃios. La 
început îndepărtează restul de oxigen cu ajutorul fosforului, azotul cu magneziu 
încălzit la roşu, hidrocarburile şi hidrogenul cu oxid de carbon şi var, iar vaporii 
de apă cu anhidridă fosforică. Rămâneau astfel aproape exclusiv gazele rare. 
Prin fracŃionarea acestui amestec se obŃineau toate gazele inerte în cantităŃi 
suficiente pentru a li se putea studia proprietăŃile. 

Entuziasmul pe care l-a provocat, la timpul său descoperirea gazelor rare 
poate fi uşor înŃeles din cele scrise de Ch. Moureu în 1911: „Completa lor 
inerŃie le plasează, pentru a zice astfel, la marginea chimiei. Ea le asigură 
inalterabilitate eternă, ce le protejează contra tuturor cataclismelor astronomiei 
şi geologiei pe care le traversează, rămânând întotdeauna complet sănătoase şi 
nevătămate. GraŃie între altele stării lor gazoase, accesul lor este uşor în toate 
fluidele şi în toate atmosferele, unde cei cinci membri ai familiei călătoresc 
liber şi fără a se separa niciodată”.  
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 »» PROF.ING. ELENA VIJULAN 
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

 
 Celulele fotovoltaice transformă razele solare în electricitate. În ultimii ani au 
apărut noi tehnologii de conversie fotovoltaică cu o eficienŃă mare şi preŃ redus. Panourile 
fotovoltaice sunt în ziua de azi din ce în ce mai folosite, mai ales în zonele izolate, în care nu 
se poate produce energie electrică prin metodele convenŃionale. Sistemele fotovoltaice sunt 
uşor de mânuit, au nevoie rar de întreŃinere şi nu poluează mediul înconjurător. 
 Celulele fotovoltaice (CF) folosesc materiale semiconductoare pentru a capta 
energia solară. Pentru a creşte cantitatea de radiaŃii ce alimentează panourile fotovoltaice, 
se folosesc sisteme de concentrare şi căutare a razelor solare.  
 Modul în care are loc conversia fotovoltaică, în cazul în care celulele sunt 
fabricate din cristale de siliciu, deşi există şi cazuri în care acestea sunt formate din alte 
materiale semiconductoare, este următorul:  

a) Alcătuirea dispozitivelor fotovoltaice - o celulă solară convenŃională constă într-
o napolitană de siliciu de o grosime de aproximativ 0.5mm. Celulele tipice au un diametru de 
10 cm, produc 1W de energie şi sunt grupate în module de 12. Modulele sunt la rândul lor 
grupate în panouri, care formează dispozitive de captare a energiei solare.  

b) Modul de funcŃionare al celulelor fotovoltaice - când un cristal pur de siliciu (A-
B) este luminat de o rază de soare, unul sau mai mulŃi electroni sunt îndepărtaŃi de nucleu 
(C), în locul acestora formându-se ,,găuri”. Aceste ,,găuri” sunt umplute ulterior cu alŃi 
electroni, proces în urma căruia se degajă energie (D). 

Cazuri particulare: 
1. În Republica Dominicană s-a demarat un program de promovare a energiei electrice în 
mediul rural. În urma acestui program, început în anul 1985, s-au instalat peste 1000 de 
sisteme fotovoltaice. 
2. Panourile fotovoltaice pot oferi o sursă de energie sigură şi pentru perioade scurte de 
timp, sau în cazul în care este nevoie neapărată de electricitate. Acesta a fost cazul în SUA, 
Florida, după ce uraganul Andrew a distrus aproape toate posibilităŃile de alimentare cu 
energie electrică. 
3. O instalaŃie fotovoltaică alimentează sistemul de comunicaŃii de pe vârful Onyx în SUA, 
California. StaŃia se află la 3300 de metri altitudine, condiŃii meteo fiind adeseori foarte aspre 
cu vânturi ce ating o viteză de 200km/h şi zăpezi ce depăşesc 2 metri. Înainte de instalarea 
sistemului de alimentare solară, staŃia folosea 3 generatoare diesel de 7.5 kW ce consumau 
26500 L de combustibil anual. 

4. În Mali, Africa au fost instalate în jur de 100 de sisteme de extragere a apei alimentate 
fotovoltaic. Acest proiect a ajutat foarte mult societăŃile sărace africane.  [sursa: internet] 
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  1 februarie // 1914: Intră în funcŃiune prima instalaŃie centralizată feroviară din 
România, pe linia Bucureşti-Ploieşti ■ 1958: Primul satelit al Americii este lansat cu succes 
în Cosmos. Plasat pe o orbită terestră de o rachetă "Jupiter-C", "Explorer" este destinat să 
transmită semnale pe Pământ, prin cele 2 emiŃătoare, de la o distanŃă variind între 340 şi 
2900 km ■ 1974: Ilie Năstase este declarat cel mai bun tenismen al anului 1973 şi este 
distins, la New York, cu "Racheta de aur" ■ 1990: Gabriel Liiceanu înfiinŃează la Bucureşti 
editura Humanitas 

2 februarie // 1882: se naşte James Joyce, scriitor irlandez de limbă engleză (d. 
1941). 

3 februarie // 1815: A fost fondată prima fabrică pentru producŃia de brânză, în 
vederea comercializării (ElveŃia) ■ 1966: StaŃia rusească automată "Luna 9", lansată la 31 
ianuarie 1966, a realizat prima aselenizare şi a transmis imagini ale suprafeŃei lunare ■ 
1809: se naşte Felix Mendelssohn Bartholdy, compozitor, dirijor şi pianist german (d. 1847) 
■ 1468: moare Johann Gutenberg, inventatorul tiparului (n. 1398) 
 4 februarie // 1927 - În SUA se lansează filmul The jazz singer (CântăreŃul de 
jazz), de Warner Brothers, prima peliculă sonoră din istoria filmului. 

5 februarie // 1535: Apare prima lege specifică referitoare la săraci şi aparŃine 
Parlamentului din Paris, FranŃa ■ 1939: moare Gheorghe łiŃeica, matematician, deschizător 
de drumuri în geometria diferenŃială (n. 1873)  
 6 februarie // 1868: A avut loc, la Paris, premiera "Poemei române" compusă de 
George Enescu. Este prima sa apariŃie publică în calitate de compozitor (la vârsta de 16 ani) 
■ 1793: moare Carlo Goldoni, dramaturg, supranumit de către Voltaire "Moliere al Italiei". (n. 
1707) 
 7 februarie // 1935: Stroe şi Vasilache, celebrul cuplu de comici, prezintă în 
premieră "Bing Bang" – primul film sonor realizat la Bucureşti cu o aparatură construită de 
inginerul român Argani ■ 1992: În baza Tratatului de la Maastricht (- oraş olandez) s-a 
constituit Uniunea Europeană ■ 1478: se naşte Thomas Morus, savant umanist englez, unul 
dintre întemeietorii socialismului utopic, autor al lucrarii "Utopia" (d. 1535) ■ 1812: se naşte 
Charles Dickens, scriitor englez (d. 1870) ■ 1870: se naşte Alfred Adler, psihiatru austriac al 
cărui sistem de psihologie individuală a introdus termenul de sentiment de inferioritate, numit 
mai târziu şi uneori inexact complex de inferioritate (d. 1937) ■ 1906: se naşte Oleg 
Konstantinovici Antonov, constructor rus de avioane (d. 1984). 
 8 februarie // 1907: Răscoala Ńăranilor din satul Flămânzi, judeŃul Botoşani ■ 
1828: se naşte Jules Verne, scriitor francez, creator al romanului ştiinŃific de anticipaŃie (d. 
1905) 
 9 februarie // 1409: se naşte Constantin al XI-lea, ultimul împărat bizantin (d. 
1453) ■ 1881: moare Fiodor Mihailovici Dostoievski, scriitor rus ("FraŃii Karamazov", "Crimă 



 

FEBRUARIE 2009   55 

şi pedeapsă", "Idiotul") (n. 11 noiembrie 1821) ■ 1957: moare Miklós Horthy, regent al 
regimului monarhic în Ungaria (1920 - 1945). În planul politicii externe, Horthy s-a apropiat 
de regimul fascist al Reichului german, în încercarea de a obŃine revizuirea Tratatului de la 
Trianon (1920), un act care impusese Ungariei mari cedări teritoriale (n. 18 iunie 1868). 
 10 februarie // 1755: moare Montesquieu (Charles-Louis de Secondat, baron de 
la Brede) scriitor şi filosof iluminist francez (n. 1689) ■ 1837: moare A.S. Puşkin, scriitor rus 
(n. 1799) 
 11 februarie // 1929: Ia fiinŃă statul Vatican prin acordurile italo-papale de la 
Lateran. Papa exercită puterea legislativă şi executivă, prin intermediul unui corp de 
cardinali. Papa Pius al XI-lea semnează cu Mussolini Tratatul de pace de la Lateran prin 
care statul italian acordă Vaticanului proprietatea exclusivă şi jurisdicŃia suverană asupra 
unui cartier din N-V Romei, în schimbul recunoaşterii de către papă a guvernului fascist. ■ 
1847: se naşte Thomas Alva Edison, inventator şi cercetator în domeniul electricităŃii, a 
realizat telegraful, fonograful şi microtelefonul, lampa cu incandescenŃă etc. (m. 18 oct. 
1931) ■ 1650: moare René Descartes, filosof francez ("Discurs asupra metodei", "MeditaŃii 
metafizice") (n. 31 mar. 1596) ■ 1868: moare Leon Foucault, fizician francez, cel ce a 
demonstrat, gratie pendulei, mişcarea de rotaŃie a pământului (n. 18 sep. 1819). 
 12 februarie // 1804: moare Immanuel Kant, filosof german (n. 1724). 
 14 februarie // 1924: A fost fondată corporaŃia IBM ■ 1946: A început să 
funcŃioneze primul calculator electronic Eniac, conceput în 1943, la Universitatea din 
Pennsylvania ■ 1935: se naşte Grigore Vieru, poet român, membru de onoare al Academiei 
Române (d. 2009) ■ Ziua Sfântului Valentin, ziua darurilor şi a iubirii, sărbătorită mai ales în 
Europa Occidentală şi în SUA. 
 15 februarie // 1564: se naşte Galileo Galilei, fizician şi astronom renascentist (d. 
1642) ■ 1840: se naşte Titu Maiorescu, întemeietor al criticii româneşti moderne, fondatorul 
Junimii, membru fondator al SocietăŃii Academice Române, preşedinte al Consiliului de 
Miniştri (d. 1917). 
 17 februarie // 1993 : Academia Română a hotărât revenirea la scrierea cu "â" în 
interiorul cuvântului şi a formei "sunt" în loc de "sînt" ■ 1600: moare Giordano Bruno, filosof 
renascentist italian, ars pe rug din ordinul InchiziŃiei (n. 1548) ■ 1673: moare Moliere (Jean 
Baptiste Poquelin), dramaturg francez (n. 1622) ■ 1827: moare Johann Heinrich Pestalozzi, 
pedagog elveŃian ce a înnoit viziunea asupra metodelor de predare în învăŃământul primar, 
promotor al învăŃământului în mediul rural (n. 1746) ■ 1856: moare Heinrich Heine, poet, 
ultimul reprezentant al romantismului german (n. 1797). 
 

18 februarie // 1546: moare Martin Luther, reformator religios, fondatorul bisericii 
luterano–protestante (n. 1483) ■ 1564: moare Michelangelo Buonarroti, sculptor, pictor, 
arhitect şi poet italian (n.1475). 
 19 februarie // 1866: A apărut lucrarea cercetătorului Gregor Mendel Cercetări 
asupra plantelor hibride, în care sunt formulate legile fundamentale ale eredităŃii (legile lui 
Mendel) ■ 1473: se naşte Nicolaus Copernicus, astronom polonez (d. 1543) ■ 1876: se 
naşte Constantin Brâncuşi, fost un sculptor român cu contribuŃii covârşitoare la înnoirea 
limbajului şi viziunii plastice în sculptura contemporană (d. 1957) 
 20 februarie // 2006: A fost inaugurată Low RacoviŃă, prima staŃie românească 
din Antartica. 
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 21 februarie // 1848: A apărut, la Londra, Manifestul Partidului Comunist, redactat 
de Karl Marx şi Friedrich Engels ■ 1947: A fost inventat primul aparat de fotografiat la minut 
de către Edwin Herbert Land, în New York ■ 1677: moare Baruch Spinoza, filosof olandez 
(n. 1632). 
 22 februarie // 1632: Galileo Galilei publică Dialog despre cele două mari sisteme 
ale lumii ■ 1788: se naşte Arthur Schopenhauer, filosof german (d. 1860) ■ 1810: se naşte 
Frederic Chopin, pianist şi compozitor polonez (d. 1849) 
 23 februarie // 1893 Patentarea motorului Diesel o descoperire a inginerului 
german Rudolf Diesel ■ 1918: A luat fiinŃă Armata Roşie. Ziua apărătorilor patriei în Rusia. ■ 
1929: Încep şi în România concursurile de frumuseŃe, prin declararea Magdei Demetrescu 
drept "Miss România 1929". ■ 1685: se naşte Georg Friedrich Händel, compozitor, organist, 
violonist german (d. 1759) ■ 1883: se naşte Karl Jaspers, filosof german (d. 1969) ■ 1855: 
moare Carl Friedrich Gauss, matematician, astronom, fizician german (n. 1777) 
 24 februarie // Dragobetele (Cap de primăvară) – este o sărbătoare populară cu 
dată fixă, având semnificaŃii apropiate de sărbătoarea occidentală a îndrăgostiŃilor – Sf. 
Valentin (14 februarie)  
 25 februarie // 1817: Deschiderea oficială a muzeului NaŃional Bruckenthal din 
Sibiu, cel mai vechi muzeu din Ńară ■ 1861: se naşte Rudolf Steiner, filosof austriac (d. 
1925) ■ 1866: se naşte Benedetto Croce, filosof, istoric, politician italian (d. 1952) 
 26 februarie // 1802: se naşte Victor Hugo, scriitor francez (d. 1885) 
1829: Levi Strauss, creatorul jeans–ilor (d. 1902)  
 27 februarie // 1882: Premiera, la Gimnaziul român din Braşov, a primei operete 
româneşti: "Crai nou", de Ciprian Porumbescu. (27 februarie/11 martie) ■ 1926: moare 
Elena Teodorini, născută Elena de Mortun (n. 25 martie 1857, Craiova - d. 27 februarie 
1926, Bucureşti), a fost o mezzo-soprană, falcon şi soprană româncă. Elena Teodorini este 
prima cântăreaŃă din România care a păşit pe scena teatrului Scala din Milano ■ 1936: 
moare Ivan Pavlov, fiziolog rus, a fost cunoscut foarte mult pentru că a descris primul 
fenomenul condiŃionării clasice în experimentele pe care le-a făcut cu câini (n. 1849) 
 28 februarie // 1907: se naşte Mircea Eliade, (n. 13 martie S.V. 28 februarie 1907, 
Bucureşti - d. 22 aprilie 1986, Chicago) scriitor, filozof şi istoric al religiilor). 
 29 februarie // 1792: se naşte Gioacchino Rossini, compozitor italian, autor al 
celebrei Bărbierul din Sevilia (d. 1868). 
 

»» SelecŃie realizată de Prof. Maria Şchiopu, 
Colegiul Economic Hermes – Petroşani, Hd. 
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