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arta de a trăi 
Prof. Geta Clipicioiu,  

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
A spune că omul este alcătuit din forţă şi slăbiciune, din lumină 

şi întuneric, din meschinărie şi măreţie, nu înseamnă a-l supune 

judecăţii, ci a-l defini... 

Tocmai din aceste combinaţii paradoxale derivă complexitatea 

sufletului uman; căci binele sau răul care ni se întâmplă nu trebuie să ne 

impresioneze prin proporţiile lor, ci în funcţie de sensibilitatea noastră. 

Viaţa nu ar fi atât de complicată dacă noi înşine nu am face totul 

pentru a o complica. Ne mulţumim să acceptăm doar efectele – şi să le 

trăim uneori –, dar ne interesăm prea puţin de cauze... 

Aştept încă momentul când vom crede că nu Dumnezeu, ci 

oamenii sunt responsabili de toate nenorocirile vieţii, atât timp cât 

seninătatea nu sălăşluieşte decât în sufletele unora, în timp ce în sufletul 

multora e încă noapte... 

Noaptea acoperă, apasă, ucide... Şi dacă nu ai puterea să o 

învingi, gândul devine tulbure, mâna caută o ieşire, paşii devin 

neputincioşi... 

Uneori sufletul e prea sărac pentru a-şi contesta existenţa, căci a 

încercat să înoate, aruncându-se într-o apă tulbure, a încercat să zărească 

lumina într-un tunel fără ieşire, dar, mai presus de toate, a încercat, 

imprudent, să cunoască victoria, fără a încerca înfrângerea... Și s-a trezit 

într-un torent de de ură, într-o cascadă primejdioasă: LUMEA. 
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Când vom învăţa a trăi altfel decât sfâşiindu-ne fiinţa? Când 

vom învăţa a fi responsabili şi a recunoaşte ruşinea în faţa unei nefericiri 

ce nu părea să depindă de noi, să fim mândri de o victorie pe care au 

obţinut-o semenii noştri (Ce iluzie!), să simţim, aşezându-ne piatră, că şi 

noi contribuim la construirea lumii? 

Sensul fiecărui cuvânt devine deja anacronic... 

De aceea poate că introspecţia e cel mai bun mod de a şterge 

praful şi de a înlătura pânzele de păianjen aşezate pe Eul nostru cel mai 

tainic; ea ne permite să reflectăm la ceea ce suntem să înţelegem de ce 

suntem aşa şi cum ne-am dori să fim. 

Să recunoaştem! Descifrarea profunzimilor sufletului este o 

sarcină extrem de grea. În Antichitate, doar câţiva filosofi au simţit 

compexitatea ei. Mulţumită lui Sigmund Freud, la sfârşitul secolului al 

XIX-lea, au putut fi explicate unele mistere ale personalităţii. (Freud a 

făcut principalele descoperiri despre psihism studiindu-se pe sine însuşi. 

Visele sale, ticurile nervoase, lapsusurile proprii, i-au fost primele 

subiecte de analiză). 

Spiritul, ambiguul şi nepreţuitul nostru tovarăş, nu are vârstă. 

Să-l lăsăm să se simtă tânăr! Să împiedicăm creierul să renunţe la 

gândire! Să nu respingem în mod sistematic lumea actuală! Faptul că o 

cunoaştem foarte puţin ar putea acţiona ca un stimulent. Interesul faţă de 

tot ceea ce ne înconjoară e unul dintre cele mai bune remedii pentru cei 

ce vor să rămână tineri.Alternativa la muncă nu e neapărat odihna,iar 

munca trebuie să fie un mijloc, nu un scop căruia să-i consacrăm 

întreaga noastră energie. 

Să învăţăm că nu trebuie să stăruim în credinţa naivă că o 

schimbare radicală de viaţă ne va aduce în sfârşit fericirea, deoarece 

fericirea o putem afla doar în inima noastră! Să nu pretindem ca toată 

lumea să fie amabilă şi să nu facem o dramă dintr-o situaţie 

neplăcută!Să reflectăm  la greşelile pe care le-am făcut! Să ne gândim şi 

la cele pe care le-au făcut alţii şi să răspundem cu sinceritate la 

întrebarea dacă, în locul lor am fi făcut acelaşi lucru! 

Iată de ce arta de a trǎi este o tacticǎ în care vom fi multǎ 

vreme începǎtori... 

 
P. S. Nu-mi judec nici semenii, nici viaţa, dar prin scris încerc să trăiesc o 

fărâmă din ea...  
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L’âme dans tous ses états noirs 
Prof. Nicoleta Nica,  

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

Un esprit en vaut deux… Les mots  pour dire ce malaise sournois qui fait broyer 
du noir semblent bien impuissants à cerner sa cause. Réelle déprime, vraie dépression, 
profonde anxiété ou sévère angoisse, quelle distinction faire entre ces états? Autant de termes 
qui ont presque perdu leur sens à force d’utilisation usurpée voire inappropriée. Et se situer 
dans l’une des catégories tient de la performance, à une période de l’existence où, justement, le 
moindre effort est encore trop demander… Insurmontable. 
 Pour venir à bout de toutes ces noirceurs d’âme et voir à nouveau la vie en rose, il 
est de toute façon important de ne pas confondre les diagnostics. 
 DÉPRIME 
La tristesse passagère... 

Elle est une tristesse passagère appelée plus communément  ,,coup de cafard’’, le 
plus souvent déclenchée par un événement précis ,mais qui peut aussi résulter de pensées aussi 
sombres qu’insoupçonnés. Se différenciant de la dépression dans son intensité moins forte, elle 
s’inscrit aussi sur une période ,,courte’’. Elle est un état émotionnel somme toute, normal et 
tout à fait ordinaire. 

 
DÉPRESSION 

La tristesse profonde… 
Elle touche aujourd’hui beaucoup d’adolescents. Elle se caractérise notamment par 

une insomnie du petit matin (réveils nocturnes). Surtout, elle tend à bloquer l’expression des 
sentiments. Le monde environnant perd tout intérêt: le dépressif ne s’intéresse qu’à sa douleur 
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intérieure .Parfois, il rumine des idées de mort et de suicide. Lorsqu’il est triste, après la 
parte d’un être cher, d’un idéal, d’un travail, par exemple, le dépressif s’accuse de tous les 
péchés du monde. La dépression peut advenir après un événement heureux: naissance, 
mariage, rencontre ou promotion. 

Les symptômes de la dépression sont bien connus. Mais s’y ajoutent des troubles 
des appétit: certains deviennent boulimiques et d’autres anorexiques. Les cycles de sommeil 
sont altérés; tantôt le dépressif dort trop, au contraire il n’arrive plus à s’endormir le soir. 

La dépression se caractérise aussi par une perte de l’élan vital. Tout acte ou plaisir 
de la vie quotidienne paraît lourd, difficile voire insurmontable. Le monde devenir noir. 

La dépression est une vraie maladie. 
 
Le suicide comme solution? 

Ruminant une tristesse 
profonde, le malade ne s’intéresse plus 
qu’à sa douleur. Insupportable. 
Pour échapper à son enfer 
intérieur, un dépressif sur cinq se 
laisse, tôt ou tard, tenter par le 
suicide. Pour autant, il n’a pas 
une réelle envie de disparaître; 
son suicide ou sa tentative de 
suicide se révèle être une 
tentative d’apparaître dans le 
cœur des autres, une sorte 
d’ultime appel à l’aide. 
 
Famille et amis ont un rôle 
sans doute passif , mais essentiel 

“Ils peuvent se rendre disponibles et 
prêter une écoute attentive sans autre jugement. 
Résister à la tentation de tenir un discours sans vraiment savoir ce qu’il est permis de dire ou 
non et adapter leurs mots’’. À l’entourage aussi d’inciter le dépressif à prendre conscience .La 
question du thérapeute se pose d’autant que de son choix dépend la relation de confiance. Sa 
mission première est de tendre une main secourable. 

La dépression se soigne aujourd’hui efficacement. Au – delà de l’accompagnement 
psychologique, la voie médicamenteuse qui lui est fréquemment associée nécessite un contrôle 
régulier de l’état clinique du dépressif.  
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Interviu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De o fineţe și o căldură sufletească demne de admirat, domnul 

profesor Vasile Udroiu, directorul adjunct al liceului nostru, vădit 

emoţionat, a acceptat amabil propunerea de a răspunde întrebărilor 

noastre. 

Domnul director a răspuns întrebărilor adresate cu toată 

sinceritatea care îl caracterizează surprinzându-mă încă o dată cu 

spiritul liber şi tânăr de care dă dovadă, dar mai ales cu principiile 

sănătoase de viaţă care l-au condus spre reuşita de a fi ceea ce este 

astăzi. 

 

R:  Cât de mare este diferenţa între a fi profesor şi a fi director? 

VU:  Nu este nici o diferenţă, doar o responsabilitate în plus. 

R:  V-aţi dorit mereu să deveniţi profesor sau ca orice copil visaţi la 

altceva? 

VU:  Întotdeauna am visat să fiu judecător, fotbalist sau arbitru. 

Tatăl meu şi-ar fi dorit să ajung preot. 

R: Cum  aţi ajuns profesor de istorie? 

VU: În liceu eram cel mai bun din clasă la istorie, fiind fascinat de 

personalitatea Mareşalului Ion Antonescu. Mai târziu am simţit că 

trebuie să le insuflu si altora dragostea de istorie. 

R: Cum aţi ajuns să predaţi în Energetic? 
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VU: Prin pretransfer de la Colegiul Mihai Viteazul din Bumbeşti Jiu. 

R: Ce reprezintă Liceul Energetic pentru dumneavoastră? 

VU: Locul unde mă simt bine, unde discuţiile cu colegii îmi oferă o 

altă perspectivă asupra realităţii şi existenţei umane. 

R: Cum credeţi că vă percep elevii, în primul rând ca profesor şi 

apoi ca director? 

VU: …Hitler, neolitic... 

R: Care este cea mai frumoasă amintire pe care aţi trăit-o în 

Energetic? 

VU: Cea mai frumoasă amintire?... O elevă, Popescu Alexandra m-a 

fascinat la o lucrare de control răspunzând la toate întrebările aproape 

perfect. Nu i-am dat nota zece, dar acum regret acest lucru. 

R: Elevii dumneavoastră vă caracterizează ca fiind un profesor  

bun şi deschis cu ei. Cum aţi ajuns să aveţi o astfel de relaţie cu elevii si 

cum aţi reuşit să o menţineţi? 

VU: Datorită formaţiei, ca profesor de istorie este nevoie să afli câte 

ceva şi din trecutul şi prezentul lor, pentru a le putea oferi, în viitor, 

ajutorul de care au nevoie. 

R: Cunoaştem directorul adjunct Vasile Udroiu. Cum este omul 

Vasile Udroiu în viaţa de zi cu zi? Ce pasiuni are? Cum îşi petrece 

timpul liber? 

VU: Un om normal, cu preocupări familiale, uneori „plictisitor” 

pentru fiul meu, Denis. Un om care iubeşte sportul, lectura şi este 

îndrăgostit de locul unde marea se uneşte cu muntele. 

R:   Cum eraţi în perioada când aveaţi aceeaşi vârstă cu elevii 

noştri? Aveaţi vreo poreclă sau eraţi pur şi simplu,Vasile? 

VU: La fel ca ei, poate puţin mai responsabil faţă de şcoală. 

Poreclă? Colegii mă strigau Vasi iar prietenii apropiaţi îmi spuneau 

Samira, în acea perioadă plăcându-mi foarte mult melodia acestei 

interprete When i look into your eyes. 

R: Dacă ar trebui să vă caracterizaţi în patru cuvinte, care ar fi 

acelea?  

VU: Echilibrat, modest, introvertit şi perfecţionist. 

R: Vă consideraţi un om puternic? 

VU: Da. Din toate punctele de vedere, convins fiind că Dumnezeu îi 

ajută întotdeauna pe oamenii buni. 

R: Există ceva ce vă doriţi şi nu aţi reuşit să obţineţi? 

VU: Nu, nu mi-am dorit decât să fim sănătoşi cu toţii. 
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R: Ce înseamnă fericirea în viziunea dumneavoastră? 

VU:  Să-i faci fericiţi pe cei de lângă tine, iar seara când pui capul 

pe pernă să ai satisfacţia că s-au bucurat de tine. 

R: Cum v-ar plăcea să trăiţi dacă aţi putea alege? 

VU:  Având mai mult timp pentru mine. Într-o emisiune pe TVR1, un 

şef de stat aflat în funcţie în acea perioadă, 

fiind întrebat ce-i lipseşte şi ce ar vrea să 

facă, a răspuns că nu mai are timp să 

citească şi acest lucru îl nemulţumeşte. 

Atunci nu l-am înţeles, dar acum îl 

admir pentru acest lucru. 

R: Care este secretul unei vieţi 

împlinite? 

VU: Nu există secret al 

împlinirii, trebuie doar să fii 

împlinit cu tine însuţi în tot ceea 

ce faci. 

R: Care sunt principiile 

dumneavoastră de viaţă? 

VU: Cred că am nişte principii 

sănătoase, bazate pe un echilibru 

psihic, pe care le împărtășesc 

întotdeauna elevilor la clasă. 

R: De ce se tem oamenii să fie 

sinceri? 

VU: Pentru că de cele mai multe ori, 

sinceritatea este percepută ca o 

slăbiciune. 

R: Aveţi vreo întrebare pentru elevii din 

Energetic. Ceva ce aţi dori în mod special să aflaţi? 

VU: Ar fi mai multe dar voi menţiona doar două: Câte pagini citesc 

pe săptămână? Când se vor hotărî cu adevărat să înveţe? 

R: Ce sfat le-aţi transmite elevilor din Energetic? 

VU: Să-şi facă de cap, cu cap, până la cap! 

A consemnat 

Prof. Nicoleta Nica 
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vârstnicii, 

persoane  

greu de înțeles 
 

 

 

 

 

 

 

Prof. Elena Bărbulescu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

De multe ori încercăm să găsim răspuns la întrebarea „De ce 

vârstnicii sunt greu de înțeles?” În urma ei, căutăm fel de fel de 

răspunsuri. Să fie oare ei, cei mai înțelepți, iar experiența de viață să îi 

scoată mereu în față, ca având mereu dreptate? Sau, poate, din cauza 

stării de senilitate, devin atât de greu accesibili. Un lucru e clar: nu e 

deloc simplu să stai în preajma lor, să-i înțelegi, și, nici să porți un 

dialog cu ei, fără a ajunge la contradicție. 

De cele mai multe ori, ducem o continuă muncă de lămurire 

atunci când încercăm să purtăm o discuție cu o persoană mai în vârstă, 

pe o anumită temă. De obicei, așteaptă ca de fiecare dată, câștigul de 

cauză să-i aparțină, indiferent de situație, iar motivul principal ar fi 

„statutul de persoană vârstnică”.  

Într-adevăr, situația aceasta, nu creează așa mari dificultăți, cât 

timp discuția, nu se ridică la un grad foarte înalt de importanță, astfel 

încât, alegând să dăm dreptate persoanelor mai în vârstă, deși nu au, nu 

lăsăm o amprentă negativă asupra noastră. Există însă și situații mai 

delicate, iar, în cazul în care subiectul dezbătut este foarte important, și 

noi, alegem să dăm dreptate vârstnicilor, doar ținând cont de vârstă, 

ajungem să fim puși într-o lumină proastă atât la nivel intelectual, cât și 

al ușurinței cu care, renunțăm la idea corect susținută, în favoarea uneia 

eronate. 

Cu toate acestea, e limpede că fiecare dintre noi, avem prin 

preajmă, persoane vârstnice, pe care, fie că ne place, fie că nu, e necesar 
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să încercăm să le înțelegem, să le ajutăm în orice situație, și, totodată să 

încercăm a le crea un mediu de viață cât mai prielnic. 

Voi încerca să subliniez, câteva dintre lucrurile pe care noi, 

trebuie să le facem și de care să ținem cont, când vine vorba de vârstnici 

în general, și, mai ales față de cei pe care îi avem mai tot timpul prin 

preajmă. 

  Creează-le spațiul lor 

În primul rând este necesar să le creezi un spațiu al lor. Un loc 

în care bunica ta să dea cu mătura toata ziua bună ziua, dacă asta vrea. O 

cameră care să conțină un fotoliu confortabil în care să poată ațipi în 

voie bunicul și un televizor cu toate canalele de știri inventate și toate 

posturile de filme de acțiune dacă se poate. S-a descoperit că bunicii îi 

apreciază foarte mult pe Chuck Norris și Jackie Chan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arată-le că sunt utili 

De multe ori, cei în vârstă ajung să aibă nemulțumiri pentru că 

se simt neputincioși. Nemaiavând responsabilitatea unui serviciu și 

petrecând toată ziua în casă, aceștia se pot gândi că sunt o povară pentru 

tine. Alungă-le acest gând arătându-le cât de importanți sunt în viața ta. 

De exemplu, roag-o pe bunica ta să-ți croșeteze un fular pentru a te 

încălzi la iarnă sau roagă-l pe bunicul să te ajute la mașină sau la alte 
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treburi tehnice de prin casă. Astfel, 

bătrânii tăi se vor simți din nou utili ca 

atunci când aveau un serviciu unde erau 

respectați și apreciați de șefi.  

Cere-le sfatul 

Bătrânii vor să simtă că au și 

ei un cuvânt de spus în casă. Până la 

urmă, ei au experiența vârstei și trebuie 

să-i învețe pe urmașii lor cum să se 

descurce în viață. Nu le lua această plăcere. 

Din când în când du-te la ei și cere-le un 

sfat, o părere vis-a-vis de o problemă care te 

macină. Chiar dacă nu le vei urma întocmai 

sfatul, nu vrei să știi cât de mult se vor 

bucura că ai ales să te duci și la ei să-i 

rogi să te ajute.  

Respectă-i 

Este o dovadă de bun simț să-i respecți pe cei în vârstă. Arată-le 

că le admiri  înțelepciunea,  că-i respecți  pentru ce au făcut în viață și că 

pot fi un exemplu demn de urmat. 

Ascultă-i 

Fie că bunicul tău îți povestește pentru a nu știu câta oară actele 

lui de vitejie din al doilea război mondial sau că bunica ta îți repetă la 

nesfârșit cum a impresionat ea un important om de stat cu talentele ei de 

bucătăreasă, nu le tăia elanul. Bătrânii simt nevoia să vorbească despre 

trecut pentru a se asigura astfel că nu-l uită. Nostalgici după tinerețea 

lor, ei simt nevoia să-și amintească de acele vremuri de mult apuse. Nu 

le lua această plăcere. 

Învață-i  

Bătrânii din familia ta au trăit în alte timpuri. Pe vremea lor nu 

exista internet, wireless sau iPhone. Asta nu înseamnă însă că nu se pot 

învăța cu ele. Cu siguranță, își pot însuși măcar noțiunile elementare. 

Tot ce trebuie să faci este să le explici pe înțelesul lor utilitatea acestor 

obiecte, să folosești termenii simpli și nu hi-tech și să ai multă răbdare. 

Iar atunci când bunica iți va trimite un sms de pe noul ei mobil cu 

touchscreen ai să vezi ce mândru/ă vei fi. 
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Îngrijește-i 

Asigură-te că au toate medicamentele necesare. Dacă e cazul, te 

poți duce tu să cauți în farmacii anumite medicamente care nu se găsesc 

ușor. Deoarece sistemul imunitar al acestora este slăbit, iar foarte mulți 

bătrâni suferă de hipertensiuni, poți combate riscurile asociate acestei 

boli cu vitaminele și mineralele potrivite. Caută suplimente care să 

conțină mineralele magneziu, calciu și potasiu care contribuie la 

normalizarea tensiunii arteriale. 

Amintește-ți că și tu vei fi la fel  

De fiecare dată când te enervează bunicul sau bunica amintește-

ți că la un moment dat și tu vei ajunge la vârsta lor și îți vei dori să fie 

cineva mai tânăr lângă tine care să-ți aducă un pahar cu apă. Ca atare, fii 

mai înțelegător, respectă-ți și iubește-ți necondiționat bătrânii din 

familie. 
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ADOLESCENTZII &  

LIMBAJUL VULGAR 
Claudia Mădălina Pătrașcu, 12B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Deseori, se întâmplă să mergem pe stradă afundați în 

problemele noastre, până în momentul în care auzim zburând câte 

un cuvânt nu tocmai plăcut din gura unui copil care abia și-a 

făcut buletinul. Ne referim, desigur, la limbajul nepotrivit, din ce 

în ce mai folosit de către tineri. 
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- Ce înseamnă limbaj vulgar? 
* Conceptul de limbaj vulgar este unul subiectiv, referindu-se la acele 

cuvinte sau expresii care ne duc, deseori, cu gândul la conotațiile sexuale sau 
negative ale acestora. Desigur, catalogarea unor expresii ca fiind vulgare nu 
rămâne total în sfera subiectivului, ci ne sunt oferite anumite linii pentru a putea 
defini limbajul vulgar. 
 
- De unde se învață? 

* Un număr mare de copii au contact pentru prima data cu acest tip de 
limbaj chiar în sânul familiei. Putem spune că este un cerc vicios: părinții au fost 
și ei, la rândul lor, adolescenți, și-au însușit limbajul vulgar și îl folosesc în mod 
frecvent, fără să țină cont de copilul din casă. De regulă, atunci când în ecuație 
apare “cel mic”, părinții încep să își controleze limbajul necorespunzător, dar 
asta nu înseamnă că vor reuși tot timpul. 

* O altă sursă care ajută la dezvoltarea limbajului vulgar o reprezintă 
gașca, grupul de prieteni. Adolescenții se vor simți mai “cool” 

dacă vorbesc într-un anumit fel acceptat de prietenii 
lor, dacă îi jignesc pe cei care îi consideră a fi 

inferiori lor. 
* Nu trebuie să omitem faptul că 

mijloacele mass-media reprezintă, în 
continuare, una dintre cele mai eficiente 

metode de manipulare a populației. 
* Tot ca un mijloc de comunicare mass-

media, dar meritând o categorie separată, includem 
Internetul. Când ne gândim la Internet, ne gândim la 

“lumea de dincolo de tastatură”, dar uităm că această lume este 
alcătuită din toți oamenii de rând care există și în viața reală. 

* Practic, suntem persoane care învață prin imitație, așadar, ceea ce 
se întâmplă în jurul nostru devine o influență fără să ne dăm seama. Cu cât 
petrecem mai mult timp într-un mediu nociv, cu atât suntem mai înclinați să ne 
însușim comportamentele indezirabile. 
 
- De ce sunt adolescenții cei mai predispuși? 

* Perioada adolescenței este plină de numeroase momente în care 
tinerii trebuie să facă anumite alegeri legate de viitorul lor. Din păcate, aceste 
alegeri nu îi mulțumesc tot timpul pe cei din jur, moment în care apare revolta. 
Ei vor căuta grupuri care să îi accepte, care să le confirme alegerile și care să 
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fie în concordanță cu gândirea lor. Prin intermediul acestor grupuri, tinerii intră 
în contact cu limbajul vulgar, ajungând să îl folosească drept o armă a rebeliunii 
împotriva părinților. 
 
- De ce să evitam limbajul vulgar? 

* În urma unor numeroase studii de caz și experimente, s-a descoperit 
că limbajul vulgar este deseori strâns legat de comportamentul persoanei. 
Așadar, o persoană care folosește acest tip de limbaj este mai predispusă să 
devină agresivă fizic, mai ales adolescenții care, după cum spuneam, sunt 
foarte susceptibili. 

* Pe lângă riscul de a deveni persoane agresive, trebuie să menționăm 
că a folosi un limbaj vulgar nu este plăcut pentru cei din jur, nu este elegant și 
nici nu face o persoană să pară mai inteligentă, ci doar va avea ocazia să 
decadă în ochii celor din jurul său. 

* Folosirea pe perioadă îndelungată a înjurăturilor, chiar dacă nu erau 
acceptate mai demult, duce, pe lângă însușirea acestora și folosirea lor zi de zi, 
la tolerarea lor. Dacă o persoană nu suporta în trecut să audă alte persoane 
înjurând, pe măsura ce se afundă în „tainele” acestui 
limbaj, va accepta cu o mai mare ușurință ca cei din 
jurul său să comunice într-un mod vulgar. 
 
- Furia și limbajul vulgar 

* Deseori, acest tip de limbaj apare 
în momente de nervozitate, de furie, iar 
singurul mod în care unii tineri știu să 
reacționeze este folosirea limbajului 
vulgar. Adulții ar trebui să poată să le 
ofere tinerilor o variantă optimă de 
exprimare a nervilor, a frustrării, a 
supărării, prin care aceștia să evite 
înjurăturile. 

* Spre final, cuvintele vulgare 
devin cuvinte cu uz normal, luând locul 
unor expresii precum “Taci, mai!” sau 
“Părerea mea…”. Totuși, ar trebui să ne 
îngrijorăm și să încercăm, pe cât posibil, 
să evităm să permitem ca limbajul vulgar 
să devină limbajul de zi cu zi. 
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Fragment 

 

 

 

Alexandru Corlan, XIIC 

Colegiul Național “Spiru Haret”,  Târgu Jiu 
 
După toate predicile de mai devreme, neuniformizate şi lăsate să 

aştepte momente ce nu-şi vor găsi probabil niciodată linişte… Şi după trăiri 

intense făcute publice prin atrageri subtile de atenţie, eu, Lisandieu, m-am 

hotărât să reiau activitate de cloroformizare a dorinţelor personale, adică să 

pun accent pe Gri şi să-l modelez prin compresii uşor forţate de noi 

originalităţi materializate într-un utopic oraş în care locuiesc. Îmi luasem 

deja un avânt să pot să sar, dar trebuia să-mi cobor bagajele căci mă 

îngreunau precum o făcea tehnica orientală cinematografică. Se speculase 

corect in privinţa mea că nu ofeream interes pentru etichetă sau brand, dar 

nu se găseau explicaţii pentru “switch-ul dintre ipostaze”, mai ales în 

momente de batere de apropos-uri cu tente sexuale, pe mine plictisindu-mă 

negocierile. Interesant găseam totuşi lipsa de impulsivitate în tot acest timp; 

oricum, deşi interesant, tot nu-mi păsa, căci ştiindu-mă cum mă ştiam, 

neplăcându-mi supărările, dramele, dinamica de stări negative luasem deja 

la cunoștință diverse practici de modelare a, să-i zicem sufletului. 

Prin urmare, această speculată autobiografie la nivel abstract, 

general, deja-mi oferise un răspuns satisfăcător de logic, acesta fiind 

dovedit chiar şi de surse informaţionale de încredere, şi anume creaţia unei 

proiecţii ale mele în care mă transcendeam ca să mă privesc tot pe mine. În 

fiecare context în care activam cel puţin existenţialist, mai stăteam şi 

suspendat în quantum, multiplicat în variaţii de 10 la puterea 23, prin care 
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practicam autoanaliza din puncte exterioare realităţii. Căutam să satisfac 

irealul, nu realul, dar eram conştient de faptul că indiferent de nivelele 

jocului, realul era unul dintre ele, pe care trebuia să-l satisfac să pot să-l 

depăşesc, dar oricum în viaţă se aplică des acel “du-te – vino”. 

Căutând o acţiune concretă, alesesem să-mi scot maşina la 

plimbare printre munţi. Şi-n timp ce priveam crestele şi ascultam muzică 

rap cu başii amplificaţi, căutam nişte naturaleţe în dialog, nişte motive să 

pot sa subjug ceea ce nu credeam că se potriveşte, să fiu un dictator al 

cuvintelor. Înainte să parchez sub un copac realizasem instabilitatea mea 

faţă de mine, alegeri, decor. Şi dădusem vina pe mine, cel care trăia numai 

revelaţii, căci, bineînţeles, mă priveam din 10 la 23 perspective. Astfel mă 

situam într-un singur punct supravieţuibil. 

Mă reculesesem în 

faţă. Adineauri de adierea de 

vânt pe care se nuanţau 

ambivalent umbre de roşi, nu 

puteam să opresc intervievarea 

cu drapelul naturii. După ce m-

am investit în arii necunoscute, 

m-am plecat să mă uit mai bine 

la propriile-mi metehne şi să le 

acopăr negru-entheogen. Iar dacă 

totul e pe dos, există acel Gri, 

neutralitatea optimistă, cu trimiteri 

cognitive perpetue. Autentic relativ 

remixat mai putea fi pronunţat, dar complicat. Aşa că se mai menţin puţine 

echivalente revelatorii. Exista un blocaj marcant de stupefiant, care mă tot 

obosea în contrasens. Era particular, numai pe bază de invitaţie, dar singur 

m-am definit ca fiind de treabă, musai invitat, mereu in blocaj. Evidenţa 

despacheta conjuncturi, iar Raiul era numai prinderea de acord. Toată 

activitatea se pierdea, căci urca in imaginar, entheogenizându-mă din ce în 

ce mai intens, nuanţat... Agitaţia-mi făcea apetitul să creeze efect 

incontestabil, precum un vocabular precis. Şi toate aluziile astea sunt 

speranţă de la sine. 

Şi-apoi altele erau zilele. Primitoare, dezordonate apoi readunate, 

demne de un ritual de mulţumire. Şi nu era până când, ci până unde. Unde 

mă opream din modelare şi control sau până unde îmi instauram frica şi 

tragerile de răspuns laconic, fără suficiente subtilităţi si ameliorări de 

cenzură. Mi-o cam băgam prin contrast. Amprenta antonomatică-senzorială. 
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ADOLESCENŢA 
Oana Dănău, 11A 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
    Adolescenţa este vârsta întrebărilor, a îndoielilor. Noi, 
adolescenţii, reprezentăm viitorul acestei societăţi. Unii care sunt 
conştienţi de acest lucru, se străduiesc să înveţe cât mai bine la 
şcoală, să urmeze un liceu bun şi să intre la facultate. 
     Evident,la această vârstă apar tot felul de întrebări de 
genul: ,,Cine sunt?’’, ,,De cine şi de ce trebuie să ţin cont pentru a 
lua o decizie?’’, ,,Care este scopul meu în viaţă?’’ şi multe altele la 
care vom afla răspunsul mai târziu sau poate niciodată. 
    În zilele noastre este din ce în ce mai greu să fii adolescent. 
Trebuie să rezişti tentaţiilor de tot felul ca: drogurile, ţigările, 
alcoolul. Dacă alegi această cale vei fi un om pierdut,fără 
adolescenţă,doar cu prietenii cu care mergi  pe același drum 
chinuitor, plin de prăpăstii. Este greu să fii tu însuţi dacă anturajul 
te vrea altfel. Ai  putea totuşi să-ţi exprimi opinia ,chiar dacă este 
total diferită de cea a amicilor,aflând astfel şi dacă îţi sunt prieteni 
adevăraţi sau nu. Această problemă te va face să fii mai atent în 
alegerea prietenilor,  altfel ei nu te vor înţelege şi nu te vor aprecia 
niciodată. 

Adolescenţa este etapa care face trecerea de la copilărie la 
maturitate. Dar această etapă nu este identică pentru toată lumea, 
depinde de caracterul, comportamentul şi educaţia fiecărui 
individ. 

Adolescenţa cred că ar fi cea mai frumoasă perioadă din 
viaţă, dacă toţi am şti cum să o trăim. 
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Femeia [ D I A L O G   V I I ] 
Philip Coandă, XIIF 

Colegiul Național “Spiru Haret”,  

Târgu Jiu 
 

mă gândesc la ea aşa cum nu am mai făcut-o niciodată. tot 

timpul văd lucrurile din altă perspectivă chiar dacă vizualizez 

acelaşi subiect la infinit. niciodată nu e la fel. doar parfumul 

dulce, dar discret şi ungiile roşii rămân la fel. e dubios faptul că, 

deşi nu vreau să recunosc asta sub nicio formă, începe să-mi 

placă. mă gândesc, pun la punct planuri şi 

construiesc zeci şi mii de scenarii intr-

o secundă despre ce s-ar putea 

întâmpla. faptul că-i doar o 

banală întalnire, mă scoate din 

minţi. banalul şi 

superficialitatea sunt cele 

mai mari temeri ale mele. 

deşi presupun că n-o să fie 

nici superficială, nici 

banală. nu ştiu ce flori să-i 

iau. nu ştiu nici măcar 

dacă ar trebui să-i iau flori 

– cum naiba să mă duc fără 

flori? poate-i place 

ciocolata… cu siguranţă îi 

place ciocolata. mă-ntreb ce 

are de gând. ne întâlnim şi 

apoi? apoi poate pleca. sau eu 

pot pleca. sau poate ea nici n-o să 

vină. totuşi, nu cred c-ar face asta. 
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poate o să trebuiască să conduc acasă. poate o să mă conducă ea 

pe mine. poate întâlnirea noastră nu e decat ceva fictiv iar eu nu 

fac decât să-mi consum în mod ineficace timpul. 

femeile sunt arogante. egoiste. fanatice. te vor, te au. nu 

contează preţul – cu cât e mai mare, străluceşti şi mai mult în 

ochii lumii. ele nu vor să-ăi demonstreze nimic ţie, ci lumii. 

femeile au o slăbiciune pentru bărbaţi. de fapt nu pentru ei in 

sine, ci doar pentru lupta. bărbatul de astăzi este denaturat. a 

uitat să citească o carte, să meargă la florările şi să-i cumpere 

florile preferate pentru că-i marţi si aşa vrea el, să-i spună lucruri 

frumoase. femeia a devenit aşa pentru că, în mod involuntar, 

bărbatul a transformat-o în ceea ce este astăzi. impenetrabilă, 

imposibil de înteles. dacă reuseşti să vezi dincolo de aroganţă, 

egoism, fanatism şi de scopul ce pare bătut în cuie, femeia e 

inimaginabil simplă. 

spune-i că-ţi place prăjitura pe care o face. chiar dacă a 

făcut-o şi săptămâna trecută şi acum două săptămâni; de fapt, 

spune-i că-i cea mai bună prăjitură pe care ai mâncat-o vreodată.  

mergi cu ea la mare, şi dormiţi pe plajă. spune-i că-ţi place cum a 

aranjat în casă. observă că s-a tuns, sau că şi-a prins altfel părul. 

sărut-o în fiecare dimineaţă şi spune-i că-i frumoasă. dă-i o idee 

despre ce culoare ai vrea să aibă oja. adu-i flori pentru că e marţi 

sau vineri sau orice zi a săptămânii. observă cele mai mărunte 

lucruri. îi arăţi că te interesează câtuşi de puţin, iar asta, venind 

din partea unui bărbat, pentru ea înseamnă enorm. păstrează 

lucrurile simple şi nu intra în discuţii interminabile, pentru că n-

ai cum să ajungi la capăt. are destule prietene cu care să facă 

asta. ca un ultim lucru, dar şi cel mai important, iubeşte-o. nu va 

pleca niciodată. dar niciodată. fă-o să se simtă confortabil şi în 

siguranţa. brusc, femeia arogantă, fanatică şi egoistă se va 

transforma în cu totul altceva. dragostea este singurul “lucru” ce 

o poate remodela. nu se va schimba, doar îţi va arăta adevărata 

ei natură. e simplu să iubeşti; trebuie doar să vrei. 
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Dintre toate religiile, 

cea mai frumoasã  

este mama… 

 

Grigore Vieru 
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Cântec femeiesc 

   Adrian Păunescu 

 

Aşa e mama şi a fost bunica 

Aşa suntem femei lângă femei 

Părem nimic şi nu-nsemnăm nimica 

Doar nişte “ele” ce slujesc pe “ei”. 

 

Ei neglijenţi, iar ele foarte calme 

Ei încurcând ce ele limpezesc 

Ei numai tălpi şi ele numai palme 

Acesta e destinul femeiesc. 

 

Şi-n fond, ce fac femeile pe lume? 

Nimic măreţ, nimic impunător. 

Schimbându-şi după ei şi drum şi nume 

Pun lucrurile iar la locul lor. 

 

Cu-atâţia paşi ce au făcut prin casă 

Şi pentru care plată nici nu cer 

De-ar fi pornit pe-o cale glorioasă 

Ar fi ajuns şi dincolo de cer. 

 

Ei fac ce fac şi tot ce fac se vede 

Ba strică mult şi ele-ndreaptă tot 

Şi de aceea nimeni nu le crede 

Când cad, îmbătrânesc şi nu mai pot. 

 

Aşa e mama şi a fost bunica 

Şi ca ele mâine eu voi fi. 

Ce facem noi, femeile? Nimica, 

Decât curat şi uneori copii. 

 

Suntem veriga firului de aţă 

În fiecare lanţ făcut din doi 

Ce greu cu noi femeile în viaţă 

Dar e şi imposibil fără noi… 
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O, mamă 

   Mihai Eminescu 

 

O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi 

Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi; 

Deasupra criptei negre a sfântului mormânt 

Se scutură salcâmii de toamnă și de vânt, 

Se bat încet din ramuri, îngână glasul tău... 

Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu. 

 

Când voi muri, iubito, la creștet să nu-mi plângi; 

Din teiul sfânt și dulce o ramură să frângi, 

La capul meu cu grijă tu ramura s-o-ngropi, 

Asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi; 

Simți-o-voi o dată umbrind mormântul meu... 

Mereu va crește umbra-i, eu voi dormi mereu. 

 

Iar dacă împreună va fi ca să murim, 

Să nu ne ducă-n triste zidiri de țintirim, 

Mormântul să ni-l sape la margine de râu, 

Ne pună-n încăperea aceluiași sicriu; 

De-a pururea aproape vei fi de sânul meu... 

Mereu va plânge apa, noi vom dormi mereu. 
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Mi-e dor de tine, mamă 

   Grigore Vieru 

 

Sub stele trece apa 

Cu lacrima de-o samă, 

Mi-e dor de-a ta privire, 

Mi-e dor de tine, mamă. 

 

Măicuţa mea: grădină 

Cu flori, cu nuci şi mere, 

A ochilor lumină, 

Văzduhul gurii mele! 

 

Măicuţo, tu: vecie, 

Nemuritoare carte 

De dor şi omenie 

Şi cântec fără moarte! 

 

Vânt hulpav pom cuprinde 

Şi frunza o destramă. 

Mi-e dor de-a tale braţe, 

Mi-e dor de tine, mamă. 

 

Tot cască leul iernii 

Cu vifore în coamă. 

Mi-e dor de vorba-ţi caldă, 

Mi-e dor de tine, mamă. 

 

O stea mi-atinge faţa 

Ori poate-a ta năframă. 

Sunt alb, bătrân aproape, 

Mi-e dor de tine, mamă.  
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Mulţumesc, iubită mamă 

   Corneliu Vadim Tudor 

 

Mulţumesc, iubită mamă 

steaua mea din zori de zi!  

fără tine îmi e teamă  

că planeta s-ar răci. 

 

Te-am secătuit de vlagă,  

m-ai crescut, m-ai înflorit 

pentru tine, mamă dragă, 

soarele e-n asfinţit. 

 

Lege tainică a firii 

nu pleca fără să-mi laşi 

zăcămintele iubirii 

şi secretul nemuririi,  

mamă, suflet uriaş. 

 

Mamă frumoasă, primul meu rai,  

fă o minune, te rog mai stai!  

dulce lumină, ram de măslin 

Încă nu-i vremea, mai stai puţin!... 
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Oh, mother 

   Christina Aguilera 

 

She was so young with such innocent eyes 

She always dreamt of a fairytale life 

And all the things that your money can't buy 

She thought that he was a wonderful guy 

Then suddenly, things seemed to change 

It was the moment she took on his name 

He took his anger out on her face 

She kept all of her pain locked away 

 

Oh mother, we're stronger 

From all of the tears you have shed 

Oh mother, don't look back 

Cause he'll never hurt us again 

 

So mother, I thank you 

For all that you've done and still do 

You got me, I got you 

Together we always pull through 

We always pull through 

We always pull through 

Oh mother, oh mother, oh mother 

 

It was the day that he turned on his kids 

That she knew she just had to leave him 

So many voices inside of her head 

Saying over and over and over, 

"You deserve much more than this." 

 

She was so sick of believing the lies and trying to hide 

Covering the cuts and bruises (cuts and bruises) 

So tired of defending her life, she could have died 

Fighting for the lives of her children 

 

Oh mother, we're stronger 

From all of the tears you have shed  
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(all of the tears you have shed) 

Oh mother, don't look back 

Cause he'll never hurt us again (he'll never hurt us again) 

 

So mother, I thank you (thank you) 

For all that you've done and still do (still do) 

You got me, I got you, (yeah you got me and I got you) 

Together we always pull through. 

We always pull through 

We always pull through 

Oh mother, oh mother, oh mother 

 

All of your life you have spent 

Burying hurt and regret 

But mama, he'll never touch us again 

 

For everytime he tried to break you down 

Just remember who's still around 

It's over, and we're stronger 

And we'll never have to go back again 

 

Oh mother, we're stronger 

From all of the tears you have shed 

Oh mother, don't look back (oh mother don't look back again) 

Cause he'll never hurt us again (cause he'll never hurt us again) 

 

So mother, I thank you (and I thank you for everything you've 

done) 

For all that you've done and still do (together we always move 

on) 

You got me, I got you, (you got me, I got you) 

Together we always pull through (always pull through) 

We always pull through 

We always pull through 

 

I love you mom 
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Une maman 

   Noam 
 

Une maman 

C'est la tendresse 

Une maman 

Quelle richesse 

Le plus bel amour 

Qui existe 

Un grand bonheur 

Qui remplit le cœoeur 

 

Petite maman 

Toi si jolie 

Petite maman 

Toi si gentille 

Ce soir, sans toi 

Quelle tristesse 

Reviens vers moi 

Ne m'abandonne pas 

 

Sans toi, maman, tout paraît ennuyeux 

Sans toi, maman, je suis si malheureux 

 

Dis-moi pourquoi 

Maman chérie 

Dis moi pourquoi 

Tu es partie ? 

Je pense à toi 

Et tout m'attriste 

Depuis longtemps 

Je pleure et j'attends 
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Sans toi, maman, tout paraît ennuyeux 

Sans toi, maman, je suis si malheureux 

 

Une maman 

On n'en a qu'une 

Une maman 

Quelle fortune 

Je n'ai que toi 

Maman que j'aime 

Reviens maman 

Ma petite maman 

 

Une maman 

C'est la tendresse 

Une maman 

Quelle richesse 

Le plus bel amour 

Qui existe 

Un grand bonheur 

Qui remplit le cœur 
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Anamaria Teodora Malița 

Definiția Iubirii 

 

Iubire, aripa îngerului așternută peste Pământ 

Iubire, stea fără nu me, răsărită pe cerul neantului, 

Iubire, zid al plângerii, vis al speranței, 

Iubire, semnul dorului când afară plouă cu picături de jale 

Iubire, panou invizibil in suflete de jar, 

Iubire, curcubeu al visării pe mare amăgirii, 

Iubire, linie frântă de lacrimi si suspine, 

Iubire orologiu istovit de prea multe slăbiciuni, 

Iubire, cifre exacte ale nevăzutului, 

Iubire, monedă aruncată în râul năvalnic, 

Iubire, adevărul unui tris efemer. 

 

 

Atunci când îți va fi greu 

 

Închide ochii și simte cum în jurul tău totul se transformă 

Închide ochii și simte cum o mână invizibilă îți cuprinde tâmpla 

Închide ochii și simte cum în jurul tău tăcerea ce te-a cuprins 

Tristețea care vrea să te ajungă, o să dispară! 

 

Închide ochii și simte cum o enigmatică vibrare 

Încearcă să ajungă în sufletul tău. 

Închide ochii și simte mână care îți alină tâmpla 

Jucându-se cu părul tău. 

 

Închide ochii, deschide-ți sufletul și zboară 

Acolo unde nimeni nu a ajuns. 

Închide ochii și simte parfumul primăverii 

Ce stă să-nceapă. 

 

Închide ochii, ghemuiește-te în brațele mele 

Ca un copil.  

Închide ochii și eu sunt acolo să îți alin tristețea, 

Închide ochii și privește cu ochii sufletului 

Cum tristețea încet va dispărea.  
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Iubirea. 
 
 
 
 

Bogdan Popescu, 11B 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
A iubi înseamnă a trăi viața celuilalt. Să uiți de tine și să 

te dăruiești cu totul celuilalt fără a aștepta vreodată ceva în 
schimb, aceasta este adevărata iubire care te înalță și te purifică 
de tot ce e murdar în lumea aceasta. Atât timp cât tu ceri ceva în 
schimbul iubirii tale, înseamnă că nu ți-ai depășit egoul.  Cei mai 
mulți se plâng că nu sunt iubiți. Mulți îmi spun: "L-am iubit din 
toată inima, iar el nu mi-a răspuns niciodată iubirii". Dar dacă 
l-ai iubit cu adevărat, de ce suferi că el nu te-a iubit? Nu știți 
oare că iubirea adevărată nu așteaptă NICIODATĂ, dar absolut 
niciodată, NIMIC în schimb. Ea este fericită că se poate 
manifesta, că se poate dărui. Atât timp cât suferiți din cauza 
iubirii înseamnă că încă nu ați cunoscut iubirea adevărată. 
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O țigară în minus, șapte minute de viață în plus 
 

Prof. Elena Ciobanu, 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Tutunul, cel care creează dependență chiar mai rea decât cea de 

heroină, este consumat începând de la vârste destul de mici, până la 

adânci bătrâneți. Din păcate, pentru cea mai mare parte a fumătorilor 

bătrânețile sunt scurte și urâte din cauza multiplelor afecțiuni pe care le 

produce. Fumatul nu ține cont de  gradul  de instruire, sex, poziție 

socială și nici chiar de starea de sănătate a organismului,deși chiar și pe 

pachetele de țigări scrie că dăunează grav sănătății. Efectele fumatului 

asupra organismului sunt devastatoare, afectând fiecare structură și 

organ, putând duce în cele din urma chiar la deces.  

Ceea ce trebuie să conștientizăm? 

- în alcătuirea unei țigări intră aproximativ 4000 de substanțe 

chimice, o mare parte dintre acestea fiind extrem de nocive pentru 

organismul uman. 

- nicotina este cea care creează dependență, astfel încât fiecare 

persoană care fumează, ajunge să aibă nevoie de o anumită doză zilnică 

a acestei substanțe pentru a preveni apariția sevrajului. 



 

36 

- aproximativ 60 dintre substanțele dintr-o țigară pot declanșa 

apariția diverselor forme de cancer. 

Dintre substanțele existente în fumul de țigară cele mai răspândite sunt: 

- monoxidul de carbon – același gaz mortal care se găsește în gazele de 

eșapament.  

- aceleași gudroane utilizate în asfaltarea drumurilor se găsesc și în 

fumul de țigară și pot cauza apariția cancerului. 

- amoniacul, substanța care se găsește si în 

explozibili, înălbitori și produse pentru 

curățarea toaletei;  

- cianură și fenolii, substanțe chimice 

utilizate în diluanți. 

- radicali liberi, aceste substanțe 

chimice cu proprietăți reactive 

puternice afectează mușchiul 

inimii ți vasele de sânge, 

stimulând în același timp 

formarea depozitelor de grăsime 

la nivelul pereților arteriali.  

- metale, precum arsenic, cadmiu 

și aliaje, majoritatea dintre aceste 

substanțe având efect cancerigen 

asupra organismului; 

- compuși radioactivi, care la rândul 

lor sunt cancerigeni. 

 

EFECTELE FUMATULUI ASUPRA 

SĂNĂTĂȚII: 

Cancer pulmonar.  Fumatul cauzează cancer pulmonar, iar 

intervalul dintre momentul diagnosticării acestuia până la deces poate fi 

chiar mai mic de 6 luni. 

Boli cardiace fatale. Nicotina face ca inima sa bata mai repede și 

provoacă creșterea tensiunii arteriale – ceea ce poate duce la un infarct. 

Accident vascular cerebral. Fumatul determina îngroșarea 

sângelui, sporind astfel riscul apariției unor cheaguri. Un cheag format 

pe creier poate provoca leziuni cerebrale incurabile, paralizie și chiar 

decesul. 
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Cangrena. Sângele devine atât de vâscos, încât vă poate bloca 

arterele periferice, ducând astfel la cangrenă și amputație. 

Emfizem pulmonar și bronșită. Blocare, îngustare sau leziuni ale 

căilor respiratorii și apariția dispneei. Cancerul cavității bucale, al căilor 

respiratorii, al esofagului, al vezicii urinare, al pancreasului, al 

rinichilor, al colului uterin și cancerul de sân sunt mult mai frecvente în 

rândul fumătorilor. 

Ulcere. Fumatul sporește considerabil riscul apariției ulcerelor 

gastrice și duodenale. 

de ce să te lași de fumat? 
Fumătorii par mai bătrâni decât vârsta lor reală, deoarece fumatul 

accelerează procesul de îmbătrânire a pielii. Riscul unei morți premature 

este dublu la fumători decât la nefumători. Bolile asociate fumatului 

provoacă moartea a peste 40% dintre fumători înainte ca aceștia să 

ajungă la vârsta de pensionare. În medie, nefumătorii trăiesc cu cel puțin 

șase ani mai mult decât fumătorii. 

Substanțele inhalate în timpul fumatului au capacitatea de a se 

răspândi în întregul organism cu repeziciune intervenind în realizarea 

tuturor funcțiilor din organism. Nicotina, substanța cea mai cunoscută 

din tutun, este un drog care creează dependență. Majoritatea persoanelor 

care fumează o fac pentru că sunt dependente de nicotină. 

Dependența este  o stare de intoxicație cronică,ce rezultă din absorbția 

repetată a unui drog și care se manifestă prin nevoia fizică și psihică de 

a continua aceasta absorbție.  

Dependența de nicotină este o problemă cronică ce  recidivează și 

determină oamenii să fumeze chiar în ciuda dorinței lor de a renunța . 

Nicotina ajunge prin fumul de țigară la creier în 15 secunde și se 

menține în țesuturile cerebrale circa 2 ore. După 2 ore încep să apară 

semnele de sevraj care sunt piedicile majore în încercarea de renunțare 

la fumat. 

Având în vedere că are atâtea efecte distrugătoare asupra 

organismului, nu credeți că ați dori să trăiți mai frumos și mai  mult? De 

ce nu încercați? Poate nu reușiți la prima încercare. Nu vă pierdeți 

răbdarea! Mulți foști fumători recunosc că au făcut mai multe încercări 

până s-au lăsat definitiv. Nu abandonați! Încercați din nou! Merită! 
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SUBSTANȚELE CHIMICE 
 din produsele de îngrijire personală 

Prof. Maria Anghelache, 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Din produsele de îngrijire a fiecărei persoane fac parte 

șamponul, săpunul, loțiunile, balsamul, pasta de dinți, deodorantul, iar la 

acestea se adaugă pentru femei fondul de ten, rimelul, rujul. Industria 

cosmetică este una dinamică, lucrurile evoluează, se perfecționează în 

concordanță cu nevoile aflate într-o continuă schimbare ale 

consumatorilor. În prezent există o varietate atât de mare de produse și 

tratamente cosmetice încât consumatorii devin confuzi, căci fiecare 

dintre ele revendică ultima invenție, descoperiri pentru o frumusețe și 

îngrijire fără riscuri. 

În epocile trecute frumusețea reprezenta prospețimea și 

curățenia, tonusul persistent al pielii, atribuit în general extractelor din 

plante. Dar în scurt timp au apărut produsele de sinteză, intens 

promovate ca ingrediente minune, iar darurile naturii au fost sortite 

uitarii. 

Despre ingredientele chimice utilizate în industria cosmetică se 

vorbește mai puțin și din păcate nu sunt specificate efectele nocive ale 

acestora. 
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Parabenii – cei mai utilizați conservanți din industria cosmetică 

– se găsesc în șampoane, geluri de duș, loțiuni de corp, deodorante. 

Apar cu denumirile științifice: methylparaben (E218), ethylparaben 

(E214), propylparaben (E216), butylparaben, isobutylparaben. 

Pătrund ușor prin piele atunci când folosim un produs cosmetic care îi 

conține. Prin piele, sunt absorbiți de organism. În corpul uman, acest 

conservant se comportă ca un hormon, ceea ce perturbă sistemul 

endocrin. Studiile efectuate la femeile cu cancer mamar au indentificat 

parabenii în țesutul tumoral. 

Sodium Lauryl Sulfate (SLS) și Sodium Laureth Sulfate 

(SLES) substanțe cu rol de curățare și de spumare, prezente în șampon, 

spumant de baie, săpun, pastă de dinți, apa de gură, detergent de vase, 

etc. Efectele negative: iritații ale pielii și ochilor determinând probleme 

grave de vedere. De asemenea datorită impurificării cu 1,4 dioxan cele 

două substanțe au potențial cancerigen. 

Ftalații – Diethyl phthalate, Dibutyl phthalate, Butyl ester DBP 

și altele. Se folosesc ca agenți de fixare pentru a mări puterea de 

penetrare a produselor în piele sau pentru a împiedica fisurarea  lacurilor 

de unghii. Astfel, ei sunt utilizați în parfumuri, geluri de păr, șampoane 

și lacuri de unghii. Dintre efectele nocive: pot afecta sistemul hormonal 

al adulților tineri, infertilitate, efect anti-androgenic, malformații 

congenitale ale fătului. 

Polyethylene Glycol (PEG) – ușurează absorbția produselor în 

piele. Provenit din industria petrochimică. Are potențial toxic și 

cancerigen datorită impurificării cu 1,4 dioxan și cu oxid de etilenă. 

Uleiul mineral și derivatele sale sunt produse sintetice ale 

petrolului procesat  chimic. Când sunt folosite în cosmetice, ele 

blocheaza porii și inhibă funcțiile naturale ale pielii.   

Talcul – produs mineral provenit din rocile de talc - întâlnit în 

produsele pentru față și corp. Numeroase studii științifice au descoperit 

că o aplicare frecventă a pudrei de talc în zona genitală este asociată cu 

o creștere a riscului de apariție a cancerului ovarian. 

Lanolina – emolient obținut din lâna oilor. Este folosită în 

compoziția rujurilor și a cremelor și poate provoca forme grave de 

acnee. De obicei, lanolina folosită în industria cosmetică este 

contaminată cu pesticide și insecticide. 
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Sărurile de aluminiu prezente în compoziția deodorantelor și 

antiprespirantelor. Blochează glandele sudoripare, iar aluminiul absorbit 

în piele poate contribui la apariția cancerului mamar. 

Plumbul – conținut în majoritatea rujurilor și a unor vopsele de 

păr - are potențial cancerigen. 

Parfumurile sunt de obicei pe bază de petroleum. Ele pot cauza 

dureri de cap, alergii, iritarea pielii, probleme respiratorii. 

Soluția dată de cercetători nu este renunțarea la produsele de 

îngrijire ci educarea comportamentului consumatorilor. Recomandarea 

acestora este să folosim formulele ușoare, cu ingrediente puține, să 

evităm ingredientele înscrise pe „ lista neagră” pentru efectele nocive 

asupra organismului și pielii, să alegem produse fără conservanți și fără 

arome. 

Din punct de vedere legal, producătorii de cosmetice sunt 

obligați să listeze ingredientele pe care le folosesc (știați că ele sunt 

afișate în ordinea descrescătoare a concentrației lor?) și să respecte un 

standard de siguranță, fără însă a le fi impuse niște norme precise. 
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INTER 

VIU 
 

 

 

 

R: Salut, îți mulţumesc ca ai luat decizia de a participa la 
acest interviu. Mai întâi te-aş invita să te prezinţi… 

A.P. Mă numesc Adelin Popescu şi sunt elev în clasa a 
XI-a C la Liceul Energetic. 
R: Îți aduci aminte cum te-ai simţit în prima zi de liceu? 
Aveai o oarecare reţinere în a dialoga, având în vedere celebrele 
glume care se fac pe seama „bobocilor”? 

A.P. În prima zi de şcoală m-am simţit foarte bine 
deoarece am cunoscut multe persoane cu care fusesem şi în  
generală ,în concluzie,am avut cu cine dialoga. În legătură cu 
glumele făcute pe seama „bobocilor”, nu m-au afectat. Fiind o 
fire veselă, făceam şi eu glume pe seama lor. 
R: În cei trei ani petrecuţi în liceu,ai avut vreo disciplină 
preferată? Dacă da, de ce ai ales această disciplină? Profesorul 
care o predă a avut vreun rol? 

A.P. Nu am avut şi nu am o disciplină preferată. În 
general îmi plac disciplinele predate de profesorii „de treabă”, 
mai puţin exigenţi. 
R : Ce activităţi extraşcolare ai vrea să se organizeze în 
şcoală? 

A.P.  Aş vrea să se organizeze mai multe excursii .În cei 
trei ani petrecuţi în liceu, la clasa noastră nu s-a organizat 
niciuna. 
R.: Spune-mi, te rog, ce faci tu acum şi ce vrei să faci în viitor? 

A.P. Momentan şcoala este singura mea grijă. În viitor 
vreau să fac o facultate în urma căreia să pot obţine o slujbă 
bănoasă. 
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R: Îmi poţi spune cum îţi 
petreci tu timpul liber şi cum îţi 
alegi prietenii? 

A.P. Timpul liber mi-
l petrec  cu familia sau cu 
prietenii, pe care îi cunosc de 
foarte mult timp, făcând tot 
felul de activităţi distractive. 
Nu am prieteni noi, i-am 
păstrat pe cei vechi. 
R: Ai anumite hobby-uri? 
Care sunt acelea? 

A.P. Nu am, fac 
aproape tot ce se poate face, 
tot ce poate face un tânăr de 
vârsta mea. 
R: Ce înseamnă fericirea în 
viziunea ta? 

A.P. Fericirea 
înseamnă distracţie şi 
petrecerea vieţii în cel mai 
frumos mod posibil, ales de 
tine, alături de cei dragi. 
R.: Ce te face să râzi, ce te 
face să plângi? 

A.P. Cred că aproape 
totul mă face să mă amuz, 
fiind o fire foarte jovială. Când 
sunt cu prietenii şi familia râd tot timpul. De plâns nu pot să 
plâng nici dacă aş vrea, numai un necaz apărut în familia mea 
m-ar determina să fac acest lucru. 
R: Care crezi că este marea problemă a lumii de azi, din 
perspectiva adolescenţilor? 

A.P. Nu cred că există o „mare problemă”, sunt 
probleme minore ce se pot corecta, dar cred  că oamenii nu vor 
să facă acest lucru. 

A consemnat Prof. Nicoleta Nica  
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Cu ocazia încheierii prestigioasei 

dumneavoastră cariere, vă rugăm să ne îngăduiţi 

a împlini o datorie de onoare, izvorâtă dintr-un 

sentiment de aleasă stimă şi reală gratitudine. 

Vă felicităm, din toată inima, pentru 

modul în care aţi ştiut să vă împliniți menirea de 

Dascăl, ducând, pe cont propriu, în mod discret, o 

activitate deosebită în folosul celor care au nevoie 

de sprijin şi educaţie. 

Vă felicităm, de asemenea, pentru 

calităţile morale care au constituit pentru noi toţi 

un exemplu pe care ne-am socotit a-l urma. 

Lidia Popescu, Virginia Gavrilescu, Ion 

Chisăliţă, merită pe deplin să le exprimăm 

recunoștința şi mulţumirile noastre pentru tot 

ceea ce au făcut, cu mult tact, dăruire şi eficienţă 

maximă. 

 

Liceul Energetic 

Târgu Jiu 
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F e e l i n g s. 
Black and white 

 

Alexandru Băra, XH 

Colegiul Național “Spiru Haret”,  

Târgu Jiu 

 

 

 

 

 

 

F e e l i n g  s 

The thing with the feelings spinning in my funny little head is that I 

tend to mistake simple things for complicated ones and the other way 

around. The only thing that I am and will be sure of is that deep inside my 
half-empty soul I know everybody deserves better than me. I have no 

confidence in myself but I have tons of it for you, for every single one of 

you. I am truly confident that somehow, someday you can make the 
difference in this world that I can only dream of. 

I love you… but I hate it. I hate loving you, I hate caring about 

you. I want to see you fulfil you dreams, your desires and I swear to any 
God, to every God, I’ll do anything if I can to help you accomplish want 

you want, but I’m afraid that’ you’ll feel something about me. I’m afraid 
because the only thing I can offer is disappointment. Don’t you see?! I’ve 

lived my whole life for others and I’m happy with it, but I simply cannot 

bear the thought you’ll ever wish to give me something in return. I cannot 
love. I just exist. I’m sorry my emotions are not sublime, or deep, or 

whatever… “You need to be happy to live, I don’t.’” 

B l a c k    and    W h i t e 
Dark.  Tough not a hollow, scary, cold one, but a comforting dark. 

The type of dark whose black colour just highlights white’s purity. And the 

noise… a continuous background sound… like drum which plays the same 

dull beat on and on, forever. It intensified every touch, every sensation… 

But, wait! It was a lot deeper than that. It messed with my very feelings and 



 

45 

my state of mind, mixing  completely different emotions like fear and calm, 

creating new, more refined ones… emotions so subtle and delicate that 

humanity doesn’t even have names for. No words to express their warmth. 
     But then there were the cold and the wind… And I was standing in 

the middle of the storm as the wind screamed and howled. The sea was 

roaring next to me and I realised that waves didn’t just splash the shore as 
usual, they seemed to explode and I could almost feel their sound hitting my 

soaking wet skin… I could feel the goosebumps that the huge drops of rain 
were giving me. And, God, they were plenty of them, too. They kept coming 

and coming, in thick, abundant waves, brought by the furious wind… they 

were racing around me, spinning in a mad contest, a battle of the cold 
water to conquer every single part of my body. 

     Still, something was missing. And I was wondering why was it 

taking so long for the picture to be complete. But I never finished my 
thought. Because I sensed it… one of the most beautiful form of natural 

violence, of pure power: the almighty lightning. It all began with a 
tremendous thunder, deafening my ears and, for a moment, stopping my 

heart right in the middle of a beat. I closed my eyes instinctively and I 

waited. Rain was pouring down my face. The sound slowly faded away and 
then, it finally died in the background symphony. An eternity passed and 

nothing had happened… I opened my eyes slowly. Just in time to see how in 
a blast of almost blinding light the sky was furiously sticking two enormous, 

deformed, impossibly white fangs into the restless sea. The dark night made 

the water look so black… just as if  the clouds sucked every drop of blue out 
of it and replaced the colour with its malicious darkness. 

     But, sweet Lord, it was so beautiful, so majestic, so exquisite. For 

that fraction of a second everything stopped. You could see the light 
reflecting in every single drop of rain, the endless shades of grey, from the 

blinding white of the lightning itself, which rather looked like a crack in the 
very fabric of time and space, to the dark black whose nothingness could 

have been compared with that of a black hole. It was like a small quasar ( 

except it didn’t have the mass of a million billion suns and it didn’t eat 
galaxies for breakfast, devouring time, light, space and matter…), a perfect 

combination between heaven and hell. 
     And as I stood there, right in the center of nature’s fury, I asked 

myself: “Why the hell is taking that taxi so long to get here?!” 
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L’ordinateur  

est-il bon  

pour les enfants? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Liliana Băloi 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

         Alors que la plupart des pays développés introduisent de plus 

en plus fréquemment  l’ordinateur dans les salles de classe, que la 

plupart des gouvernements se glorifient de leurs programmes 

d’équipement scolaire, une association américaine de protection de 

l’enfance vient de jeter un pavé dans la mare en publiant un rapport qui 

pointe les effets nocifs de l’ordinateur sur les plus jeunes élèves. 

          Les auteurs du rapport rappellent en effet que la plupart des 

études constatent une faible amélioration des résultats aux exercices 

lorsque l’élève s’entraîne sur un ordinateur. Plus profondément, 

l’association pointe les effets néfastes que peut avoir la pratique 

intensive de l’informatique sur les plus jeunes enfants. 

           Outre une sédentarisation accrue propice au développement de 

l’obésité, l’informatique a tendance à isoler les enfants en les coupant de 

tout contact inter-personnel avec d’autres enfants ou des adultes. 

            Enfin, si l’ordinateur permet d’être "connectés", ce n’est 

certainement pas avec le monde réel mais sur des univers artificiels ou 
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virtuels qui sont dans un rapport de représentation par rapport au monde 

concret. Forte de ces diagnostics posés par d’éminents pédiatres, 

l’association appelle à un moratoire immédiat sur l’informatisation des 

écoles primaires et dénonce la pression de la part de l’industrie 

informatique, relayée par le gouvernement fédéral pour imposer 

l’ordinateur aux plus jeunes enfants, et ce pour des motifs 

commerciaux.Ce serait une erreur cependant de considérer que cette 

association développe des positions purement technophobes. 

          Dans la plupart de ces déclarations elle reconnaît les apports de 

l’outil informatique lorsque celui-ci est utilisé par les adultes et 

adolescents, c’est-à-dire des individus dont le développement 

intellectuel leur permet d’en tirer pleinement profit. Mais, rappellent 

plusieurs pédiatres, le développement du jeune enfant passe par une 

confrontation avec le monde réel, par la manipulation d’objets 

physiques, par l’échange avec des êtres de chair, par une activité 

physique qu’aucun ordinateur ne remplacera. Cela fait longtemps en 

effet que l’on sait combien la maîtrise corporelle, qui s’acquiert par le 

jeu "physique", est une étape indispensable au développement postérieur 

des facultés purement intellectuelles. 

          Finalement, les sommités médicales convoquées pour la 

circonstances rappellent une évidence: les enfants ont besoin de jouer, 

de crier, de courir et de se dépenser; ils ont besoin d’attention, 

d’affection et d’opposition de la part de leur entourage. 
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Français langue étrangère  
et Internet 

 

Prof. Felicia Constantinescu 

Şcoala Generală Ceauru 

 

  Internet et l’apparition des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication  ou aujourd'hui technologies de 

l'information et de la communication pour l'enseignement ont fait naître 

des engouements démesurés tout comme des peurs exagérées. Une 

polarisation sur l’aspect technique risque à nouveau de nous faire passer 

à côté du sujet alors que  nous proposent des moyens pour enseigner et 

apprendre autrement ou jeter un pont possible entre faire et dire  à 

condition de tenir compte de la culture éducative et professionelle en 

contexte et de ne pas se construire une vision fantasmée . 

Réfléchir sur Internet et ses multiples utilisations nous oblige 

avant tout à sortir d’une pensée magique savamment entretenue autour 

de la technique dès que celle-ci nous propose ses produits et à bien 

comprendre les effets dévastateurs que cette pensée produit sur la 

communication. Cela interroge les liens de dépendance que nous 

entretenons avec la technique et à bien saisir qu’en termes pédagogiques 

aucune technologie n’implique, ni ne génère automatiquement de saut 

qualitatif en soi. Cette mystification technologique risque au mieux 

d’ancrer davantage des pratiques en vigueur qui sont celles de la 

compilation et du «golf pédagogique» à trous multiples où l’interactivité 

n’est paradoxalement pas un échange. 

http://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000273
http://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000273
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/chili2/lajus.pdf
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/chili2/lajus.pdf
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En fait Internet est déjà et sera avant tout utile à ceux qui 

veulent partager leurs expériences, échanger et créer du matériel 

pédagogique. Si face à l'isolement, Internet accélère la mobilité de 

l'information, cette force virtuelle dépend avant tout d'un dynamisme 

interpersonnel.  

Cette dynamique concernera par exemple divers groupes 

d’enseignants de FLE souhaitant travailler ensemble et produire leurs 

propres outils didactiques adaptés à leurs situations. Ces groupes 

pourront ainsi malgré la distance constituer des listes de diffusion, 

élaborer de concert du matériel en se répartissant le travail pour parvenir 

rapidement à la conception d’exercices ou de maquettes de manuels. 

Internet peut être ainsi un vecteur de travail 

collaboratif et d'apprentissage à distance. 

Cette dynamique concernera également 

les étudiants, cherchant à s’informer et 

à se forger des connaissances; 

parcours durant lequel les 

enseignants seront leurs guides 

momentanés sur le chemin d’une 

sémantisation toute personnelle des 

informations collectées.  

Les enjeux pédagogiques 

ne concernent pas le médium lui 

même mais bien le rapport que nous 

entretenons avec le savoir et sa 

«diffusion» ou plutôt à sa construction, en 

vue d'un développement possible de l'autonomie ou au 

contraire de dépendances multiples d’interpeller les réponses que nous y 

apportons ou que nous éludons. Dans l'immédiat, la connexion sur le 

réseau Internet sert surtout à des fins d'information (accès à des bases de 

données, à des sites de ressources éducatives) et de communication 

(courrier électronique, forums de discussion). D'autres pistes existent et 

parmi elles le travail collaboratif évoqué dans ces lignes. En FLE 

quelques exemples d'activités et de scénarios apparaissent. 

Des projets pédagogiques prennent forme et des réseaux 

d'entraide se créent ainsi que des plateformes de formation à distance. 

  

http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/travail_collaboratif.htm
http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/travail_collaboratif.htm
http://lifc.univ-fcomte.fr/RECHERCHE/P7/pub/cndpIE/cndpIE.htm
http://www.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/maitrise.htm
http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/scenario.htm
http://perso.wanadoo.fr/fle-sitographie/projets.html
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W O R D   PYRAMID 
 

Prof. Anamaria Teodora Malița 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Build a pyramid of words, using the clues, 

given below. All the words must begin with the letter S 
 

..... …. …. 
…. …. …. …. 

…. …. …. …. …. 
…. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. 
….. .... …. …. …. …. …. …. 

 …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
…. ….  …. …. …. …. …. …. …. …. 

Line 1: a 3-letter word meaning  male child 
Line 2: a 4-letter word for what is found at the beach  
Line 3:  a 5-letter word for opposite of SIT 
Line 4: a 6-letter word for yell, cry 
Line 5: a 7-letter word for greedy  
Line 6: a 8-letter word for opposite of CROOKED 
Line 7: a 9-letter word for content, happy 
Line 8: a 10-letter word for a small, sweet, red fruit which grows on a vine 
 
[Answers: son, sand, stand, scream, selfish, straight, satisfied, strawberry] 

 

TONGUE TWISTERS [CUVINTE CARE ÎNCURCĂ LIMBA] 

1. If a white chalk chalks on a black blackboard, 
Will a black chalk chalk on a white blackboard? 
2. She sells seashells on the seashore. 
The shells she sells are seashells. I am sure. 
3. Three gay geese on three green hills. 
Gay were the geese and green were the hills. 
4. Why would the owl howl? 
Because the woodpecker would peck her. 
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Taboo Conversation Topics 
 

Prof. Cristina Murărița 

Școala Gimnazială Constantin Brâncuși Târgu Jiu 

 

 

 

Try to act with discretion so that it does not search the conscience of 

others, nor want to know more than they want to tell. 
 

MIGUEL DE CERVANTES 

 

 

 

 We can say that in a world completely uninhibited nothing can 

be considered a taboo anymore. Banned topics represent, nevertheless a 

racy conversation issue that encourages the interlocutors to venture into 

prohibited areas. There is infinity of possibilities in the way you 

approach a forbidden subject and an unlimited display of unexpected 

reactions from the targeted. 

 But what is a taboo? According to Wikipedia a taboo is a 

vehement prohibition of an action based on the belief that such behavior 

is either too sacred or too accursed for ordinary individuals to undertake, 
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under threat of supernatural punishment. No matter how evolved society 

would become there is a sensitive topic area related to morality or social 

norm that requires certain behaviors that avoid controversial subjects.

 Without being intentional in each dialogue there is a personal 

question. What is inappropriate to ask? I would consider the following 

questions as risky and their uttering should be strictly conditioned by the 

context of the conversation: 

 

 

How much do you weigh? 

Are you gay? 

Why haven’t you got married yet? 

Have you ever been cheated? 

How old are you? 

How tall are you? 

What religion are you?  

Do you believe in God? 

How much do you earn? 

Why do you buy expensive things?  

Who gives you money to buy expensive things? 

Is that your father or your husband? 

Are you a virgin? 

Do you agree with abortion? 

Have you ever had a drinking problem?  

Have you ever taken drugs? 

Have you ever tried to commit suicide? 

Have you ever had a contagious disease? 

Have you got a criminal record? 

Who did you vote at the election? 

 

 

 

These are just some of the questions that could embarrass 

someone who appreciates discretion and doesn’t want to have the 

personal space invaded. These questions may irritate the interviewer up 

to the point of making him aggressive, this approach is actually nothing 

but a self-defense instinctive reaction. Most people are very protective 

of their personal lives and consider such questions as insults. 
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Being directly may be a virtue but it does not have to harm 

another person even if our curiosity is sometimes overflowing. People's 

personalities are completely different and this blunt manner adopted to 

know better a person can be classified as completely inadequate, even 

though our intention may be to get closer to the person concerned. It is 

better to avoid such issues until the relationship between us and the 

interlocutor reaches a certain level, when we consider friends with that 

person, so it may confide new and revealing aspects of his privacy and 

daily behavior. 
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Ultimul gând al Mareşalului 
Prof. Vasile Udroiu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Faptul că Mareşalul și-a iubit ţara mai mult decât propria-i 

persoană este unanim recunoscut. În ultima zi a procesului pe 17 mai 

1946 și-a prezentat testamentul politic adresat poporului român. 

 

Scump popor român: sunt mândru că m-am născut şi am trăit 

intr-o naţiune cu îndoită ascendenţă imperială şi cu un trecut de două 

ori milenar. 

Sunt fericit să cobor şi să mă aşez, cu un minut mai devreme, 

atât alături de martirii şi luptătorii noştri, cât şi de aceia ai 

adversarilor noştri, fiindcă, deşi în câmpuri diferite, toţi am luptat 

pentru dreptate şi libertatea noastră şi pentru înfrățirea tuturor 

neamurilor care va trebui să vină. 

 

Mareșalul nu avea nici o îndoială asupra verdictului 

Tribunalului Poporului, el citise cu exactitate harta politică a României, 
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pe cale să devină comunistă. Apoi a cerut câteva foi albe si un creion, 

dorind sa i scrie șotiei. Maria, Rica, aşa cum o alinta mareșalul, va şti că 

ultimele sale gânduri erau îndreptate spre ea: 

  

Scumpa mea Rica, 

 Am stat cu fruntea sus şi fără teamă în faţa Justiţiei, şi după 

cum stau în faţa Justiţiei Supreme, aşa să stai şi tu!  

 Nimeni în această ţară n-a servit poporul de jos cu atâta 

dragoste, pasiune şi dezinteresare cum am făcut eu. Am dat, de la 

munca pana la banul nostru,de la suflet pana la viața noastră, fără a-i 

cere nimic. Nu-i cerem nici azi, Judecata lor pătimașă de azi nu ne 

înjosește şi nici nu ne atinge. Judecata lui mâine va fi singura dreaptă şi 

ne va înălţa; sunt pregătit să mor, după cât am fost pregătit să sufăr. 

    Tu știi că toată viața mea, mai ales din cei 4 ani de guvernare, a 

fost un calvar, dar a fost înălțător şi va fi nepieritoare. Împrejurările şi 

oamenii nu au îngăduit să facem binele pe care l-am dorit cu atâta 

pasiune ţării noastre. Suprema voința de a decis altfel, am fost un 

învins, au fost şi alții… mulți alții! Numai dreapta judecată – «Istoria» 

– i-a pus la locul lor, ne va pune şi pe noi. 

Popoarele, în toate timpurile şi peste tot, au fost îngrădite; nu 

regret nimic şi nu regreta nimic. Să răspundem la ură cu iubire, la 

lovituri, cu mângâiere, la nedreptate, cu iertare. 

Ultima mea dorință e să trăiești. Retrage-te într-o mănăstire, 

acolo vei găsi liniștea necesară sufletului şi bucata de pâine pe care azi 

nu o mai poți plăti. Am să mă rog să fiu îngropat lângă cei care mi-au 

fost străbuni şi călăuzitori, la «Iancu Nou». Acolo voi fi printre acei cu 

care în copilărie am cunoscut şi bucuriile şi lipsurile. 

Împrejurările m-au îndepărtat în viață de ei, dar sufletul meu 

nu i-a uitat niciodată. Poate vei găsi că tot acolo, lângă mine, să fie si 

ultimul tău locaș. 

Scoborând în mormânt, eu azi şi tu mâine, ne vom înălţa, sunt 

sigur. Va fi singura şi dreapta răsplata. 

Te strâng în brațele mele cu căldură şi te îmbrățișez cu 

dragoste. 

Nici o lacrimă!  

Ioan 
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Cu o oră înaintea execuției, Mareșalul a cerut să-i fie aduse 

mama şi șotia. Își întâmpină șotia cu un buchet de trandafiri roșii. Mama 

Mareșalului, Liţa Baranga, soacra lui, doamna Niculescu, erau de faţă. 

Femeile nu-şi pot stăpâni lacrimile. Mareșalul întinde brațul şi șterge de 

pe obrazul Mariei, lacrimile: 

Nici o lacrimă, Rica, nici una! îi șoptește cu dragoste. Își scoate 

ceasul de la mână şi i-l dă, spunându-i să nu-l lase niciodată să se 

oprească, să-şi închipuie că e inima lui care bate pentru ea... Dar femeia 

nu a putut păstra simbolul obiect: i l-a smuls cu brutalitate un gardian pe 

motiv că ar fi proprietate de stat, din moment ce Mareșalului îi fusese 

confiscată întreaga avere. 

 Japonezii spun zilnic tineretului lor că poporul care nu-şi 

respectă, nu-şi adoră şi îşi uită morţii, piere. Dacă generaţiile noastre 

actuale şi viitoare vor păcătui la fel, naţia noastră va cădea sub o 

profetică lovitură.  

 
  



 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADOLESCENȚII ȘI ISTORIA 

 
Prof. Claudiu Mărăcine 

Școala Gimnazială Alexandru Ștefulescu Târgu Jiu   

 

Marele savant Nicolae Iorga spunea: ,,Căci istoria e viaţa omenească, 
problemele de odinioară sunt de acum,în altă formă,cu alți oameni...” Mai 
precis, studierea atentă a trecutului reprezintă un exemplu pentru prezent, dar și 
o modalitate de prospectare a viitorului. Lumea secolului al XXI-lea se arată 
foarte contradictorie în ceea ce privește atitudinea față de istorie. În ultimii ani, 
tot mai mult, didacticienii, dar și practicienii în domeniul istoriei au afirmat că 
scopul istoriei în şcoală nu este, sub nici un motiv, o însușire de informaţii, date, 
fapte, evenimente, așa cum era ea înțeleasă în didactica tradițională, ci în 
primul rând ar trebui să vizeze formarea capacitaţilor individuale ale elevilor, de 
a înțelege și aborda cu gândire proprie trecutul umanității la nivel local, național, 
general și universal, de a efectua comparații, de a analiza și elabora păreri 
proprii. 

Deoarece reprezintă un domeniu aparte al cunoaşterii, istoria se 
confruntă cu inexistenţa în lumea reală a obiectului de studiu ca o realitate 
tangibilă, dar și cu un caracter relativ al informaţiei istorice. În epoca 
contemporană se aude tot mai des întrebarea, mai ales în rândul adolescenţilor, 
de ce învățăm istoria? Răspunsurile sunt extrem de variate, să educăm la 
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elevi și la marele public, în general, sentimente; să formăm o cultură generală și 
de specialitate solidă; valori și atitudini, deprinderi și abilitaţi, de a gândi și a 
formula independent judecăţi de valoare. Historia magistra vitae, nu poți 
înțelege prezentul daca îţi uiţi trecutul sau cei care-și uită trecutul sunt 
condamnați sa îi repete greşelile sunt câteva expresii argumentative de care 
adolescenţii ar trebui să țină seama și au fost familiarizaţi în cursurile 
preuniversitare. Cadrul organizat, instituțional, în special şcoala, determină 
reticenţă asupra tinerilor, fie ei pasionați de istorie ca obiect de studiu. În afara 
scolii, istoria atrage, doar ea oferă teme de 
inspiraţie cinematografică. Scenarii 
inspirate din trecutul umanității 
legate de eroi legendari, regi, 
conducători de stat sau 
războaie au pasionat și vor 
pasiona în continuare 
adolescenții români. Vorbești 
în cadrul orei de istorie antică 
despre Sparta – regim 
aristocratic cu un pronunțat 

caracter militar, elevii 
vor face, evident, 

conexiuni cu filmul 300 – 
eroii de la Termopile în care se remarcă regele spartan 
Leonidas în rezistența împotriva perşilor din 480 i.Chr. 
Analizezi Unirea de la 1600, ajungi la regizorul Sergiu 
Nicolaescu și la celebrul film istoric Mihai Viteazul ce a 
avut premiera în 1971 cu o distribuție de renume, 
Amza Pellea, Olga Tudorache, Florin Piersic ș.a.                

ISTORIA este, însă, mai mult decât atât, este 
înainte de toate o știință şi lucrează cu anumiţi termeni, 

noțiuni, concepte, iar catalogarea unor evenimente istorice 
și definirea conceptuală la nivel de istorie ca știință rămâne 

in continuare o problema când se vorbește ,,din auzite” sau 
,,așa cred eu că a fost''. Numai când mă gândesc la evenimentele din 
decembrie 1989 despre care am fost foarte des întrebat la clasă: revoluție sau 
lovitură de stat? Conceptual, din punct de vedere istoric, fără doar şi poate, a 
fost revoluție, însă o „revoluție confiscată”. Istoria este știință prin adevărurile 
prezentate incontestabil, prin însăși dovada existenței lor. Valorifică milenii de 
experiența pentru a le pune în serviciul omenirii, progresului și demnităţii 
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umane. De cele mai multe ori, şi sunt convins că majoritatea profesorilor de 
istorie se confruntă cu ea, este afirmaţia elevilor: nu-mi place istoria că trebuie 
să reţin anii, nu-mi plac anii istorici. De la anii de domnie, periodizări de epoci 
sau anii unor războaie, bătălii, se ajunge a se refuza implicarea în studiul istoriei 
ca disciplină școlară a adolescenților. Cale de mijloc nu prea mai există, s-au 
format două tabere, celor care le place și celor care nu le place istoria. Elevii, 
încet-încet privesc această disciplină ca un sac fără fund. La anumite teme nu 
le este clar de unde se începe şi unde se opreşte; este așadar necesară o 
sinteză reușită pentru a-i implica în actul educaţional. E nevoie de o istorie 
altfel, însă e aproape imposibil să atragi atenţia și entuziasmul elevilor de clasa 
a VII-a de exemplu, când trebuie sa vorbești de Convenţia de la Paris din 1858, 
un act cu valoare constituţională pentru noul stat român modern, Principatele 
Unite ale Valahiei și Moldovei. De asemenea trebuie să amintesc că această 
temă este reluată și la clasa a X-a inclusiv pentru profilul tehnologic. Astfel de 
exemple ce privesc conţinutul științific al lecţiilor de istorie, evident inutil pentru 
particularităţile vârstei, pot continua cu ,,Republica romană”, lecţie clasa a V-a 
conform programei în vigoare, în care micuţii elevi trebuie să folosească 
adecvat şi să recunoască următorii termeni istorici: senat, patricieni, plebei, 
magistraturi, ager publicus. Înțeleg că trebuie păstrat caracterul de ştiinţă al 
istoriei însă dificultatea conţinuturilor raportată la nivelul vârstei lasă de dorit. 
Cunosc câțiva studenţi la Facultatea de Istorie care-și pregătesc examenele cu 
succes din manualele preuniversitare, deci unde este ierarhizarea? 

Revenind asupra binomului adolescenţii și istoria ca disciplină de 
studiu, e cât se poate de clar că adolescenţii nu mai citesc, refuză cititul, evident 
și din cauza noilor tehnologii, dar și a sistemului nostru în tranziţie 
nedeterminată, vine parcă să-i ,,ajute”. Totuşi, adolescenţii care-şi uită istoria nu 
pot avea prezent, devin o cultură în căutare de destin propriu fără identitate.
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În perioada 13-20 februarie 2013, clasa a 12-a C a organizat, în 

parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Gorj, campania de 

informare și educație sexuală „învață să te cunoști!”. 

 

Felicităm și le mulțumim elevilor implicați în această campanie:  

Mihai-Alexandru Șișiu, Constantin Știrbu, Creola Adelina Negru,  

Mihai Băluțoiu, Laura Calotă, Adelina Buliga, Laura Roxana Popescu, 

Alexandra Ciobanu, Nicoleta Firulete, Beatrice Aida Tița. 

 

Nu în ultimul rând,  

mulțumim tuturor elevilor și cadrelor didactice care au înțeles 

temeinicia unui asemenea proiect! 
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DESPRE ALEGERI ÎN VIAŢA TA SEXUALĂ 
»» IOANA ULMEANU 

București 

 

 

 

 

 

“Momentul în care 

îţi începi viaţa 

sexuală este 

alegerea ta. Nu 

există o vârsta mai 

bună sau mai puţin 

bună pentru asta. 

” 
 

Dacă eşti la liceu, probabil că ţi-ai început 
deja viaţa sexuală. Aşa zic statisticile. Şi nu e rău. 
Ştiu că, probabil, mama ta nu ştie încă. Şi mai ştiu 
că nici nu te-ai dus până acum la medicul 
ginecolog. Ar cam fi cazul să te duci. Citeşte în 
continuare ca să vezi de ce.  

Momentul în care îţi începi viaţa sexuală 
este alegerea ta. Nu există o vârsta mai bună sau 
mai puţin bună pentru asta. Există, însă, momente 
prielnice să afli mai multe despre lucrurile care se 
pot întâmpla atunci când faci sex. Ăsta e unul 
dintre ele.  

Un prieten al meu spunea că sexul, chiar 
şi atunci când e rău, tot bun este. Pentru că e sex. 
Eu am să îţi spun că sexul nu e bun decât atunci 
când e sigur. Cred că ştii deja ce înseamnă «safe 
sex»: să foloseşti întotdeauna prezervativul. Da, 
chiar de fiecare dată când faci sex. De la început. 
Chiar şi cu prietenul tău cu care ai o relaţie de 
durată.  
 Ştiu că teama ta cea mai mare este să nu 
rămâi însărcinată. Dar mai sunt şi alte lucruri de 
care ar trebui să te fereşti. Infecţiile cu transmitere 
sexuală sunt toate acele boli pe care le poţi 
contacta în timp ce faci sex. Şi sunt multe. Dacă ţi 
se pare că nu ţi se poate întâmpla tocmai ţie să 
contactezi o astfel de boală, te sfătuiesc să te 
gândeşti de doua ori. După ultimele calcule, în 
România sunt cu vreo 20% mai multe cazuri de 
sifilis decât în restul ţărilor din Uniunea 
Europeană. Suntem singura ţară europeană în 
care se mai nasc, încă, copii cu sifilis congenital. 
În ultimii doi ani, cele mai multe cazuri de noi 
infecţii cu HIV s-au înregistrat în segmentul de 
vârsta 15-19 ani. Adică la oamenii de vârsta ta. 
Atât sifilisul, cât şi HIV sunt mortale. Şi nici una 
dintre ele nu se vede. Cel puţin la început. Atunci 
când vei vedea deja simptomele, s-ar putea sa fie 
cam târziu să le tratezi.  
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Pe lângă astea, mai sunt o mulţime de infecţii de care 
ar trebui sa te temi: hepatitele B şi C, chlamidia, 
herpesul genital, gonoreea, candidoza, HPV. Nu 
trebuie neapărat să te sperie toată înşiruirea asta de 
nume şi nici nu e nevoie să faci cine ştie ce ca să nu 
le capeţi.  
 E de ajuns sa foloseşti un prezervativ la 
fiecare contact sexual. Şi când spun fiecare, vorbesc 
serios. Dacă foloseşti prezervativul doar de 4 ori din 
5 este ca şi când nu l-ai folosi deloc. Şi nu trebuie să 
uiţi sa îl utilizezi corect.  

Crezi, desigur, că ştii tu mai bine cum se 
foloseşte corect un prezervativ. Dar eu nu cred că te 
uiţi de fiecare dată la termenul de expirare scris pe 
ambalaj. Cred că uneori îl desfaci cu unghiile sau cu 
dinţii şi asta e de ajuns ca să îl înţepi puţin. Mai cred 
că nu ai tot timpul un prezervativ la tine. Te înţeleg, 
nu ai vrea sa afle toată lumea. Dar gândeşte-te: ce te 
interesează mai mult? O cearta cu mama sau o boala 
care îţi va afecta întreaga viaţă? E decizia ta.  
 Ultimul lucru pe care vreau sa ţi-l spun e să 
nu renunţi prea uşor la prezervativ. Chiar dacă ai un 
prieten stabil, asta nu înseamnă că nu poţi lua o 
infecţie cu transmitere sexuală. Ştiu că el te iubeşte 
şi nu te-ar înşela niciodată, dar este foarte posibil să 
aibă o infecţie şi să nici nu ştie. Ţi-am mai spus că 
cele mai multe şi mai grave boli nu au nici un fel de 
simptome la început. Aşa că ar fi bine să foloseşti 
prezervativul... ca un semn de respect faţă de tine şi 
faţă de celălalt.  
 Dacă, însă, te hotărăşti că nu mai ai nevoie 
de prezervativ, ia-ţi prietenul de mână şi duceţi-vă să 
vă testaţi împreună. Faceţi asta la fiecare 6 luni. Ştiu 
că testele astea costă ceva, dar este vorba, iarăşi, 
despre o alegere: o rochiţă nouă sau liniştea şi 
sănătatea ta?  
Viaţa sexuală este o chestiune care ţine de 
maturitate. Alegerile şi responsabilitatea sunt, şi ele, 
semne ale maturităţii. Ai grijă ce alegeri faci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Viaţa sexuală 

este o chestiune 

care ţine de 

maturitate. 

Alegerile şi 

responsabilitatea 

sunt, şi ele, 

semne ale 

maturităţii.  
” 
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CURIOZITĂŢI GEOGRAFICE.  ŞTIAŢI CĂ…? 

 
Prof. Anca Trocan,  

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Planeta noastră este presărată cu o mulţime de ciudăţenii şi 

anomalii geografice. Acestea sunt atât de numeroase, încât este posibil 

sa nu le descoperim nicicând pe toate. Dacă ești curios, descoperă în 

rândurile următoare câteva dintre cele mai interesante curiozități 

geografice din lumea întreagă!   

1. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll 

llantysiliogogogoch este satul cu cel mai lung nume din lume. Acest sat 

se află in Ţara Galilor şi conţine patru litere „L” consecutive! 

 

2. Localitatea cu cel mai scurt nume este „A” şi se află atât in 

Norvegia, cât şi în Suedia. În limba scandinavă, „A” înseamnă „râu”. 

3. Vaticanul este cea mai mică ţară din lume, ocupând o suprafaţă de 

doar 0,44 km! Cea mai mare ţară din lume este, în schimb, Rusia. 

 

4. Cel mai mare oraş din lume, ca suprafaţă, este Hulunbuir din 

Mongolia, cu 265.953 km pătraţi. 
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5. Cea mai ridicată temperatură înregistrată direct la sol, la nivel 

mondial a fost înregistrată în El Aziza, Libia – 54,4 grade Celsius (în 

anul 1922), în timp ce cea mai scăzută temperatura a fost înregistrată în 

Antarctica, în anul 1983: – 89,2 grade Celsius. Cea mai ridicată 

temperatură medie anuală se înregistrează în vestul Australiei: + 35 

grade Celsius. 

 

6. San Marino este cea mai veche republică constituţionala din 

lume. Statul a fost fondat în anul 301 de către un pietrar creştin 

persecutat de împăratul Dioclețian. Constituţia sa din 1600 este cea mai 

veche constituţie scrisă din lume. 

 

7. Lanţul muntos din Oceanul Atlantic este cel mai lung din 

lume, întinzându-se pe o distanţă de circa 40.000 km. Islanda este 

singura regiune din acest lanț muntos care se afla la suprafața apei. 

 

8. Ghețarii stochează între 70% şi 80% din apa potabilă de pe 

planetă. 99% dintre aceştia se află în regiunea arctică si antarctică. 

 

9. In 1811 si 1812, trei cutremure de aproximativ 8 grade pe 

scara Richter au făcut ca râul Mississippi să curgă invers! 

 

10. Canada are mai multe lacuri decât tot restul lumii împreună. 

Canada este un cuvânt indian care înseamnă “sat mare”. 
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TELESCOPUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Olivia Fometescu, 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
                Denumirea de telescop provine din limba greacă: tele = 
departe, skopein = a cerceta, a examina, și reprezintă un obiect cu ajutorul 
căruia pot fi studiate obiecte luminoase foarte îndepărtate. 
                 La baza principiului de funcționare stau fenomenele de reflexie și 
refracție a luminii în diferite lentile și oglinzi. Există două tipuri de telescoape 
optice:  reflector și refractor. 
                Primul telescop optic apare în 1609, construit de Galileo Galilei care a 
studiat Luna și pe care a văzut-o mai aproape de 30 de ori față de privirea cu 
ochiul liber. În construcția telescopului său Galilei folosește o serie de lentile,  
idee  preluată și îmbunătățită de Issac Newton, care construiește primul 
telescop cu oglindă. 
              La baza acestor descoperiri stă de fapt invenția  unui vânzător de 
ochelari din secolul al XIII-lea, olandezul Hans Lippershey, care întâmplător a 
observat că punând două lentile una lângă alta biserica din sat se vedea mult 
mai aproape. El a folosit idea pentru a atrage clienții, iar fenomenul începe să 
fie cunoscut. Invenția sa a fost utilizată în timpul războaielor pentru a fi studiată 
poziția armatelor, inamice. 
               În cazul telescopului cu oglindă există izvoare istorice, care susțin 
construcția sa din anul 1616 de către astronomul  Niccolo Zucchi. În 1670 Issac 
Newton îmbunătățește această invenție și utilizează pentru prima dată oglinda 
pentru a direcționa lumina reflectată spre ocular. 
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              Curiozitatea oamenilor de a explora spațiul cosmic a făcut ca această 
ramură a tehnologiei să se dezvolte foarte mult. Astfel în 1985, după opt ani de 
muncă a fost terminat primul telescop optic ce urma să fie trimis în spațiu, 
denumit  Hubble.  A fost lansat în 24 aprilie 1990 cu ajutorul navetei Discovery, 
Hubble și plasat pe orbită la 600 de kilometri deasupra Pământului. Are 
dimensiunea unui autobuz cu o lungime de 13,3 metri, cântărește puțin peste 
12 tone, se deplasează cu o viteză de 27 000Km/h  și a adunat până în prezent  
peste 500000 de imagini ale corpurilor cerești. Telescopul Hubble se apropie de 
ultima sa tură, fiind scos de pe orbită și înlocuit cu unul mai performant. 

 
Imaginea formării  unei planete transmisă de un telescop situat în Munții Anzi, la 
5.000 de metri altitudine. 

 
Imaginea nebuloasei Carina, captată de Hubble în martie 2010  

[Foto: hubblesite.org] 
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fenomenul 
ultras 

Mădălin Măruță, 12B 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Cum şi unde a apărut? 

La nivel european, ultraşii au 
apărut la sfârşitul anilor '60. Fanii cu 

vârste cuprinse intre 15 şi 20 de ani se 
rup de "clasicul spectator", ocupând sectoare 

ale tribunelor unde se vindeau bilete sau 
abonamente la preţuri reduse. Trebuie menţionat că primii paşi spre fenomenul 
"ultra" au fost făcuţi in Italia, ţara recunoscută şi astăzi pentru spectacolul creat 
de tifosi. La acea vreme ultraşii se deosebeau de masa suporterilor, în primul 
rând prin identificarea propriului sector delimitat de unul sau mai multe steaguri 
cu numele si simbolul grupului, haine militare purtând însemne ale propriei 
echipe şi prin înfăţişarea paramilitară preluată de la organizaţiile politice 
extremiste, un fenomen la modă in acea perioadă. 

Anii '80 reprezintă momentul de creştere a grupărilor "ultra", unele 
facţiuni ajungând să beneficieze de aportul a mii de membri. Cel mai tragic 
eveniment s-a petrecut în 1985, la meciul Liverpool - Juventus (0-1) din finala 
Cupei Campionilor Europeni, disputat 

pe stadionul Heysel din 
Bruxelles. Atunci, nu mai puţin 
de 39 de suporteri italieni au 
murit in urma confruntărilor 
cu fanii englezi. Acest lucru a 
dus la suspendarea 
cluburilor din Premiere 
League din cupele 
europene pe o perioadă de 
cinci ani. 

Fenomenul ultras 
a luat fiinţă în anii '50 ai 

secolului trecut. În fosta 
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Iugoslavie, ţară care la acea 
vreme era măcinată de un 
război intern, a apărut 
„Torcida Split", un grup de 
fani naţionalişti ai echipei 
Hajduk Split. Această 
brigadă de ultraşi este 
recunoscută internaţional 
ca fiind prima din lume. 

Au urmat în 
1951, italienii care ţin cu 
AC Torino, „Fidellisimi 
Granata" fiind numele ales de către 
vişinii. Decizia mai multor cluburi de a micşora 
preţurile tichetelor din zona peluzelor a adus un val puternic de 
suporteri în acele zone. De aici a fost un pas până la organizarea „Curvelor" 
(Peluzelor, după cum le denumesc italienii). 

  Anii '60 au produs un aflux ultras în Italia, suporterii Milanului fiind al 
doilea grup care s-a organizat sub numele de „Fossa dei Leoni" (Vizuina 
Leului), dar care în prezent este al doilea ca vechime după croaţii de la Hajduk. 
Au mai ieşit în faţă "Sampdoria Ultras" în 1969, urmaţi un an mai târziu de "The 
Boys" de la Inter Milano.  

Odată cu începutul anilor 70, grupurile de susţinători s-au desprins 
categoric de modelul clasic, adult, al spectatorului de fotbal si au ocupat 
peluzele stadioanelor. Toate aceste grupuri se inspirau în mod clar după 
modelul hooliganilor englezi, iar când suporterii italieni si cei englezi se 
întâlneau, era un prilej de discuţii si comparaţii pe acestă temă. Totuşi, taberele 
de ultraşi din Italia admirau si modelul micilor grupuri politice de stânga sau de 
dreapta, care reprezentau un model clar de pasiune si duritate. Influeţele pot fi 
văzute azi în adeziunea spontană a unor ultraşi la grupuri de extremă stânga 
sau dreapta. Era o combinaţie între o cultură a fotbalului şi grupurile politice, 
care a dat stilul special al mişcării ultra.  

Puncte esenţiale ale mentalităţii ULTRA: 
1. Indiferent de rezultatul înregistrat pe tabelă, nimeni nu se opreşte din cântat 
si încurajat  
2. Nu se stă pe scaun deloc pe durata meciului  
3. Indiferent de distanţăşi, costurile călătoriei, un ultras trebuie să-şi însoţească 
întotdeauna sau cât mai des echipa atât în meciurile de acasă, cât şi în 
deplasare  
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4. Loialitate absolută locului de pe stadion care 
gazduieşte grupul ultras, de obicei peluzelor.  
Ce înseamnă  a fi "ultra"?  

Ultras înseamnă mult mai mult decât 
simpla prezenţă într-o galerie. Ultras înseamnă 
mult mai mult decât o torţă aprinsă, mult mai 
mult decât prezenţa la un meci în deplasare. 
Ultras înseamnă sacrificii pentru echipa favorită. 
Cuvântul ultras ar trebui să fie sinonim cu 
iubirea, nu cu huliganismul. 

Ultraşii încearcă să mute spectacolul in 
tribune. Nu prin violenţe, ci prin apelarea la 
coregrafii, care pot conţine bannere, steaguri, 
fumigene sau torţe. Acest lucru exclude însă o 
confruntare cu adversarii, aceşti suporteri 
încurajându-şi într-un mod original echipa. 

Între fenomenul "ultra" si vestiţii 
hooligans nu există nici o legătură, deşi mulţi nu 

fac vreo diferenţă între cei doi termeni. 
Violenţa de pe stadioane are la bază grupurile de hooligans. 
Ce înseamnă a fi “hooligan”? 
Spre deosebire de ultraşi, grupările "hooligan" consideră că singurul 

mod prin care iţi poţi demonstra superioritatea faţă de adversar este să fii mai 
puternic fizic decât el. 

Diferenţele apar si la nivelul vestimentaţiei. "Hooligans" renunţă la 
orice fel de însemne ale propriului club in timpul meciurilor, folosesc steaguri de 
mici dimensiuni inscripţionate cu numele echipei, şi nu cu însemnele unei 
grupări. 
  Pentru aceste grupari, confruntarea violenta cu suporterii adversi este 
nelipsita. Totusi, o lupta pe strada, cunoscuta sub numele de fair-fight, nu poate 
avea loc decat daca se indeplinesc anumite conditii, cum ar fi: cele doua grupari 
care se infrunta trebuie sa aiba un numar aproximativ egal de persoane si lipsa 
armelor (combatantii folosindu-se doar de pumni si picioare).  
 

Fenomenul ultras în România 
In România, fenomenul "ultra" a luat naştere imediat după Revoluţie, 

însă dezvoltarea a început abia în anii 1995-1996. Primele grupări au luat 
naştere în galeriile cluburilor Steaua, Dinamo, Poli Timişoara, Universitatea 
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Craiova şi, mai târziu, 
Rapid. Chiar dacă mai 
toţi se considerau 
ultraşi, probabil şi din 
cauza că aceste 
grupări se inspirau din 

coregrafiile 
suporterilor italieni, 
unele "realizări", cum 
ar fi furtul steagurilor 
sau al fularelor, 
aparţin fenomenului 
"hooligan", care s-a 

dezvoltat in Marea Britanie.   
Povestea primului grup ultra din ţară este confuză: mai multe galerii îşi 

revendică întâietatea pe scena ultra, steliştii, rapidiştii, timişorenii şi cei de la 
Constanţa încercând să dovedească că ei au fost primii. La începutul “erei 
ultras” din România, după modelul italian, peluzele făceau spectacol la meciuri, 
folosind torţe si fumigene la coregrafii. 
Fanii Stelei Bucureşti susţin că al lor a fost primul grup ultras organizat din 
România, care a avut implicit primul banner de grupare, primele fanzine ultras, 
primul stricione (mesaj) ofensiv la adresa duşmanilor, 
prima coregrafie făcută în deplasare 
(Poli Timişoara – Steaua Bucureşti, 
campionatul 1994/1995), primul flyer 
care chema la crearea unei 
atmosfere incendiare la un meci 
important, prima prezenţă în 
deplasare a unei grupări ultras din 
România la un meci din Cupele 
Europene Intercluburi (Widzew 
Lodz–Steaua Bucureşti, 
campionatul 1996/1997), deplasarea fiind 
făcută din fonduri proprii. Realitatea este că ei au fost prima 
grupare de acest gen care au avut cuvântul ultras în denumire. Alţi membri ai 
grupului ultras au înfiinţat în 1998 un alt grup reprezentativ, Gruppo Apparte, 
care a luat fiinţă din mândrie, diferenţă de mentalitate şi stil, şi a renunţat la a 
mai face parte din vechiul grup din cauza nepotrivirii de idei – astfel relaţiile de 
amiciţie nu s-au păstrat. Următoarea brigadă înfiinţată a fost Brigada XXL. Foştii 
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membri fondatori ai Armatei Ultra' au înfiinţat acest grup în momentul în care toţi 
fanii stelişti au început să se identifice cu numele de Armata Ultra', deoarece ei 
doreau să fie un grup, nu un simplu nume. La scurt timp după aceasta cei care 
au părăsit Gruppo Apparte au decis să revigoreze atitudinea şi gândirea 
ultraşilor din peluză, şi au fondat grupul Ultras (nu actualul grup Ultras), grup 
care a reprezentat un suflu nou. Brigada XXL şi Ultras au ţinut încă de la 
început o strânsă legatură, colaborând la multe din acţiuni şi ocupând acelaşi 
sector al peluzei. Colaborarea era atât de strânsă, încât mesajele se făceau 
împreună, fiind semnate Ultras XXL, întâlnirile de grup erau făcute tot împreună, 
iar deplasările organizate independent de galerie, cu bani strânsi la comun. 
După câteva scurte discuţii s-a decis în unanimitate că este momentul ca cele 
două grupări să se unească cu adevărat sub acelaşi nume. Curând au decis 
asupra unui cuvânt care să spună totul despre ceea ce simt, ceea ce gândesc, 
ceea ce fac şi ceea ce sunt: ultras. Astfel a început să se scrie istoria unui grup 
care a debutat pe un plan total independent, un grup 
respectat şi apreciat de 
toţi 

steliştii. Steliştii 
îi consideră pe 
suporterii 
echipei Dinamo 
Bucureşi rivali de moarte. Un derby Steaua–Dinamo este un motiv în plus 
pentru cele mai radicale grupuri steliste de a se război cu câinii roşii. În 
disputele care dau câştig de cauză steliştilor se remarcă din partea roş-
albaştrilor radicalii Titan Boys, Gruppo Apparte şi Skins Berceni. Rapidiştii sunt 
şi ei puşi pe lista neagră de fanii Stelei, conflictele stelisto-giuleştene fiind foarte 
frecvente.   
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Asociația Drumeții Montane este o organizație nonprofit, implicată în activități 

sportive-ecologice, tabere turistice, alpinism, drumeții montane, orientare turistică ș.a.m.d., 
pentru care nu se percep taxe de participare, totul bazându-se pe voluntariat. Asociația 
„Drumeții Montane” s-a născut din dorința de a găsi o modalitate de a folosi timpul în 
favoarea noastră. Am luat-o la pas cu speranța și încrederea că vom reuși să-i educăm pe cei 
de lângă noi într-un spirit de echipă și ecologic, pentru a realiza cât mai multe acțiuni de 
protejare a naturii în toate formele sale. 

Drumeția Montană ne definește ca stil de viață și activitate preferată, pentru că 
niciodată nu putem descrie bucuria și fiorul pe care-l simțim atunci când plecam la drum lung 
cu rucsacul în spate. 

 Adăugăm că asociația „Drumeții Montane” este un partener de încredere pentru 
instituțiile publice și administrativ-teritoriale, instituții de învățământ, custozi, administratori 
ai ariilor naturale protejate. În același timp, suntem și un prieten pentru cei care vor să 
participe la activitățile eco-sportiv-turistice pe care le întreprindem destul de des, dar și un 
contestatar aprig al celor care distrug mediul înconjurător. 

Site-ul nostru, www.drumetiimontane.ro, este deschis permanent pentru înscrieri, 
celor care vor să ni se alăture. Acolo veți găsi informații complete despre activitățile noastre. 

 
Alexandru Cănăvoiu 

Asociația Drumeții Montane Târgu Jiu, 0762.325.903 
contact@drumetiimontane.ro 

www.drumetiimontane.ro 
  

http://www.drumetiimontane.ro/
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PROIECTAREA  

UNUI PROCES  

TEHNOLOGIC 

ÎN INDUSTRIA  

CONSTRUCTOARE  

DE MAŞINI 
 

Prof. Ing.  Ionescu Cosmin, 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Procesul tehnologic este o parte componentă a procesului de 

producţie care cuprinde totalitatea operaţiilor de transformare şi modificare a 
materiilor prime, într–o succesiune logică, în scopul obţinerii unui produs finit. În 
cadrul procesului tehnologic, materia primă, cu proprietăţi neadecvate utilizării 
directe, este supusă unui şir lung de transformări fizico–chimice şi tehnologice 
(modificarea formei, dimensiunilor, poziţiei reciproce şi a calităţii suprafeţelor), 
în vederea obţinerii unui produs cu proprietăţi şi funcţii bine stabilite, în 
conformitate cu o anumită utilitate socială.  
 În industria constructoare de maşini procesele tehnologice pot fi: de 
elaborare, de prelucrare (de semifabricare, de fabricare, de tratament, de 
asamblare, de reparare şi recondiţionare, de control).  

Pentru realizarea unui produs, proiectarea procesului tehnologic 
trebuie să fie foarte detailată, astfel încât să fie aleasă varianta optimă dintre 
mai multe variante posibile. Pentru proiectarea oricărei etape a procesului 
tehnologic sunt necesare o serie  de informaţii analizate de cele mai multe ori 
restrictiv în conformitate cu piesa, subansamblu , ansamblu respectiv şi rolul 
funcţional dorit. La începutul oricărui proces tehnologic  de fabricaţie ce trebuie 
proiectat şi optimizat, trebuie introduse o serie de informaţii legate de material, 
forţa de muncă, energie şi o serie de cunoştinţe iniţiale din care să rezulte apoi 
piese, subansambluri, un ansamblu cu roluri funcţionale dorite, deşeuri, energie 
disipată şi cunoştinţe noi. Ideal ar fi ca deşeurile să fie în cantităţi cât mai mici şi 
nepoluante, energiei disipate să i se poată conferi o altă utilitate, iar cunoştinţele 
noi să îmbogăţească experienţa tehnologică. 
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Fiecare proces tehnologic de execuţie a unui produs sau a unui 
ansamblu realizat in cadrul unei întreprinderi producătoare, conţine următoarele 
documente: borderoul de desene, desenul de ansamblu al produsului finit, 
desenele subansamlurilor, desenele de execuţie ale pieselor componente, fişele 
de însoţire, planul de operaţii. Totodată trebuie ţinut cont de: programa de 
producţie, dotarea întreprinderii şi gradul de calificare a forţei de muncă.  

Pentru proiectarea oricărei etape a unui proces tehnologic de 
fabricaţie, trebuie cunoscute o serie de informaţii legate atât de piesele sau 
ansamblul respectiv, cât şi de tipul organizatoric în care se va desfăşura 
procesul de producţie, etape ce sunt redate în figura alăturată. 
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Pentru proiectarea optimă a unui proces tehnologic de fabricaţie a unui 
produs finit (ansamblu)  se impune parcurgerea mai multor etape: 

 Pornind de la identificarea clasei sau a grupei de piese din care face 
parte piesa semifabricat de prelucrat, se face o analiză a tehnologicităţii 
construcţiei şi se stabilesc toate procedeele şi metodele tehnologice de 
prelucrare posibile de aplicat.  

Pentru optimizarea fiecărei operaţie sau fază, se fac următoarele 
calcule: calculul erorilor de bazare; calculul adaosului de prelucrare şi a 
dimensiunilor intermediare; calculul regimului optim de aşchiere; calculul 
preciziei de prelucrare; calculul erorilor totale de prelucrare; calculul adâncimii 
urmelor lăsate pe suprafaţă de către muchia sculei aşchietoare, urmate de 
indicarea clasei de precizie şi a rugozităţii suprafeţelor prelucrate.  

Din punct de vedere al ergonomicităţii se aleg utilajele şi 
echipamentele tehnologice, necesare fiecărui procedeu sau metodă tehnologică 
de prelucrare prescrisă, precum şi alegerea şi amplasarea raţională a 
instalaţiilor de transportat şi ridicat al pieselor de la un loc de muncă la altul. 

Pentru optimizarea proceselor tehnologice din punct de vedere 
economic se fac următoarele calcule: calculul normei tehnice de timp; calculul 
unui minut/maşină pentru fiecare procedeu sau metodă tehnologică de 
prelucrare; calculul coeficientului de încărcare al utilajului şi de ocupare a 
muncitorului; sincronizarea operaţiilor; calculul costurilor parţiale şi a costului 
total de prelucrare, la fiecare operaţie, după fiecare procedeu sau metodă 
tehnologică, pe un utilaj şi cu SDV – urile aferente, după care se determină 
varianta optimă a procesului tehnologic de fabricaţie  şi a următoarelor variante 
în ordinea crescătoare a costurilor. 

După alegerea variantei optime, se întocmeşte schema liniei 
tehnologice.  
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telefonul mobil 
 
 
 
 
 
 

Elena Popescu, 11B 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Sunt uimită să văd cum telefonul mobil creează 

dependență anumitor persoane. Să văd cum adolescenții își 
transformă telefonul într-un obiect de care nu se pot despărți nici 
măcar pentru câteva minute, pe strada, la întâlnirile cu prietenii, la 
cinema sau chiar la școală. Adolescenții sunt, în orice context, greu 
de despărțit de telefonul mobil.  

Se creează dependență și pentru că telefonul mobil oferă 
foarte repede satisfacția dorită, este mereu la îndemâna de fiecare 
dată când ți se face dor de celălalt sau vrei să afli ce face, unde și cu 
cine etc. Un alt aspect este lupta împotriva plictiselii, atunci când 
nu aveți altceva mai bun de făcut din nou apelați la telefonul mobil 
care este bineînțeles dotat cu jocuri, muzică și acces la internet. 

Părinții se tem că utilizarea excesivă a mobilului poate 
genera probleme de sănătate, și nu o dată s-
au semnalat,  chiar de către specialiști, 
posibile efecte nocive ale radiațiilor 
magnetice (dureri de cap, 
tulburări de atenție, creșterea 
presiunii arteriale etc.). Pe lângă 
aceste probleme, prin folosirea 
mobilului se riscă izolarea 
copilului de prietenii de vârsta lui. 
În general, adolescenții preferă să 
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comunice prin SMS-uri cu amicii lor și de multe ori "întâlnirile" 
dintre tineri constau în adunarea de băieți și fete care... scriu 
mesaje sau navighează pe internetul mobil. Experții trag astfel un 
semnal de alarmă, arătând că tocmai mijloacele de comunicare pe 
care copiii le au la îndemână îi împiedică să comunice cu adevărat 
cu cei din jur. 

După modelul jocurilor video, al internetului, al Ipod-
urilor, și telefonul mobil - atunci când absoarbe cu totul atenția 
utilizatorului prin oferta sa tehnic interesantă - riscă să proiecteze 
copilul într-o lume ireală și să-l rupă de realitate. 

Pentru mulți dintre 
părinți, și plata facturii 
reprezintă un dezavantaj deloc 
de neglijat, mai ales când 
adolescentul "uită" plafonul de 
minute pe care îl are la 
dispoziție pentru convorbirile 
lunare. 

Nu în ultimul rând, este 
de reținut că neatenția la 
școala, din pricina telefoanelor 
neoprite în cursul orelor, 
precum și copiatul la lucrări 

prin această nouă metodă infailibilă, provoacă o scădere a 
randamentului școlar. 

Cel mai bine este să stabiliți clar utilitatea pe care o are 
telefonul: aceea de a comunica în situații de urgență și a ține 
legătura cu familia și cei apropiați, dar fără excese să fixați reguli 
legate de cât, cum și mai ales unde se poate utiliza mobilul. 

Pentru a evita expunerea la radiații, este bine să se reducă 
durata convorbirilor, să se telefoneze numai  din zone cu o buna 
recepție a semnalului și să nu se poarte telefonul în buzunar, prea 
aproape de corp. 

Așadar, suntem liberi să alegem dacă rămânem legați de 
propriul mobil sau îl folosim strict la nevoie! 
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_câte ceva despre_  

_COUNTER-STRIKE_   
Mihai Măgureanu, 11B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

Counter-Strike este un mod al cunoscutului joc video Half-Life ce face 
parte din clasa jocurilor First-Person Shooter (FPS) tactic, abreviat "CS", 
realizat de Minh Le si Jess Cliffe. Acest mod a fost dezvoltat într-o serie de 
variante de la lansarea originala, ce conține în prezent Counter-Strike Condition 
Zero, Counter-Strike Source si Counter-Strike pentru platforma Xbox. Ultima 
versiune a acestui joc, Counter-Strike Source este bazata pe motorul Source 
dezvoltat pentru Half-Life 2 de către Valve Corporation. 

Semne ale influentei majore pe care Counter-Strike o exercita pot fi 
văzute în apariția unor mod-uri pentru jocuri ca Quake III Arena, Unreal 
Tournament si alte FPS-uri ca Global Operations, America's Army, Call of Duty, 
True Combat Elite si multe altele. 

Din luna mai a anului 2006 până în prezent Counter-Strike este cel mai 
jucat FPS din lume. În anul 2002 erau peste 30.000 de servere populate pe 
Internet pentru Counter-Strike, al doilea fiind Unreal Tournament cu aproximativ 
9.800 de servere. În 2004 statisticile GameSpy arătau ca peste 85.000 de 
utilizatori jucau simultan Counter-Strike, iar în 2006, Steam arata cu regularitate 
ca 200.000 de utilizatori joaca Counter-Strike. 

Gameplay 
În Counter-Strike jucătorii trebuie sa aleagă între teroriști si forțele 

speciale anti-tero, fiecare opoziție având 4 tipuri de jucători diferiți. Fiecare 
jucător primește inițial o suma de bani setata de administratorul server-ului, cu 
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care poate cumpăra echipamente. Ei primesc inițial un pistol (Heckler & Koch 
USP 45 pentru anti-tero si Glock 18c pentru teroriști). La începutul rundei, 
jucătorii nu se pot deplasa sau trage pentru câteva secunde, în acest timp ei pot 
cumpăra armament si echipamente. 

Echipele sunt puse la poziții diferite, de multe ori baze sunt plasate la 
capetele opuse ale hărții. Membri echipei primesc bonusuri în bani daca ucid un 
membru oponent, daca salvează un ostatic, daca membrul este terorist si 
plasează o bomba sau daca membrul este anti-tero si dezamorsează bomba. 
De asemenea el primește la următoarea runda mai mulți bani daca echipa 
respectiva câștiga. Jucătorii uciși în lupta intra în mod de spectator unde pot 
"zbura" liberi dar nu pot comunica cu cei vii (excepție daca acest lucru este 
setat de administrator în consola). La 
începutul rundei următoare, ei 
primesc din nou echipamentul 
inițial. Obiectivele ambelor 
echipe diferă de tipul de 
harta ales. Tabela de 
scor arata scorul 
echipelor conform 
statisticilor pentru 
fiecare jucător numele, 
scorul (câți jucători a 
ucis), deaths (de câte ori 
a murit) si ping-ul (sau 
LAG-ul în milisecunde). Tabela 
de scor indica de asemenea si 
daca un jucător este mort, VIP, sau tine  
bomba, deși echipa opusa nu poate vedea decât daca jucătorul este mort (sau 
daca este VIP numai pe unele servere) 

Realism 
Deși Counter-Strike este menit a fi mai realistic decât FPS-urile 

futuristice ca si Quake III Arena si Unreal Tournament, el păstrează rapiditatea 
si simplitatea acțiunii pierzând calitatea detaliilor. Pentru a ucide un jucător nu 
sunt necesare decât câteva lovituri, iar loviturile nu au impact asupra abilitații de 
a fugi si a sari, permițând unui jucător sa fie rănit dar sa se comporte la fel ca 
unul care nu este rănit. 
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Lista tipurilor de joc 
OFICIALE 
Hostage Rescue (Salvarea ostaticilor) - Trupele anti-tero trebuie sa 

salveze ostaticii pentru a câștiga, iar teroriști să îi împiedice. 
Bomb Defusal (Dezamorsarea bombei) - Un terorist ales la întâmplare 

primește o bomba, el o poate planta la una din zonele cheie ale hărții. După ce 
plantează bomba ea se va detona automat după câteva secunde. Daca trupele anti-
tero ajung la timp si o dezamorsează ei câștiga iar daca nu teroriști câștiga. 

Assasination (Asasinare) - Un membru anti-tero este ales la întâmplare 
pentru a deveni VIP, acesta nu poate cumpăra nimic, are decât un pistol si are 
armura mai mare decât orice jucător. Trupele anti-tero trebuie sa protejeze VIP-ul si 
sa-l duca teafăr la un punct de siguranța (cel mai folosit este elicopterul), iar teroriști 
trebuie sa ucidă VIP-ul. 

Escape (Evadarea) - Membrii teroriști sunt aleși ca temniceri, aceștia nu 
pot cumpăra nimic, doar decât cât au un pistol si un cuțit, deși ei pot lua arme din 
locuri sau arme aflate pe jos. Trupele anti-tero trebuie sa-i împiedice înainte ca 
teroriștii sa sosească in zona de evadare,pentru a câștiga. 

NEOFICIALE. Nu exista o lista exacta de tipuri de jocuri neoficiale din 
cauza ca oricine ar putea inventa un nou tip de joc sau încălca regulile unui tip de 
joc neoficial. 

Fight Yard (Curtea de război) - Aici membrii echipelor trebuie sa se lupte 
folosind obiectele din jur ca acoperire. De obicei aceste hărți nu au zona de 
cumpărat echipament dar armele se găsesc prin jur. 

Sniper War (Războiul lunetiștilor) Membrii echipelor trebuie sa ucidă 
echipa adversa folosind arme cu luneta. De obicei aceste hărți includ si turnuri de 
tragere, iar armele se găsesc prin jur. 

Combat Skill (Îndemânare de război) - Membrii echipelor trebuie sa ucidă 
echipa adversa folosind armele din jur, sau cumpărate (daca este inclusa zona 
pentru cumpărare în harta) si obiectele ca acoperire. 

Knife Arena (Arena cuțitelor) - Membrii echipelor trebuie sa ucidă echipa 
adversa folosind doar cuțite. 

Grenade War (Războiul grenadelor) - Membrii echipelor trebuie sa ucidă 
echipa adversa folosind doar grenade. 

Gun Game (Jocul armelor) - Membrii echipelor ucid membrii adverși 
pentru a se avansa la un nivel superior. Cu cât nivelul jucătorului este mai mare cu 
atât primește arme mai bune decât cele precedente. 

Zombie Maps (Hărțile cu Zombie) - Aici toți membrii echipei sunt zombie, 
ei trebuie sa atace ceilalți membri ai echipei adverse doar cu un cuțit pentru a-i 
trece de partea lor. 
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Death Match (Meciul morții) - Aici jucătorii trebuie sa se ucidă între ei fără 
echipe, iar ultimul rămas câștiga. 

Surf - Aici jucătorii trebuie sa surfeze pe niște "pante", sa găsească arme 
si sa se ucidă. In general, in astfel de hărți, daca un om cade jos de tot ajunge intr-o 
"închisoare", care poate fi deschisa prin mai multe butoane apăsate. 

Respawn (Reînviere) - Aici jucătorii își pot alege orice arme vor ei (un set 
de arme; ex: Desert Eagle si M4A1). Ei, când mor, nu trebuie sa aștepte sa moara 
toata lumea, ci, pur si simplu, reînvie. 

Death Run (Cursa mortala) - În acest tip de joc anti-tero trebuie sa 
parcurgă un traseu cu obstacole în timp ce un singur tero activează capcane. Anti-
tero prinși de acele capcane sunt uciși si trebuie sa aștepte până când toți anti-tero 
au fost uciși sau daca un anti-tero a ajuns la capătul traseului unde ia niște arme si 
de acolo pornește spre tero sa îl omoare. Aici sunt si 4 tipuri de cuțite care se pot 
schimba prin comanda: "say /knife" sau "say /cuțit". 

Cultura Counter-Strike 1.6 
Counter-Strike este popular datorita culturii ce îl înconjoară, care include 

tot de la jucători profesioniști si ligi de Counter-Strike până la cheating excesiv si 
comportamente de tot felul. Unele echipe profesioniste de Counter-Strike numite 
clanuri câștiga mulți bani prin jocurile Counter-Strike. Cele mai concludente sunt SK 
Gaming, Na'Vi, FNatic etc. 

Moduri si scripturi 
Counter-Strike este un mod de Half-Life care a adunat în jurul sau o 

comunitate de scripteri si moderatori. Unele mod-uri adăuga boti, iar altele înlătura 
unele caracteristici, iar unele oferă o flexibilitatea si un control al unui administrator 
mult mai mare asupra server-ului sau. Cele mai cunoscute sunt Metamod, AMX 
Mod/AMX Mod X. Sunt unele moduri care pot afecta gameplay-ul serios cum ar fi 
Zombie Horde, Gun Game si multe altele. 
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