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GREȘELI 
 

Iuliana-Daniela Stan, 10E 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Când ieșim din casă, este obligatoriu să avem un aspect îngrijit. 

Să fim curaţi, pieptănaţi și îmbrăcaţi decent, chiar dacă ne ducem până 

la pâine. Dacă mergem, este cu atât mai important felul în care arătăm, 

altfel de foarte multe ori vom fi judecaţi după îmbrăcăminte sau după 

apectul feţei. Este o strânsă legătură între felul în care ne prezentăm: 

ţinuta corpului trebuie să fie dreaptă mișcările firești, natural, să nu 

gesticulăm fǎră rost, să nu alergăm îmbrâncind trecătorii, să nu îi lovim 

cu pachetele sau cu umbrela pe care o ţinem în mână. În general, să nu 

deranjăm pe nimeni cu prezenţa noastră. Dacă din întâmplare lovim pe 

cineva vom spune politicos: “Pardon!” sau “Vă rog să mă scuzaţi!”. 

(Răspunsul firesc este: “Nu face nimic!”). 

Să nu privim fix,  curioși, o persoană care ne trezește interesul - 

o fată frumoasă, o femeie însarcinată sau, mai grav, un infirm. 

Să ne abţinem să facem observaţii cu glas tare, chiar dacă 

înfǎţișarea cuiva este ieșită din comun. 
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Să nu tragem cu urechea și cu atât mai mult să nu intervenim în 

discuţia a douǎ persoane, chiar dacă subiectul ne interesează. 

Ca elevi, când suntem pe stradă, nu trebuie să ne irosim timpul 

asistând la întâmplările străzii - certuri, bătăi, filmări etc. În instituţia 

școlară nu trebuie să îmbrâncim alţi colegi sau sǎ ne antrenăm în certuri. 

În schimb, în cazul unor accidente, să nu ne ferim să dăm o mână de 

ajutor, dar s-o facem numai dacă ne pricepem. În cazul bolnavilor de 

inimă sau în cazul unor fracturaţi aceștia nu trebuie mișcaţi din loc, 

ajutorul nostru putând fi dăunător. 

Să nu fim indiscreţi și să privim în casele oamenilor. Este cea 

mai mare dovadă de proastă creștere. Pe de altă parte nici locatarul n-ar 

trebui să expună privirilor noastre într-o ţinută indecent (paradisiacă), 

uitând să tragă perdelele. 

Dacă la o fereastră 

este o persoana cunoscută, 

nu te angajezi într-o 

conversaţie cu aceasta, ci o 

vei saluta cu un gest amical. 

Cu atât mai mult, dar nu-ţi 

vei striga prietenii sau 

membrii familiei din stradă. 

Folosiţi telefonul, interfonul 

sau alt mijloc mai discret. 

Sunt unele gesturi pe care un om civilizat nu le-ar face în public 

pentru nimic în lume. Cu toate că ele par de o mare banalitate, se repetă 

surprinzător de des. 

Să nu aruncăm niciodată hârtii sau resturi de mâncare pe stradă! 

Să căutăm un coș de gunoi sau să le păstrăm până  acasă. 

Să nu ne ridicăm ciorapii în văzul lumii. Să căutăm pentru asta 

un loc mai retras. 

Să nu ne pieptănăm, să nu ne retușăm machiajul, să nu ne 

ștergem pantofii, să nu ne curaţăm unghiile în public. Toate aceste 

lucruri se fac înainte de a pleca acasă. 

Un om civilizat nu fumează pe stradă. Dacă un bărbat cu ţigară 

nu se șochează, pentru o femeie gestul este dezagreabil. Pentru un elev 

fumatul în școala este cu totul interzis, altfel acest lucru vă atrage după 

sine pedepsele specifice.  
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De asemenea, nu este permis să mâncăm pe stradă. Cu toate 

acestea, din lipsă de timp, recurgem deseori la serviciile pe care ni le 

oferă numeroasele chioșuri cu mâncare gata preparată. Să nu pornim pe 

stradă cu mâncarea în mână, oricât de grăbiţi am fi. În cazul școlii acest 

a mânca nu este interzis, deși nu toate alimentele sunt permise. Atunci 

când mâncăm nu trebuie să aruncăm resturile pe jos, pe lângă coșul de 

gunoi, sau în bancă. Gândul pe care ar trebui să îl avem în minte atunci 

când avem aceste tendinţe este că personalul care asigura curăţenia este 

uman și nu simple mașinării de curăţat.  

Aceste reguli și interdicţii sunt valabile în toate situaţiile în care 

suntem în mulţime, târguri și expoziţii, holuri de cinematograf, aeroport, 

garǎ, staţii de tramvai sau de metrou și nu în ultimul rând școala sau 

facultatea. 

Dacă aceste reguli vor fi urmate mai ales de tineri și școlari 

convieţuirea in public ar deveni mult mai armonioasă. Sfatul meu pentru 

toți este să urmeze cât de mult aceste îndrumări și garantat nu vor fi 

priviţi altfel atât de colegi, profesori, parinţi cât și de stăini. Imaginea lor 

se va schimba mult și nu vor avea decât de câștigat. Astfel, de la fel cum 

vă pietpănaţi până la felul cum mâncaţi:  

“Învăţaţi la tinereţe ca să știţi la bătrâneţe!” 
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Oamenii  
sunt cei care contează 

 

Prof. Maria Anghelache 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Văzând cum intoleranța câștigă pe zi ce trece mai mult teren este 

momentul să ne întrebăm care sunt motivele care au condus la 

individualismul agresiv caracteristic epocii noastre. Situația se datorează în 

mare măsură faptului că respectul față de celălalt nu mai este una dintre 

valorile esențiale. 

Trăim într-o lume bombardată de mesaje stereotipice: se vorbește 

prea mult despre succes, carieră, milionari, fotomodele și alte simboluri 

diluate care țin de lumea perfectă în aparență. De aceea, și adolescenții simt 

din plin, această presiune de a fi perfecți. Simt presiunea de a fi cei mai 

buni la școală, acasă, la sport sau ... în fața oglinzii. 

Dar din dorința pentru izbândă, noi cei din jurul lor, părinți și 

profesori, uităm adesea să le spunem esențialul: în primul rând, să fie 
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oameni. Oamenii sunt cei care contează. Să-i învățăm să gândească și 

acționeze corect față de cei din jurul lor pentru că, ceea ce dau, este exact 

ceea ce primesc înapoi, chiar dacă se îndoiesc, vreun moment, de asta. Fără 

un efort prea mare, fiecare adolescent, viitor adult, va reuși să-și 

stăpânească impulsurile negative dacă acestea au fost eliminate definitiv din 

gândirea lor. Câțiva pași pe care ar trebui să-i urmeze: 

 Gândirea pozitivă despre oameni. Acordând beneficiul încrederii 

nu vor fi dezamăgiți. Fiecare dintre noi am fost învățați ca lumea în care 

trăim este o junglă dar gândirea negativă și lipsa încrederii condamnă la 

izolare și singurătate. Se mai întâmplă uneori să le fie înșelată încrederea 

investită dar acestea sunt lecții pe care trebuie să și le însușească. 

 Asumarea propriilor eșecuri. Important este ca după fiecare 

nereușită să conștientizeze ce și cât au greșit și să folosească această  

experiență în situații similare.  

 Să nu critice fără argumente, să-și exprime părerea cu calm, 

pozitiv,  fără a fi agresivi sau tranșanți, acceptând și părerea celor din jur. 

 Să ofere celor din jur ajutor dezinteresat, de câte ori pot, și la 

rândul lor să ceară ajutor când au nevoie. 

 Să se comporte civilizat, să-și controleze tonul și impulsurile în 

orice situație. Folosirea permanetă a  sintagmelor ”te deranjează dacă…”, 

”te rog”, ”mulțumesc”, ”îmi pare bine că te-am văzut”, ”apreciez ceea ce 

faci pentru mine”, “iartă-mă”, etc. denotă educație și generază un raspuns 

adecvat de cele mai multe ori.  

 Să prețuiască reușita prin muncă și realizările celor din jurul lor. 

 Să fie încrezători în propriile capacități de a învăța și de a se adapta 

fiecărei situații care necesită efort și sârguință.  

 Să accepte  diferențele dintre oameni, luând ce este mai bun de la 

fiecare.  

 Respectarea promisiunilor. Este important ca cei din jurul nostra să 

poată conta pe cuvântul nostru, aceasta fiind o formă de respect atât față de 

noi cât și față de cei cărora le-am făcut promisiuni.   
 

Sunt doar câteva aspecte care nu au pretenția ca epuizează 

subiectul. 

  



 

martie 2014 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te invit să dezvelim ceapa 

 împreună… 
Prof. Nicoleta Nica 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

— Noi oamenii suntem ca nişte legume. Mai exact nişte 
cepe. În sensul că trebuie să dezvelim înveliş după înveliş pentru 
a ajunge la esenţă. Învelişurile sunt măştile noastre şi cu fiecare 
nou înveliş dat jos ne dăm seama că încă nu am ajuns la capătul 
călătoriilor. Poate ai auzit de expresia lasă lumina din tine să 
strălucească. 

— Și la ce se referă această expresie? La îndepărtarea 
acestor învelişuri care opresc strălucirea ta? Ce înseamnă 
strălucirea ta?  

— Înseamnă exprimarea a ceea ce eşti tu ca fiinţă umană, 
a talentelor tale, a căldurii tale (compasiune, iubire, înţelegere) şi 
a luminii tale (înţelepciunea ta, simţul dreptăţii, misiunea ta). 
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— Lăsând deoparte aceste exprimări spirituale, este 
evident că ne aflăm într-o luptă dură între ceea ce suntem noi cu 
adevărat şi o lume exterioară care ne blochează evoluţia şi 
măreţia. Arma principală în această luptă este comunicarea 
autentică, despre care vreau să vorbim astăzi.  

— Ca să putem vorbi despre comunicarea autentică ar 
trebui să înţelegem ce este autenticitatea. 

— Autenticitatea înseamnă valorile tale, convingerile tale, 
ceea ce spui şi faptele tale, toate aliniate. 

— Înseamnă că eu cred în ceea ce sunt astăzi şi mă exprim 
pe măsură… 

— De ce nu spunem ceea ce simţim, în mod autentic? Ne 
este ruşine, ne protejăm masca, vrem să fim iubiţi şi acceptaţi şi 
căutăm să spunem ceea ce se cere de la noi, pentru a nu suferi 
ruşinea respingerii. Exprimă-te aşa cum eşti tu şi astfel îi vei găsi 
pe ai tăi, cei care te plac pentru ceea ce eşti.  

— Oamenilor le place la nebunie să vorbească despre 
comunicare, să meargă la cursuri despre comunicare, să se 
antreneze pentru a comunica mai bine şi totuşi nu fac decât 
frecţie la un picior de lemn. 

— Eficienţa comunicării este dată de răspunsul pe care îl 
primeşti. Dacă ţii o prelegere de o oră unui prieten alcoolic despre 
beneficiile unei vieţi fără vicii, şi apoi el merge şi bea, nu ai reuşit 
deloc să comunici cu el. 

— Gândește-te când comunici cu cineva şi îi spui o 
întâmplare de-a ta şi apoi celălalt spune aaaa, stai să vezi ce mi s-
a întâmplat mie!. Aşadar, mulţi oameni au impresia că există 
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comunicare, dar de fapt, nu există. Nu există comunicare în 
familie, nu există comunicare în cupluri, nu există comunicare 
între prieteni.  

— Fiecare ţine cu el în comunicare şi nimeni nu vrea să 
lase nimic. Şi pe bună dreptate. Nici nu e nevoie să laşi ceva de la 
tine, să-ţi rupi sau ignori părţi din tine. 

— Comunicarea reală poate exista doar între oameni 
autentici, care lasă măştile deoparte şi lasă mesajul să fie transmis 
din esenţa propriei finite. 

— Comunicarea nu este doar despre ce spui, este chiar 
departe de asta. Ceea ce spui vine din ceea ce eşti şi foarte multă 
lume habar nu are cine e. Comunicarea autentică este tot ce ai 
nevoie. Tu nu trebuie decât să te exprimi pe tine, iar ceea ce spui 
este o parte infimă din această exprimare de sine. 

— Așadar trebuie să îţi descoperi şi să îți trăiești 
autenticitatea. Apoi comunicarea vine de la sine, pentru ai învăţat 
să te exprimi prin toate canalele de comunicare şi nu ai nevoie de 
nici un curs pentru asta. Odată ce înveţi să te exprimi pe tine, să 
fii fericit, nu vei mai putea să stai în preajma oamenilor care te fac 
să fii altfel decât fericit. 

— Oamenii pozitivi, entuziaşti ca tine, care nu te fac nebun 
când le povesteşti visurile tale. 
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The Supreme “Virtue” of Human Kind 

Prof. Cristina Murăriţa 
Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu 

 
 

The world is all a carcass and vanity, the shadow of a shadow… 
Michel de Montaigne 

 

 
A huge Cartier diamond on her finger to show the fact that she 

is loved by him, the Hermes Birkin purse hanging carelessly but quite 
elaborated on her bent arm, the Chopard watch posing graciously on 
her fine wrist the Moncler jacket completes the outfit of self exposure as 
an exhibit in the window of selfishness. 

Personal assets give us the appearance of security and 
happiness that are completely illusory. We try to re-invent ourselves by 
taking pride in our aspect doing our best to “look” fulfilled, happy, free, 
absolutely mastering our inner world. Vanity can be related not to pride 
but to a deep form of insecurity leading to a fierce selfishness. 

Going shopping in large, malls or penetrating the exclusivist 
area of boutiques seems to became a new religion among people 
nowadays. Beauty is an exterior one the magazine covers displaying 
half-dressed male models with six-packs, tans and perfect hair or 
gorgeous woman with a perfect figure. The media proclaims the pattern 
of physical perfection, you should definitely watch what you eat, stay 
fashionable in one world “pamper” yourself to adapt and cope socially 
with the absurd rigors of the moment. 

If you ignore the trends you are doomed to become a social 
misfit. Vanity is regarded as being the mark of humility rather than of a 
pride or a favourable social status. 

Vanity 



 

martie 2014 14 

The modern man drives to his dreams in a Porche Panamera 
Facelift goes to health spas, have body hair removal, teeth whitening or 
liposuction. It has became a sort of unwritten law to love yourself and 
cherish your own image beyond any spiritual value. We manage to 
forget about us only in dire times when the disease dispels our perfect 
universe which is torn into a million pieces. 

Why all this struggle? Why spend our health, time and 
resources in something so relatively as a full of wealth social image? 

We fail to see crucial things such as health, the joy and peace of 
simple things that we should treasure every day. 

We all look for happiness 
but most of the times this 

doesn’t mean having a lot of 
money, material assets or 

physical beauty. 
According to 

Merriam-Webster’s 
Dictionary the 

definition of 
happiness may be 

resumed to “a state 
of well-being and 
contentment of a 

pleasure of satisfying 
experience”. 

 
Happiness is not 

apparently related to vanity but many 
people confuse vanity with happiness. 

All men dream to achieve happiness but “those who dream by 
night in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was 
vanity: but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act on 
their dreams with open eyes to make them possible.” (T.E. Lawrence) 

Vanity is nothing but self-absorbed storm that troubles our 
inner balance increasing the importance of shallow things, astraying the 
path to ourselves. 
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Literar şi nonliterar 

Prof. Geta Clipicioiu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Termenii literar, literatură, literaritate pot fi  înţeleși prin 

opoziţie cu termenul nonliterar. Opoziţia comportă nuanţări, nefiind,  în 

toate situaţiile, ireductibilă. 

Dacă textul literar poartă marca “literarităţii”, adică a unei 

anumite, precis determinate calităţi estetice, textul nonliterar este tipul 

de text care nu aparţine sistemului literar (codurilor și convenţiilor de 

care depind creaţia și receptarea literaturii). Caracteristicile lui pot fi 

deduse prin opoziţie faţă de categoriile fundamentale ale literaturii, care 

sunt, potrivit lui Heinrich F.Plett , “mimesis-ul, expresivitatea, 

receptivitatea și retorica”. 

După întâiul criteriu, cel al perspectivei mimetice, textul 

nonliterar este un tip de text referenţial sau informativ (scopul 

comunicării îl constituie transmiterea de informaţii care vizează lucruri, 

persoane și procese din realitatea existenţă, verificabilă, și nu dintr-o 

realitate posibilă, reprezentată, fictivă). Exemplele pot fi alese din cele 

mai variate categorii: textul utilitar (petiţia, telegrama, scrisoarea etc.), 
textul didactic (manualul), textul știinţific (recenzia documentară, fișa 

de lucru etc.), textul publicitar (afișul, reclama,etc.) 
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În raport cu categoria expresivităţii, textul nonliterar  tinde spre 

expresivitate și reflexivitate nulă. Discursul impersonal nu posedă 

caracter sugestiv, textul nu este o exteriorizare a celui care l-a creat, el 

este, în schimb, o prezentare a obiectului/realităţii. Limbajul știinţific și 

cel oficial-administrativ sunt ilustrări evidente ale acestei caracteristici. 

Anumite abateri de la criteriul impersonalităţii (obiectivităţii) pot fi 

urmărite în stilul jurnalistic (interviurile, editorialele, articolele de 

opinie). 

Din perspective relaţiei cu receptorul, textul nonliterar poate 

provoca asupra cititorilor/ascultătorilor efecte (emoţii, expresii), de o 

altă natură decât efectele cathartice sau contemplative produse din textul 

literar. Posibilităţile de impresionare sunt numeroase în cazul textelor 

publicitare și jurnalistice (afișe, reclame¸știri, articole). Textul devine 

“unitate funcţională comunicativă”. El este astfel alcătuit încât “să 

declanșeze în receptor o consecinţa acţională conturată”, în care rolul 

dominant este cel al “influenţării”. 

Judecat după criteriul retoric, textul 

nonliterar poate reliefa, deși într-un grad 

minim, funcţia poetică  al limbajului : 

într-o măsură mai mare, în textul 

publicitar și jurnalistic; într-o mică 

proporţie, redusă la metafore 

lingvistice, devenite adeseori 

stereotipii și formule, în limbajul  

știinţific, administrativ și în cel juridic. 

Discursul trebuie să fie clar, concis, fără 

ambiguităţi, mesajul - denotativ. Limba rămâne 

simplă unealtă de comunicare, ea nu e sesizabilă și ca valoare în sine. 

Limitându-ne la primul criteriu, cel al perspectivei mimetice, un 

aspect particular al opoziţiei literar/nonliterar îl constituie opoziţia 

ficţional/nonficţional. În timp ce textele nonficţionale înregistrează 

diverse aspect ale unei realităţi existente, textele ficţionale au un 

referent fictive (exprimând fantezia creatoare a scriitorului). 

Suprapunerea literar = ficţional, pe de o parte, nonliterar = 

nonficţional, pe de alta, nu trebuie, așadar, absolutizată. În categoria 

textelor nonficţionale, de pildă, semnalăm și texte aflate la graniţa 

literaturii (jurnale, memorii, autobiografii, eseuri, aforisme etc.) 
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Aşadar, literatura este o creație lingvistică diferită atât de 

limbajul uzual, cât şi de limbajul ştiințific, tocmai datorită caracterului 

său artistic organizat. Nu putem, deci, vorbi despre literatură în afara 

unei arte a cuvântului care înseamnă: selecția materialului, utilizarea 

celor mai îndreptățite procedee, compoziție sau stil. Substanţa literară se 

face prezentă în experienţa estetică a actului de lectură. Ea provoacă  în 

cititor efecte cathartice sau contemplative. Literatura e, pe de altă parte, 

un domeniu al expresiei personale, al dimensiunii reflexive a limbajului, 

al ficțiunii poetice. Ea alcătuieşte o lume a ficțiunii, a imaginației, 

produsă  de o viziune artistică proprie fiecărui autor, dar referința ei 

este, totuşi, realitatea. 

Literatura e un spațiu în acelaşi timp, autonom şi heteronom. Ea 

se concretizează în particularul operelor. Fiecare operă luată în parte 

constituie un univers de o mare complexitate, stratificat pe mai multe 

nivele: gramatical, stilistic, compozițional, tematic, însă fiecare operă 

este o operă deschisă, permițând mai multe interpretări, variabile și 

acestea în funcţie de distanţa în timp sau de perspectiva lecturii. 
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Naşterea şi funcţionarea  

mitului 
eminescian 

 

Prof. dr. Marinela Pîrvulescu 

Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu”,  

Târgu Jiu 

  

 În virtutea obişnuinţei, ni se pare derizoriu a-l 

numi pur şi simplu pe Eminescu. Expresia 

metaforică sună mai bine: pe de o parte arată 

atitudinea reverenţioasă pe care o adoptăm, pe 

de altă parte vrem să trădăm, prin discursul 

adoptat, o anume ţinută culturală. Însă 

limbajul metaforic se traduce… în clişee : 

„Expresia integrală a sufletului 

românesc” (Iorga), „actul de identitate 

universală a neamului nostru”, „sfântul 

preacurat al ghiersului românesc” 

(Arghezi), (Vladimir Streinu), „omul 

deplin al culturii româneşti” (Noica), 

„Cristos al românilor” (Marin Mincu), 

„geniul nostru tutelar” (Şerban Cioculescu), 

„poet naţional” (G. Călinescu). Ne oprim aici 

cu exemplificările, pentru că lista e de-a dreptul 

impresionantă, iar o reactualizare a clişeelor ne 

îndepărtează de scopul propus. Merită însă adus în 

discuţie statutul clişeului. Ioana Bot în Mihai Eminescu, poet naţional 

român – istoria şi anatomia unui mit cultural atrage atenţia asupra 

clişeului: el este o figură a ambiguităţii înseşi.  

 

Sintagmă osificată de un uzaj excesiv, el poate fi citit nu doar ca 

„golit de sens”, ci şi ca o modalitate de a exprima, la limitele 
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posibilului, indicibilul: ceea ce nu se poate spune, ceea ce 

există, dar rămâne în teritoriile nerostitului, ceea ce depăşeşte 

limitele rostirii inaugurale.
1
 

 

 Cu siguranţă controversele în ceea ce priveşte receptarea lui 

Eminescu sunt cunoscute, ele acutizându-se şi popularizându-se în 

ultima perioadă mai ales pe filiera publicisticii
2
. Dincolo de a ne 

împotmoli în nivelul de suprafaţă al controverselor prezentului, între 

apărarea „sufletului nostru eminescian” (Noica) şi „imperativul 

despărţirii de Eminescu” (Virgil Nemoianu), trebuie să vedem, de fapt, 

mesajul camuflat, dar pertinent al acestora: criza culturii române. 

Tocmai din imperativul ieşirii din limitele redundante ale clişeului, 

Ioana Bot identifică palierele crizei culturale: avem de-a face cu o „criză 

de identitate”, tot mai acutizată în condiţiile globalizării, cu sau fără 

voia noastră (Eminescu rămâne pe acest palier figura identitară, 

mitică pentru că, la nevoie Eminescu devine „sinteză ultimă a esenţei 

noastre naţionale, cea mai înaltă explicaţie posibilă a noastră înşine” 

cum spune G. Uscătescu, prin el regăsindu-ne ca indivizi, ca popor) ; 

apoi - „o criză a valorilor”, marcată de convulsiile unui orizont cultural 

ce îşi analizează permanent canonul, o „criză a domeniilor ştiinţei 

literaturii” şi nu în ultimul rând „o criză a lecturii, respectiv a 

receptării” ce capătă proporţii urieşeşti în ultima perioadă. De altminteri 

şi Ioana Em. Petrescu
3
 sesizează faptul că la fiecare mutaţie în istoria 

literaturii a apărut o criză, iar soluţia depăşirii crizei culturale se regăsea 

într-o reîntoarcere la opera lui Eminescu. 

 Incercând o abordare a naturii naţionalismului eminescian, ne 

vedem obligaţi a ţine cont, mai întâi de toate, de aspectele legate de 

instituirea şi funcţionarea mitului eminescian pentru a depăşi indicibilul 

impus de clişeizare. Există cu adevărat un mit Eminescu. Atâta vreme 

cât avem nevoie de a ne revendica  identitar de la el, va exista. De 

altminteri, de nevoia existenţei mitului Eminescu nu se îndoieşte nici E. 

Simion:  

                                                 
1 Ioana Bot, „Istoria şi anatomia unui mit cultural”, în  Mihai Eminescu, poet naţional 
român – istoria şi anatomia unui mit cultural,Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 7, (în 
continuare: Mihai Eminescu, poet naţional român). 
2 A se vedea „Dilema”. 
3 Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, Ed. Dacia, Cluj 
Napoca, 1989. 
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Cred că mitul Eminescu trebuie să existe. Azi, ca şi ieri. Şi 

desigur, în viitor, câtă vreme se va vorbi de această limbă 

romanică orientală. Este nevoie de el pentru că el exprimă 

spiritul naţional, felul nostru de a ne situa în lume, în lumea în 

care trăim şi în lumea europeană care se pregăteşte. Noi, 

românii, avem mare nevoie de Eminescu pentru că, repet, poeţi 

ca el ne ajută nu să intrăm în NATO, dar să fim luaţi în seamă şi 

să nu pierim într-o federalitate cenuşie şi opulentă (dacă o să 

fie).
4
  

 

 „O definiţie a mitului este greu de dat. Şi asta pentru că este 

îndoielnică găsirea unei singure definiţii susceptibile de a cuprinde toate 

funcţiile mitului în toate societăţile arhaice şi tradiţionale”. Conform 

opiniei lui Mircea Eliade, mitul redă o istorie sacră, el dezvăluie 

sacralitatea în făpturile zeilor sau eroilor mitici. Deci, mitul ar fi o 

„irupţie a sacrului în profan”. Ioana Bot porneşte în abordarea mitului de 

la teoria lui Ruth Amossy care vede ca principală condiţie de existenţă 

„necesara simplitate a schemei mitice”. De remarcat, încă de la început 

că Eminescu respectă condiţia, dacă e să ne gândim la biografia lui (pe 

care Noica o reduce la nivelul câtorva coordonate). În ceea ce priveşte 

abordarea lui Eminescu din perspectiva mitologică, este relevantă 

funcţia cosmologică a mitului, prin care se legitimează/se impune o 

ordine lumii colectivităţii care care îl propagă.   

Proiecţia în mit a lui Eminescu  este susţinută de câteva detalii 

ale vieţii şi operei. Mai întâi, episodul Capşa
5
, la care ne-am raportat 

fiecare în funcţie de informaţiile pe care le-am avut la îndemână, dar şi 

de pasiunea investită. De pildă: „ajuns la vârsta de 33 de ani (vârsta 

sacrificială a lui Christos), pe data de 28 iunie 1883, Eminescu este 

deturnat paroxistic din existenţa comună.”
6
 Nici iconografia nu trebuie 

ignorată, pentru că ea perpetuă imaginea fizică angelică a poetului de la 

18 ani, trecând în paranteză celelalte  imagini ca fiind irelevante pentru 

                                                 
4 Răspunsul lui E. Simion la o anchetă cu tema „De ce e nevoie de mit”, publicat în 
„Caiete critice”, nr. 5-8/1998, p.70. 
5 Vezi cap. “Episodul Capşa – între tăcere şi predispoziţie spre exces” în Marinela 
Pirvulescu, Aspecte ale gândirii social-politice eminesciene, ed. PrintXpert, Craiova, 
2012. 
6 Marin Mincu, Paradigma eminesciană, Ed. Pontica, Constanţa, 2000, p. 292. 
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omul Eminescu. Apoi, universalitatea şi proteismul preocupărilor sale îl 

detaşează pe Eminescu de contingent. Nu în ultimul rând, trebuie avută 

în vedere opera eminesciană care prin promovarea trecutului, prin 

apropierea de o vârstă arhaică a spiritului românesc poate legitima 

oricând o ideologie naţionalistă. 

Mitul lui Eminescu – poetul naţional se naşte în punctul de 

convergenţă al mai multor filiere. Trebuie însă avut în vedere şi 

contextul socio-politic al României la sfârşitul secolului al XIX-lea: 

unificată în 1859 şi independentă din 1877, „România e un mic regat 

european ce se îndreaptă spe modernitate pe toate planurile; noua 

construcţie politică reclama o nouă identitate, legitimată de 

înrădăcinarea ei în tradiţia naţională. Obiectivul naţional devine 

prioritar în condiţiile discriminărilor […] şi ale intensificării mişcării 

naţionale în teritoriile aflate sub stăpânire străină”.
7
 Imaginea lui 

Eminescu – „poet naţional” se construieşte pe de o parte din imaginea 

poetului genial, pe de altă parte din imaginea salvatorului identităţii 

naţionale. 

Aşa cum demonstra Raoul Girardet, „o dată construit, mitul 

modern (politic) încetează să îşi mai revendice orice altă legitimitate 

decât propria sa afirmare, şi altă logică, decât dezvoltarea sa liberă. 

Dacă nu explică o origine (ca miturile societăţilor primitive), el explică 

cel puţin o identitate”
8
 – naţională în acest caz. 

 Ideea naţională rămâne o componentă vitală a supravieţuirii la 

români, în virtutea unei istorii social-politice zbuciumate cu veşnice 

ameninţări de ocupare teritorială, economică, dar mai ales spirituală, 

istorie care ne-a obligat continuu la a ne justifica prezenţa şi identitatea. 

Eminescu, sintetizând înfăptuirile spiritului românesc, atât prin 

manifestarea literară, dar şi prin activitatea publicistică, e resimţit şi 

valorificat ca întruchipare emblematică a acestui spirit. 

 Dacă Noica sesiza o anumită relaxare în ceea ce priveşte 

receptarea lui Eminescu şi spunea, pe un ton în care se ghicea imputarea 

că „ne odihnim în Călinescu”, trebuie să spunem că noi, românii, ne 

odihnim în mitul lui Eminescu, pentru că vedem în Eminescu însumarea 

calităţilor dezirabile necesare autoidentificării. Situaţia comportă două 

                                                 
7 Ioana Bot, Trădarea cuvintelor, EDP, Bucureşti, 1997, p.114. (s.n.). 
8 Apud Ioana Bot, Mihai Eminescu, poet naţional român – istoria şi anatomia unui mit 
cultural, p. 58. 
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păcate: Eminescu este scuză şi pretext. Ne scuzăm că nu putem reface 

structura intelectuală şi manifestarea culturală a lui Eminescu, motivând 

cu fenomenul exploziei informaţionale căreia nu-i putem face faţă. 

Apoi, gândirea social-politică eminesciană, modificată procustian în 

funcţie de (pseudo)imperativele realităţii imediate devine pretext al 

legitimării anumitor ideologii. E suficient să amintim exploatarea 

scrierilor jurnalistice pe filieră xenofobă, naţionalistă şi antisemită de 

către reprezentanţii noii ideologii naţionaliste de la începutul secolului 

XX, grupaţi în jurul lui Nicolae Iorga, apoi mişcarea ideologică 

promovată de Nae Ionescu, legionarismul
9
, dar şi „uriaşul lagăr al 

naţionalismului în epoca Ceauşescu”. 

  

                                                 
9 În acest sens Ioana Bot, în Mihai Eminescu, poet naţional român..., remarcă „o 
prelungire ilogică până în zilele noastre” a naţionalismului de tip legionar, 
referindu-se în acest sens la L. Boz, Masca lui Eminescu, Bucureşti, Vinea, 1998. 
Atât  demersul demonstrativ al impurităţii biologice a lui Eminescu, cât şi 
ideologia legionară promovată sunt catalogate drept... „halucinante”. 
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Gheișele 
între mit şi realitate 

 
Prof. Elena Bărbulescu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Pentru noi, europenii și toți ceilalți din afara influenței asiatice japoneze, 
gheișele sunt pur și simplu niște femei de lux, ce par să se îmbrace într-un mod ciudat,  
pictându-și fața, asemănător unor măști de teatru, care își pierd timpul și viața într-un 
mod ireal diferit de al nostru. 

Nu este de mirare că s-a ajuns la o definire greșită, a unei gheișe,  anume 
“prostituată”, pentru că după cel de-al doilea război, multe dintre tinerele femei, sub 
pretextul că sunt gheișe, și, pentru câștiguri financiare,  ofereau favoruri sexuale 
militarilor americani. 

Însă, dacă prostituţia este ceva de la sine definit, cunoaşterea unei gheişe 
adevărate nu înseamnă plăcere sexuală, ci o seducţie bazată pe reguli stricte, artistice. 
Gheişa îşi întemeiază comportamentul pe ascultare şi pe împărtăşirea artelor japoneze. 
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Termenul de geisha apare destul de 
târziu în Japonia. Însemnând literalmente 
„persoană care excelează în arte”, apare spre 
sfârşitul secolului al XVII-lea, când ţara intră 
în epoca Edo, şi desemnează o realitate 
care se conturase încă din secolul al XV-
lea. 

Această realitate poartă în sine 
moştenirea unei noţiuni mai vechi şi mai 
vaste, aceea a femeilor însărcinate cu 
divertisment bărbaţilor, atestate în texte 
începând de la sfârşitul secolului al X-lea, 
şi pe care le numim într-un sens mai larg 
curtezane. 

Gheişele sunt de fapt învăţate în 
arte atât de diverse,  precum arta dansului, a 
muzicii, arta Ceremoniei Ceaiului sau a 
arajamentelor florale, de la compoziţia poetică 
la arta conversaţiei, aşa că este de la sine 
înţeles că ele nu se dedau şi prostituţiei. 

La începutul secolului al XVIII-lea, termenul 
de dansatoare (odoriko) este utilizat într-o manieră mai 
largă, şi pe tot parcursul epocii Edo e dificil să stabileşti o 
distincţie clară între gheişe şi curtezane, acestea din urmă fiind şi 
ele artiste desăvârşite. 

Existenţa femeilor care făceau din puterea lor de seducţie o profesie se reflectă 
în textele scrise care apar din ce în ce mai des din secolul al XI-lea. Probabil, ele apar 
de fapt în timpuri mult mai vechi, şi e de remarcat faptul că în multe note de călătorie, 
jurnale personale sau poezii se face ecoul, sub penelul bărbaţilor, bogăţiei acestei arte 
şi seducţia sa. 

„Vocea lor opreşte norii, cântecele lor zguduie apele” 
Astfel, un text de la sfârşitul secolului al X-lea constată existenţa acestor femei, 

subliniind caracterul cvasi-intelectual, inerent naturii umane, a plăcerii frecventării lor. 
Departe de orice reprobare morală, e admis că această prezenţă feminină este o sursă 
de plăcere, gustată atât de simpli călători cât şi de aristocraţi. 

De atunci, concepţia generală asupra acestei practici, împreună cu o frecventă 
compasiune faţă de condiţia acestor artiste, explică toleranţa, dar şi respectul de care 
acestea s-au bucurat. Se conturează aşadar, în epcoa medievală, portretul literar al 
curtezanelor atrăgătoare prin cântecul şi farmecul căruia era atât de greu să i te 
sustragi. „Vocea lor opreşte norii, cântecele lor zguduie apele şi vânturile. Nu există 
călător care să uite casa lor.”, scria în secolul al XI-lea Ôe no Masafusa (1041-1111). 
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E adevărat că ele sunt și dansatoare, dar dansul lor nu se aseamăna cu niciun 
dans european. Mișcările lor încete, sau dimpotrivă, frivole, la care se adaugă kimonoul, 
frumos împodobit, și coafura în stil wareshinobu, în niciun caz nu ne inspiră acel aer 
senzual ce ele doresc a-l insufla. De fapt, doar băbații japonezi par să fie fascinați cu 
adevărat de ceremonia ceaiului, de ușoara și seducătoarea mișcare și ridicare a 
mânecii în timp ce o tânără maiko toarnă sake, un vin de orez foarte tare. 

Dacă gradul de perfecţiune al artei lor este lăudat, gustul dragostei carnale, 
exaltat în mărturii, e complet lipsit de indecenţă. Dimensiunea itinerantă, aproape 
aleatorie, a prezenţei acestor curtezane, e o caracteristică a epocii, evocată în motivele 
artistice recurente (precum motivul bărcii). 

Poezia „femeilor care vin şi pleacă”  trimite şi la ideea de divertisment – „femeile 
de divertisment” apar ca o altă latură a acestor curtezane, dar şi a gheişelor din epoca 
Edo. Existenţa acestor gheişe pare să fi fost precedată de existenţa gheişelor-bărbaţi 
din secolul al XIII-lea, care trebuiau să îi distreze pe daimyo (lorzii teritoriali din Japonia 
pre-modernă).  Nu putem însă să ne grăbim şi să asociem practica trupelor mixte de 
artişti-bufoni, numiţi maeştri-păpuşari, activitate dedicată exclusiv bărbaţilor, cu cea a 
gheişelor. Aceşti artişti, atestaţi încă din secolul al XII-lea, erau cunoscuţi până în anii 
1800. 

Oraşele gheişelor. Naşterea, în secolul al XVII-lea, a locurilor dedicate exclusiv 
divertismentului, controlate strict de guvernul Tokugawa, aduce schimbări majore. 
Apariţia acestor cartiere se înscrie într-un context urban particular: dezvoltarea capitalei 
din punct de vedere demografic, dar o dezvoltare mai degrabă a populaţiei masculine. 
Creşte numărul proprietarilor, al samurailor fără ocupaţie, dar şi al comercianţilor 
ambulanţi, iar toţi aceştia vor forma o parte importantă a clientelei. 

În aceste cartiere înconjurate de ziduri înalte şi de şanţuri, dar în interiorul 
cărora timpul curge într-un mod diferit şi în care toate barierele sociale dispar, se 
elaborează o etichetă complexă, care guevrnează universul retras al curtezanelor şi 
femeilor dedicate artei seducţiei. 

Înfiinţat  în 1617 aproape de Nihonbashi, transferat apoi, după incendiul 
devastator din 1657, aproape de templul din Asakusa, cartierul Yoshiwara găzduieşte în 
secolul al XVIII-lea circa 1% din populaţia capitalei. Între 1725 şi 1787, populaţia sa 
creşte de la 8.679 la 14.000 de locuitori, dintre care 2.500 sunt gheişe, curtezane, 
prostituate şi kamuro (asistentele tinere ale curtezanelor de rang înalt). 

Deşi toate marile oraşe au cartierele lor rezervate acestei categorii sociale, 
Yoshiwara este cel mai celebru. Vizitatorii pot intra doar conform unor reguli specifice 
epocii, urmărind un drum aproape iniţiatic. Acest parcurs atât urban, cât şi mental, este 
subiectul reprezentărilor artistice pe tot parcursul epocii Edo. Curentul artistic Ukiyo 
găseşte în descrierea acestui strat social un subiect important, oferind numeroase 
potrete ale curtezanelor. 

Una din problematicile artistice cele mai importante stă în trecerea, în timpul 
secolului al XVII-lea, de la o pictură de tip tradiţional la potrete feminine individualizate, 
care accentueză caracterul unic al rolului acestora, fie ele curtezane sau gheişe. 
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Dacă încercăm să definim mai bine imaginea gheişelor din Yoshiwara în 
secolele XVII-XVIII, pictura şi imprimeurile devin surse esenţiale, care subliniază o 
prezenţă rară în comparaţie cu celelalte categorii feminine. Anumite opere de secol XVII 
oferă unele criterii de distincţie într-o perioadă în care graniţa dintre gheişe, curtezane 
de rang înalt şi dansatoare nu era foarte clar definită. Nuanţele sunt foarte subtile. Abia 
la mijlocul secolului al XVIII-lea statutul gheişelor apare pentru prima dată bine stabilit, 
iar din acel moment le este interzis, prin decret guvernamental, să se dedea prostituţiei. 

Majoritatea gheişelor au contracte libere cu 
unele case din Yoshiwara, dar unele evoluează în afara 
incintei, în special în cartierul necontralat din 
Fukagawa. Se pare că în aceste cazuri restricţiile 
nu erau întocmai respectate (există unele 
imprimeuri cu tentă erotică), de unde şi 
înţelegerea greşită a activităţilor specifice 
acestor femei. 

Chiar dacă nu e mereu uşor de 
identificat în mod precis statutul lor, 
gheişele au ocupat un loc determinant în 
edificarea unui mix cultural unic, care 
înfloreşte şi ajunge la apogeu în secolele 
XVII-XVIII în sânul cartierelor rezervate. 

Dacă eleganţa şi comportamentul 
lor sunt copiate, prin intermediul 
imaginilor care le promovează, de către 
femeile din burghezia sau aristocraţia 
epocii, educaţia lor artistică şi literară, de 
un nivel foarte ridicat, depăşeşte 
cunoştiinţele femeilor din categorii sociale, şi 
astfel se păstrează puterea lor de seducţie şi 
impactul intelectual pe care geişele îl aveau 
asupra contemporanilor lor. 

Experte în arta dansului şi cântecului, în 
practica muzicală, ele sunt formate şi în caligrafie, 
compoziţie opetică şi arta conversaţiei, explorează căile misterioase ale ceaiului, 
esenţelor şi aranjamentelor florale. 

Dincolo de aceste performanţe, educaţia intransigentă şi foarte bogată explică 
faptul că prezenţa lor, departe de a fi pur şi simplu ornamentală, a contribuit în 
Yoshiwara la apariţia unei sensibilităţi estetice şi a unor filosofii existenţiale inedite, de 
un rafinament extrem. 

Cine nu a auzit de celebrul film „Memoriile unei gheișe?” Pot spune că el 
respectă o mare parte din ideea cărții, dar nu respectă îndeaproape viața reală de 
gheișă.  
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Arthur Golden, autorul romanului „Memoriile unei gheișe” s-a inspirat de fapt din 
viața unei gheișe celebre, poate chiar cea mai celebră din câte a cunoscut Gionul, 
cartierul care încă educă cele mai bune geiko și maiko din Japonia, cartier al bine-
cunoscutului oraș Kyoto. Adevărata gheișă, pe nume Mineko Iwasaki, a renunțat la viața 
de gheișă la douăzeci și nouă de ani, pentru a avea o viață de familie, iar astăzi duce o 
existență liniștită, dar împlinită, întro suburbie a Kyoto-ului. 

Ea a scris „Adevărata viață de gheișă”, roman 
memorialistic ce evoca de fapt multe adevăruri din 

interiorul caselor de gheișe, interior ce rămăsese de 
secole neatins. 

Mineko povestește despre cum și-a 
început pregătirea la infima vârstă de cinci ani; 

avea drepturi, dar avea și îndatoriri. Pe 
atunci, multe familii își vindeau fetele pentru 
a devenii gheișe, datorită lipsurilor 
materiale enorme. Mineko însă a fost 
aleasă de patroana casei de gheise, în 
japoneză numită okiya, pentru a deveni 
o atotori. Dacă patroana unei okyia nu 
avea un copil pentru a fi moștenitor, 
atunci ea căuta unul, de fapt, o fată, 
pentru a o desemna moștenitoare. Atotori 
înseamnă de fapt, moștenitoare. Mineko, 

cu ochii de un negru perfect conturat, un 
păr la fel de negru ca al Abei-ca-zăpada a 

noastră, cu buzele frumos arcuite, a vrăjit-o 
pe patroană, iar aceasta s-a hotărât să o ia 

pentru a o instrui în arta gheișelor. 
După multe rugăminți, părinții lui Mineko 

au acceptat să o dea, deși deja dăduseră două fete 
și nu-și mai doreau acest lucru.Și astfel, ea și-a îneput 

pregătirea. 
 A învățat să danseze, să cânte, să deosebească chimonourile, să știe cum să 

poarte o conversație, să fie inventivă și mai ales, să fie o companie plăcută, o bună 
povestitoare. 

Așadar, istoria și realitatea gheișelor este complexă. Nu poți învăța niciodată 
totul despre ele, așa cum nu poți învăța totul despre orice, oricât de însemnat sau 
neînsemnat ar fi. Dar tradiția japoniei, îmbinată cu modernismul actual par să creeze un 
adevărat cult. 
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dezinformare & control

cât de ușor ne lăsăm manipulați 
 

de Andrei Șchiopu, 8C 

Şcoala Gimnazială Nr.4  Vulcan, HD 

           

Să începem cu începutul: ce este mass-media? Mass-media 

reprezintă orice mod de comunicare în masă (ziarele, revistele, radio-ul, 

televiziunea etc.). În definiție ceva foarte simplu, dar haideți să privim 

dincolo de suprafață. Mass-media este o uriașă mașinărie de informare, 

dar mai ales de dezinformare. 

Mass-media ne influențează viața tuturor. Nimeni nu poate scăpa 

de influența mass-media. Nu trece o zi fără să ne zgâim la programele 

puse pe tavă de către televiziune. Emisiuni de știri, emisiuni mondene, 
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emisiuni sportive, emisiuni culinare… pe toate le sorbim cu ochii zilnic. 

Dar oare chiar avem nevoie de asta? 

Mie, mass-media (și în special televiziunea și internetul) îmi pare 

un gigant care are ca scop îndobitocirea și dezinformarea populației. De 

ce îndobitocire? Simplu. Zilnic, cum deschidem televizoarele ne sunt 

puse în față subiecte ca: „Al 5-lea divorț al familiei X!”, „Cu cât și-a 

mărit Y sânii!”,  „O să rămâi prost când o să vezi ce a făcut Z!”. Aceste 

lucruri banale care nu merită nici cea mai mică atenție ne sunt servite ca 

niște fapte de o importanță deosebită. Practic sunt luați niște oameni 

absolut lipsiți de importanță și sunt făcuți celebrii peste noapte. Ce 

logică are? Niciuna, însă noi suntem 

îndoctrinați de astfel de mizerii. Să 

luăm un exemplu: Bianca Drăgușanu. 

Cine este tipa aceasta? De unde a 

apărut? Ce merite are ea ca să 

ocupe prima pagină a ziarelor? 

De ce am ajuns noi să stăm cu 

ochii căscați la ce rochie a purtat 

Bianca Drăgușanu la nuntă, ce s-a 

mâncat la nunta respectivă, „ce spun 

astrele” despre căsătoria Biancăi? De ce 

am ajuns sclavii unui sistem care ne obligă să 

urmărim viața unei „bucăți de nylon” (așa cum o numește actorul Dan 

Puric)? De ce suntem puși să ridicăm în slăvi niște non-valori? Eu nu 

am putut să găsesc alt răspuns la aceste întrebări decât acela că sistemul 

ne vrea idioți. Dacă nu s-ar întâmpla asta atunci nu am fi contaminați 

perpetuu. Foarte rar vei vedea modele demne de urmat promovate de 

mass-media. La tot pasul vei găsi niște modele bolnave, pe care vor „ei” 

să le urmăm. De ce nu ne arată mass-media niște oameni de respectat pe 

care să îi luăm ca model? De ce suntem infectați cu nelipsitele  „dive” 

semi-dezbrăcate și cu așa-zișii cântăreți, dependenți de droguri și de 

alcool? Pentru că așa trebuie! Proștii sunt mai ușor de condus. 

Acest proces de îndobitocire merge mână-n mână cu cel de 

dezinformare. Suntem distrași de la adevăratele probleme ale planetei; 

nu putem fi informați câți oameni mor de foame în Africa sau câți 

oameni mor de cancer zilnic, suntem preocupați de câți amanți a avut 

Bianca Drăgușanu. 
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Însă acesta nu este singurul mod prin care suntem dezinformați. 

Acest proces nestăpânit lucrează mai ales prin înlocuirea adevărului sau 

prin exagerare. Suntem mereu ținuți în priză, suntem mereu stresați. 

Știrile trebuie mereu să ne șocheze. Trebuie să fim speriați de ceea ce se 

întâmplă. Vedem cum subiectele se repetă zi de zi, din rău în mai rău. 

Suntem tot timpul îngroziți de sinuciderile și omuciderile prezentate 

zilnic la buletinele de știri. Ați observat că nu ni se prezintă mai deloc 

lucruri fericite, oameni buni? Asta pentru că vor să ne deznădăjduiască. 

Vor să ne aducă în pragul disperării. Suntem (treptat) distruși emoțional 

de câte nenorociri se întâmplă, de ce monstruozități fac unii oameni... Și 

așa vine, după șoc și distrugerea încrederii, groaza. O să ajungem într-un 

stadiu în care nu o să mai ieșim din casă de frică. Dubios este însă că 

suntem atât de profund atacați psihic de niște indivizi care nu merită 

numele de om, dar nimeni nu face nimic pentru a-i opri. De ce nu bagă 

cineva spaima în criminali, în pedofili? De ce suntem doar noi cei 

înspăimântați? De ce aceste ființe odioase nu sunt chinuite în pușcării? 

Eu cred că dacă s-ar aplica niște pedepse mai drastice (mult mai 

drastice) ar scădea numărul de nelegiuiți. 

Dar am deviat de la subiect. Trebuie să recunosc însă că mass-

media are și un rol pozitiv. Acela al informării. Dacă s-ar folosi această 

mașină într-un mod bun și dacă nu ar fi axată atât de mult pe prostie și 

dezinformare ar fi un lucru extraordinar. Sunt și lucruri bune, sunt și 

emisiuni de calitate, este promovat și bunul gust dar într-o măsură mult 

mai mică. Și aceste puține lucruri de calitate sunt oricum subapreciate 

de oamenii atât de îndoctrinați... 
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Poezia,  
cântecul de lebădă 

al gândului… 
 
 
 
 

Daniel Murăriţa 
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Marius Robu, Craiova 
 

Colţ de cerc 
 
Făcusem parte din triunghiuri, 
Aveam trei ascuțite unghiuri, 
În care, când m-am înțepat, 
M-am hotărât să fiu pătrat! 
. 
Pe termen lung, aș vrea să-ncerc 
Să scap de colțuri, să fiu cerc. 
Și din pătrat în pentagon 
M-am transformat, în hexagon… 
 . 
La fiece schimbare nouă, 
Mai căpătam un colț sau două. 
 . 
Din ziua-n care-am început, 
Sute de colțuri mi-au crescut. 
De-atâtea colțuri încolțit, 
Eu tind spre cerc la infinit… 
. 
Pe când un colț îmi încolțea, 
Tu te visai tangenta mea; 
Mi-ai spus că sunt un cerc perfect 
Și nu-mi găsești niciun defect. 
 . 
Mi-e milă, draga mea, de tine 
Și trebuie să te feresc 
De colțurile mele fine, 
Care, deși nu se zăresc… 
 . 
Te taie, dacă te iubesc! 
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Hoinar în tors 
 
Eu am plecat de-acasă pe la tine 
Şi mi-am lăsat un suflet credincios, 
La templul feţei tale să se-nchine; 
Apoi s-a-ntors la mine, dar pe dos. 
 
Eu m-am întors acasă răsucit 
Precum un glob jonglat de un circar 
Sub un joben din care a ţâşnit 
Un porumbel dresat, zburând hoinar. 
 
 
 
Viză de vis 
 
Din moarte se revine cel mai simplu, 
Din viaţă-i dublu greu și complicat 
Să revenim; Din dragoste cam triplu, 
Iar din indiferență, la pătrat. 
 
Vă rog să nu vă speriați de moarte, 
Că-i un copil pe lângă nepăsare; 
Dacă murim, ne revenim în parte 
Dacă iubim. Problema cea mai mare 
 
Nu-i moartea, nici iubirea, cât absența 
Oricărui vis. Vizez indiferenţa. 
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Anamaria Maliţa, 
Liceul Energetic,  

Târgu Jiu 
 

Aş vrea 
 
 

Aș vrea să am aripi să pot zbura până la cer și în infern 

Sa văd Pământul de acolo, de sus, unde doar îngerii ajung. 

Aș vrea să am aripi să pot visa când totul pare închis visării 

Iar viața îmi spune încă o dată că rostul meu e de a… 

Aș vrea să pot ajunge acolo sus, 

unde nici măcar ploaia să nu mă atingă 

Să zbor lin și duios printre nori și printre stele 

Să colind universul căutându-mi steaua norocoasă. 
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Dana Ştefania Braşoavă, 
Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu”,  

Târgu Jiu 
 

VIOLET 
 
În nopţile târzii,  
umbrele violet ale irisului 
vor decolora infinitul 
în păcate prelungi. 
 
În ochii tăi, 
fiecare răsărit 
zâmbeşte în culori reci. 
 
 
ASFIXIERE 
 
Cu palma încleştată 
pe gâtul meu, 
singurătatea 
nu mă mai lasă  
să te inhalez. 
 
Acum că te-ai dus, 
cum să-mi învăţ 
plămânii să respire iar 
oxigen şi nu  
iubire? 
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Azi a plouat mult. 

Dana Ştefania Braşoavă, 
Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu Jiu 

 
Azi a plouat mult. Străzile sufletului meu au fost rapid 

inundate, aşa că nu mi-a mai rămas decât să împrumut o barcă. 
Mică, uzată de atâta amar de vreme, dar totuşi funcţională. Mă 
urc rapid în ea cu gândul să mă las furată, să mă fac uitată. Îi 
lipsesc, însă vâslele. Nu ştiu în ce direcţie să mă îndrept, aşa că 
scot busola. Şi ea e defectă, aşa cum este şi inima mea de la o 
vreme. Mă pierd printre valuri în timp ce ochii-mi plâng la fel că 
cerul. Mi se întâmplă de câteva zile, să nu ştiu de ce sufletul meu, 
mai dă naştere din când în când, intempestiv, la câte o perlă 
picurată din rai. Nu am o explicaţie, dar nici nu încerc să o caut.  
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Rănile mele nu au pansament. Sângerează continuu şi nu 
cred că se vor mai opri vreodată. Totuşi, melodia valurilor calde 
îmi curăţă rănile apărute în timp.  Câteva zile mi-au fost 
suficiente să ajung la concluzia că nu totul e desprins din unul 
dintre romanele mele preferate. Am realizat că poveştile acelea 
nu sunt despre mine. Nimeni nu scrie despre tristeţea mea. 

Nimeni nu-mi descrie momentele, rare ce-i drept, de bucurie. 
Nici măcar eu nu scriu despre ele. Mereu am scris despre alţii. Le-
am citit sufletul, apoi l-am aşternut pe hârtie. Şi aşa au curs râuri 
de cerneală… Apoi am recitit ceea ce scrisesem şi am privit din 
nou spre oamenii care îmi erau modele şi am realizat că scrisesem 
numai minciuni. Ăsta a fost momentul în care m-am refugiat în 
barca mea. Poate ar fi suficient să uit de tot şi să nu-mi mai pese 
de nimic. Asta doar dacă aş putea, dacă aş avea o cheie cu care să 
închid uşa ce duce spre propriul suflet. 
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De ore bune caut nebună în zare, în timp ce liniştea îmi 
înghite gândurile. Nu văd unde cerul se întâlneşte cu marea, dar 
ştiu sigur că se întâlnesc şi îşi smulg câte un sărut fugar, doar că 
să-şi demonstreze dragostea. Cum îmi dau seamă că e iubire între 
cei doi uriaşi? Tocmai faptul că nu o pot vedea îmi demonstrează 
că ea e infinită! Acum e momentul când, de nicăieri, printre 
stelele de pe cer îşi fac apariţia doi luceferi. Doi? Da. Sunt ochii 
tăi. Nu i-am mai văzut de prea multă vreme, iar dorul le-a şters 
culoarea din mintea mea. Vezi, tu, am uitat dacă erau verzi sau 
albaştrii… Nici despre ei nu am mai scris de mult. Nu am mai 
putut. E ca şi cum aş răsuci un cuţit otrăvit în una dintre răni. 
Otrava nu îmi dă dureri, dar îmi provoacă subtil, moartea. Închid 
ochii şi simt mângâierea lunii pe pielea-mi avidă de mâhnire… 

Şi încă te mai întrebi de ce am decis să mă plimb cu 
bărcuţa cea veche… Ei bine, stând în bătaia sălbatică a vântului, 
fără să visez, fără să mă plimb prin fantastic, am timp să citesc o 
filă din cartea sufletului meu şi să meditez. Apoi, îmi mai cade 
câte o lacrimă peste pagini şi îmi dau seamă că…ploaia s-a oprit. 
Stelele au dispărut, dar ochii tăi au rămas. Mă privesc în 
continuare, pătrunzători ca întotdeauna, iar eu închid cartea. M-
am decis. De azi nu o să mai scriu despre alţii. Sunt doar eu şi 
atât. O să dau uitării ochii tăi şi pe toţi ceilalţi care mi-au tăiat 
aripile visării. Mi s-au terminat cuvintele despre voi. Mi-a ajuns 
să scriu despre iubirea altora sau despre tine.  

Mi-e dor de casă. Caut ţărmul, dar l-au înghiţit valurile 
nepăsării. Vreau să mă dau jos din barcă, dar valurile îmi sunt 
gratii. Vreau să mă arunc în mare şi să înot spre ţărm. Dar eu nu 
ştiu să înot. Nu mai contează. Mă arunc în valuri şi apa îmi 
inundă întreaga fiinţa, dar… ating ţărmul. Ploaia reîncepe, dar nu 
o simt. Sunt udă complet, aşa că nu mai contează nimic. Am avut 
curajul să mă gândesc doar la mine. Restul nu mai e important. 
Sunt doar eu şi marea. Doar că… acum mi-am pierdut bărcuţa. 
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Muzica,  
şansa regăsirii 

 
Emil Lucaks, 11D 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Sacrificiul timpului liber nu e o pierdere, decizia de a nu mai ieși 

uneori cu prietenii pare firească atunci când ai un vis de susținut, când vrei să 

realizezi ceva. Domeniul ales e muzica, un domeniu care presupune o muncă 

susținută. Muzica nu se face singură, trebuie lucrată, trăită, armonizată. Toate 

acestea necesită mult timp, o anumită stare şi multă concentrare. Nimeni nu știe 

ce să facă la început, dar cu timpul, treptat, toți învățăm din greșeli, 

experimentăm. Versurile nu se scriu singure, trebuie gândit un început care să 

sprijine o idee, de obicei, socială, iar sfârșitul să fie unul surprinzător, care să 

propună meditaţia, aprofundarea, să dea de gândit. Să nu uităm de ritm, măsură 

şi rimă, muzicalitatea mesajului este adeseori esențială… 

Revenind la temă, ea trebuie să transmită ceva, să fie o poveste 

identificabilă în realitate, cu un mesaj receptabil. Muzica, prin modulaţiile sale 

armonice şi prin cuvintele care o umplu, sugerează multe stări: de tristețe, de 

fericire, de deprimare, de luptă, de revoltă etc... 

Mi-ar plăcea, prin muzică, să dovedesc anumite lucruri, de exemplu să 

redau starea orașului care ne invadează şi ne ocupă majoritatea timpului (în 

fond, timpul înseamnă trăirea, nu?), sau să arăt, aşa cum văd eu, capcanele 

vieții. E un fel de avertisment amical, un fel de invitaţie pentru a fi împreună 

sau invitaţia de a fi mai atenţi cu noi înşine şi cu ce ni se poate întâmpla. Să nu 

se consume droguri, să nu se consume alcool şi să nu se piardă nimeni în 

anturaje dubioase ce îi pot determina să ajungă în pragul disperării. Mrejele 

tentaţiei sunt ţesute des, trebuie să le divulgăm cumva… 

Prin muzică, mi-ar plăcea, să nu se arate cine este X sau Y, ci să se 

arate cine suntem sau ce vrem sau ar trebui să vrem să obținem. E sugestia unui 

drum. Calea cea dreaptă este întotdeauna greu de găsit. Muzica ne poate ajuta. 

Astfel, prin muzică, vom putea transmite anumite mesaje, să spunem ce credem 

că e de făcut şi să sperăm în ceea ce va urma... 
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La Francophonie  
- Qu’est-ce que c’est ? 

 
Prof. Liliana Băloi 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
           La Francophonie désigne un ensemble de pays ayant le français en 
partage. Cela signifie tous les états et régions qui ont le français comme langue 
maternelle ou qui l’ont accepté à travers leur histoire comme langue officielle, 
véhiculaire, administrative et même comme langue d’enseignement ou qui 
étaient forcés de l’accepter. Ce terme est un mot relativement nouveau dans la 
langue française : Il était premièrement utilisé par l’écrivain RAYMOND 
QUENEAU (1903-1976) en 1959 dans un de ses œuvres. Il faut distinguer le 
terme soigneusement : L’adjectif francophone signifie quelqu’un qui sait parler 
français, même si elle ne soit pas sa langue maternelle. Quand on écrit le mot 
avec une minuscule, il signifie la collectivité formée par les peuples parlant le 
français, mais quand on l’écrit avec une majuscule, le mot désigne l’association 
politique d’états ou de communautés ayant en commun l’utilisation du français 
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comme langue nationale ou comme langue d’usage. Il faut remarquer qu’en ce 
moment, le nombre des états participant dans les organisations de la 
Francophonie s’est monté à 63 ! Le but de cet exposé sera de montrer et 
d’illustrer un peu ce que c’est, la Francophonie/ francophonie. 
          Le français s’est propagé dans beaucoup de coins du monde. Utiliser le 
français comme langue maternelle ou comme langue acquise a d’une certaine 
façon crée une collectivité de culture et de valeur intellectuelle. Il existe un 
sentiment d’affinité entre les peuples qui parlent le français. Les institutions, les 
associations supranationales et les organisations fondées, leurs activités 
politiques et sociales sont seulement une façon de l’exprimer. On estime à peu 
près 75 à 250 millions parleurs francophones . Il y a environ 50 millions 
locuteurs dans l’Hexagone, et le reste parle le français en dehors de la France 
comme langue maternelle, véhiculaire 
ou usuelle etc. 
           En raison de l’histoire, la France, 
le Monaco, la Suisse, le Luxembourg et 
la Belgique sont le noyau de la 
francophonie. D’ici, le français s’est 
étendu sur le monde. Aujourd’hui les 
deux premiers pays sont les seuls sur 
le continent, qui ont le français comme 
la seule langue officielle. Mais sur le 
territoire de l’Hexagone, plusieurs 
d’autres langues indigènes sont parlées et 
leur histoire, leur relation avec et leur combat 
contre le français est un sujet trop vaste pour qu’on puisse le raconter 
complètement dans cet exposé. On y parle aussi le basque, le breton, 
l’allemand, le luxembourgeois, le catalan, le corse, l’occitan et le flamand. En 
outre, on y parle de nombreuses langues apportées par les immigrés de D.O.M. 
(départements d’outre mer) et de T.O.M. (territoires d’outre mer), par exemple 
les langues créoles qui se sont développées là. 
          En Belgique, trois langues sont parlées comme langues officielles par les 
10,2 millions habitants. À peu près 4,5 millions dans le Wallon parlent le 
français et 5,7 aux Flandres parlent le flamand/l’hollandais. Seulement 66.000 
utilisent l’allemand comme langue maternelle. Bruxelles est complètement 
bilingue (français/flamand). Le Luxembourg est trilingue. On y parle le français, 
allemand et luxembourgeois. Le dernier est la langue surtout parlé par tous les 
habitants. L’allemand et le français ont des différentes fonctions à l’état et dans 
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la société ou sont même des langues de prestige (affaires étrangers et 
diplomatie). Le français est parlé par quatre cinquièmes et est utilisé comme 
langue administrative et judiciaire.  
          La Roumanie participe désormais à la "vision d'avenir" des États et 
gouvernements qui composent la Francophonie. Ce qui donne sens à 
l’ensemble, c’est la culture, "forte de chacune de celles qui la constituent, 
exprimée dans une langue partagée, comme l’affirme Jean-François de 
Raymond (dans Francophonie et mondialisation : une occasion à saisir, 
L’année francophone internationale, 1998), tout en soulignant l’idée que "cette 
entreprise de paix, de développement mutuel et de promotion culturelle est 
capable d'enthousiasme, de susciter la générosité et d'attirer les compétences. 
(…) La place et le message de la Francophonie sont essentiels à la 
mondialisation." 
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CONSILIERUL ŞCOLAR  
ca personalitate 

 

Prof. Constantinescu Felicia 

Şcoala Gimnazială,, Antonie Mogoş’’ – Ceauru 

 

 
Înainte de toate, consilierul 

şcolar trebuie să aibă anumite 

deprinderi sociale şi pedagogice, să 

fie capabil să stabilească cu 

uşurinţă relaţii interpersonale şi să 

comunice cu orice tip de client 

(elev, profesor, părinte), indiferent 

de nivelul de pregătire şi de 

manifestările psiho- 

comportamentale ale acestuia. În 

acelaşi timp, el trebuie să aibă 

capacitatea de a asculta nu numai 

cu urechile, ci cu toate simţurile 

persoana care-i solicită ajutorul. 

Consilierul şcolar trebuie 

să poată face distincţia între ceea 

ce este mai important şi ceea ce 

este mai puţin important din 

relatările clientului său. 

Printre caracteristicile personale ale consilierului eficient, 

descrise în literatura de specialitate, mai semnificative sunt considerate, 

următoarele: calmul şi răbdarea, capacitatea de a asculta, viziunea 

pozitivă asupra oamenilor, deschiderea în relaţiile cu semenii, 

capacitatea de comunicare interpersonală, deschiderea la schimbare, 

capacitatea de a tolera ambiguitatea, simţul umorului, onestitatea şi 

sinceritatea, capacitatea de a-şi recunoaşte propriile greşeli, realismul, 
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capacitatea empatică, capacitatea de a accepta oamenii aşa cum sunt ei 

în realitate (cu calităţile şi defectele lor). 

Acceptând ideea că eficienţa activităţii consilierului, depinde, în 

mare măsură, de calităţile personale, totuşi el trebuie să dispună de o 

bază teoretică solidă. După cum se ştie, opiniile „practicianului,, se 

bazează, cu precădere, pe argumente şi supoziţii care, nefiind formulate 

clar, sunt mult mai predispuse erorii decât cele exprimate într-o formulă 

clară. 

Problema reală în ceea ce priveşte pregătirea consilierului nu 

este dacă trebuie să plecăm de la teorie în procesul 

consilierii, fiindcă acest lucru este evident. 

Important pentru consilier este să ştie clar ce 

modele şi teorii va utiliza şi mai ales cum le va 

utiliza. Oricum, în mod obligatoriu, în momentul 

în care îşi va alege reacţia de răspuns, consilierul 

trebuie să facă apel la teorie. Cu alte cuvinte, el 

trebuie să reacţioneze întotdeauna afirmaţiile 

clientului său pornind de la înţelegerea exactă a 

semnificaţiei acestora, de la înţelegerea clară a aceea 

ce poate să facă în cazul respectiv, de la scopurile 

generale ale consilierii în şcoală şi de la alegerea 

adecvată a metodelor şi tehnicilor prin care să 

atingă acele scopuri. Aceste lucruri ţin, desigur, 

de pregătirea teoretică a consilierului. 

Practicarea unei profesiuni în care sunt 

implicaţi oameni (activităţi, didactice, management, asistenţă socială, 

consiliere, psihoterapie) necesită o foarte bună cunoastere a naturii 

umane. Din asemenea motive, consilierul şcolar trebuie să cunoască 

foarte bine teoriile, cât şi metodele de cunoaştere a personalităţii. Pe de 

altă parte, dată fiind complexitatea problematicii şi naturii umane, 

pregătirea sa trebuie să aibă un caracter interdisciplinar. Fundamentul, 

teoretic şi practic ale acestei pregătiri trebuie să-1 constituie cunoştinţele 

de psihologie şi pedagogie, cu elemente de sociologie, psihoterapie şi 

asistenţă socială. 
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Efectele curentului electric  
asupra organismului uman 

 
 
 

Prof. Antoaneta Butoarca 
Liceul Energetic – Târgu Jiu 

 
  Efectele trecerii curentului electric prin organismele vii 
        Trecerea curentului electric prin corpul omului, care este un conductor 
electrobiologic, este însotita de fenomene ale caror efecte se manifesta sub 
forme multiple si complexe. Efectele curentului electric pot fi: 

 termice, manifestate fie prin arsuri ale unor parti ale corpului, fie prin încalzirea 
excesiva a unor organe interne urmata de dereglarea lor functionala; 

 electrochimice constând în descompunerea lichidului organic, inclusiv a 
sângelui si  alterarea compozitiei sale; 

  biologice constând în dereglarea proceselor electrice interne, caracteristice 
materiei vii, având drept rezultat contractia muschilor parcursi în sens 
longitudinal de curentul electric cu o anumita panta di/dt. 
         Actiunea curentului electric poate fi privita sub doua aspecte: 

 actiune directa asupra tesuturilor pe care le parcurge; 
  actiune reflectata, prin intermediul sistemului nervos central, care afecteaza si 

tesuturile neparcurse de curent electric. Urmarile acestor efecte sunt 
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producerea socurilor electrice, arsurile electrice si metalizarea pieii, care nu 
sunt altceva decât modificari functionale superficiale sau profunde ale 
organismului. Aceste modificari se produc atunci când intensitatea curentului 
electric ce trece prin corp depaseste o anumita valoare limita tolerata de 
organism. 
           Fenomenele ce apar în organism, ca urmare a trecerii curentului electric 
si care în general pot fi grupate în afectiuni ale sistemului nervos central, 
tulburari cardiace si respiratorii definesc conceptul de soc electric. Producerea 
unui soc electric fatal poarta denumirea de electrocutare.  Leziunile superficiale 
locale, arsurile, metalizarea pieii prin patrunderea în tegument a stropilor de 
metal, fenomene produse tot de trecerea curentului electric (arcul electric), 
definesc conceptul de traumatism electric. 
 
     Efectul curentului electric asupra sistemului nervos 
           Probabil cel mai periculos efect al curentului electric este cel asupra 
sistemului nervos. Prin „sistem nervos" înţelegem reţeaua de celule speciale din 
corp denumite „celule nervoase" sau „neuroni" ce procesează şi conduc o 
multitudine de semnale responsabile pentru controlul unui număr mare de 
funcţii ale corpului. Creierul, coloana vertebrală şi organele de simţ sunt 
motoare care funcţionează împreună pentru a permite corpului să simtă, să se 
deplaseze, să răspundă şi să gândească. Comunicarea dintre celulele nervoase 
este asemenea unor „traductoare": crează semnale electrice (curenţi şi tensiuni 
mici) ca şi răspuns la prezenţa unor compuşi chimici numiţi neurotransmiţători, 
şi eliberează neurotransmiţători atunci când sunt stimulaţi de un curent electric. 
Dacă printr-un corp viu (uman sau altfel) trece un curent electric suficient de 
mare, acesta va înlocui impulsurile de intensitate mică generate în mod normal 
de neuroni, suprasolicitând sistemul nervos şi prevenind acţionarea muşchilor 
prin intermediul reflexelor şi a semnalelor voite. În cazul în care muşchii sunt 
excitaţi (acţionaţi) de o sursă externă de curent (şoc electric), aceştia se vor 
contracta involuntar, iar victima nu poate face nimic în această privinţă. 
             

Tetanosul – imposibilitatea victimei de a se elibera de sub 
tensiune. Această situaţie este cu atât mai periculoasă dacă victima strânge 
conductorul aflat sub tensiune în mâini. Muşchii antebraţelor, responsabili 
pentru mişcarea degetelor, tind să fie mai bine dezvoltaţi pentru acei muşchi 
responsabili cu contractarea degetelor decât pentru întinderea lor; prin urmare, 
dacă ambele seturi de muşchi sunt excitate la maxim datorită curentului electric 
prezent prin mâna victimei, muşchii de „contractare" vor câştiga, iar persoana 
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va strânge mâna într-un pumn. În cazul în care conductorul atinge exact palma 
mâinii, această strângere va forţa mâna să prindă strâns firul în mână ducând la 
o agravare a situaţiei datorită contactului excelent dintre corp şi fir prin 
intermediul mâinii. Victima nu va fi capabilă să lase firul din mână fără un ajutor 
extern. 
           Din punct de vedere medical, această condiţie de contracţie involuntară 
a muşchilor se numeşte tetanos, şi poate fi întrerupt doar prin oprirea curentului 
prin victimă. Chiar şi după încetarea curentului, s-ar putea ca victima să nu-şi 
recapete pentru o perioadă de timp controlul voluntar asupra muşchilor, până la 
revenirea la normal a stării neurotransmiţătorilor.  
          Acesta este şi principiul aplicat la construcţia pistoalelor tip „Taser" ce 
induc un şoc electric asupra victimei prin intermediul a doi electrozi. Efectul unui 
şoc electric bine poziţionat poate imobiliza temporar (câteva minute) victima. 

           Fibrilaţia şi stopul cardiac  
          Efectele curentului electric asupra victimei nu se reduc doar la muşchii 
braţelor. Muşchiul ce controlează plămânii şi inima (diafragma toracică) poate fi 
şi el blocat de efectul curentului electric. Chiar şi curenţii mult prea slabi pentru 
a induce în mod normal tetanosul sunt suficienţi pentru a da peste cap 
semnalele celulelor nervoase în aşa măsură încât inima să nu mai funcţioneze 
corect ducând la o condiţie cunoscută sub numele de fibrilaţie. 
        Inima aflată în fibrilaţie mai mult trepidează decât bate, şi este ineficientă 
în pomparea sângelui spre organele vitale din organism. În orice caz, în urma 
unui curent electric suficient de mare prin corp, există posibilitatea decesului 
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prin asfixiere sau stop cardiac. În mod ironic, personalul medical foloseşte un 
şoc electric aplicat deasupra pieptului victimei pentru a „porni" inima aflată în 
fibrilaţie. 
        Curentul alternativ este mai periculos decât cel continuu  
       Modul în care curentul alternativ afectează corpul viu depinde în mare 
măsura de frecvenţă. Frecvenţele joase (50 şi 60 Hz, folosite în Europa, 
respectiv SUA) sunt mai periculoase decât frecvenţele înalte, iar curentul 
alternativ este de până la cinci ori mai periculos decât curentul continuu la 
aceeaşi valoarea a curentului şi a tensiunii. Curentul alternativ de frecvenţă 
joasă produce o contracţie îndelungată a muşchilor (tetanie, sau spasm 
muscular intermitent) ce blochează mâna pe sursa de curent electric prelungind 
timpul de expunere la efectele acestuia.     Curentul continuu este mult mai 
probabil să cauzeze doar o singură contracţie, ce permite adesea victimei să se 
îndepărteze de locul pericolului.  
       Curentul alternativ, prin natura sa, tinde să ducă pacemaker-ul inimii într-o 
stare de fibrilaţie, în timp de curentul continu tinde doar să oprească inima. 
Odată ce şocul electric încetează, este mult mai uşor de „repornit" o inimă 
blocată decât una aflată în stare de fibrilaţie. Acesta este şi motivul pentru care 
echipamentul de „defibrilaţie" folosit de personalul medical de urgenţa 
funcţionează (şocul de curent produs de echipament este sub formă de curent 
continuu şi are ca şi efect oprirea fibrilaţiei inimii pentru a permite inimii să 
revină la normal). 
        Oricare ar fi cazul, curenţii electrici suficienţi de mari pentru a cauza 
contracţia involuntară a muşchilor sunt periculoşi şi trebuie evitaţi cu orice preţ. 

Concluzii: 
        Trecerea unui curent prin organismul uman poartă numele de electrocutare 
şi aceasta se poate produce la o tensiune mai mare de 24 V. 
         Curentul maxim admis să treacă prin organismul uman fără a-l pune în 
pericol este de 10 mA în curent alternativ (c.a) şi 50 mA în curent continuu (c.a). 
        Pericolul de electrocutare este mai mare pentru persoanele obosite, 
bolnave sau care au consumat băuturi alcoolice (rezistenţa lor electrică este 
mai mică) sau pentru persoanele aflate în medii umede ori care prezinta leziuni 
pe piele. 
        Pentru a vă proteja împotriva electrocutării trebuie să respectaţi  normele 
de protecţia muncii indiferent in ce conditii utilizati curentul electric (acasa sau la 
scoala in laboratoor sau atelier). 
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Bicarbonatul de sodiu, 

bun la toate 

 

Prof.Elena Ciobanu  

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

        Bicarbonatul de sodiu,cu formula NaHCO3 și denumirea științifică 

hidrogenocarbonat de sodiu, o pulbere albă binecunoscută în  bucătarie 

pentru că determină creșterea  prăjiturilor, se pare că are foarte multe 

proprietăți care pot fi benefice organismului uman, dar poate fi și un 

ajutor de nădejde pentru gospodine, nu doar în domeniul culinar, ci şi  

pentru curățenie, în cosmetică sau pentru a trata unele efecțiuni. 

Bicarbonatul de sodiu şi sănătatea 
1. Poate fi folosit ca antiacid - calmează arsurile stomacale. O linguriţă 

de bicarbonat de sodiu se amestecă cu un pahar de apă. 

2. Un bun antiperspirant. Se aplică sub formă de pudră pentru a evita 

mirosurile neplăcute. 

3. Albeşte dinţii, elimină bacteriile din gură, previne apariţia cariilor, 

curăţă dinţii pătaţi. Este recomandată spălarea dinților o dată pe 

săptămână cu bicarbonat simplu sau amestecat cu apă oxigenată(două 2 

părți bicarbonat cu o parte apă oxigenată). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sodiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sodiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carbon
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4. Poate fi folosit ca exfoliant  pentru faţă şi corp . Se face o pastă din 

bicarbonat şi apă(sau puțin ulei de măsline) și  se masează blând pielea. 

Este folosit și în tratarea acneei: 2 lingurițe cu bicarbonat de sodiu se 

amestecă cu apă până se  obține o pastă ușor de întins. Se lasă să 

acționeze până când pasta se uscă, apoi se spală fața cu apă calduță. 

5. O ceaşcă de bicarbonat adaugată în apa de  baie  va face  pielea mai 

catifelată. Este bun şi împotriva psoriazisului. 

6. Bicarbonatul de sodiu este un bun remediu împotriva înţepăturilor de 

insecte (albine) sau arsuri solare. 

7. Înlătură mirosurile neplăcute de pe mâini(de exemplu mirosul de 

pește). 

8. Gargara cu o jumătate de linguriţă de 

bicarbonat de sodiu în apă 

împrospătează respiraţia, dar şi 

previne apariţia aftelor bucale şi 

ajută la vindecarea lor. 

11. Puţin bicarbonat în şampon 

înlătură problemele pielii sau ale 

părului gras. Un amestec de apă 

caldă, puţină lămâie şi bicarbonat de 

sodiu împrospătează părul . 

12. Ajută la desfundarea nasului. Se pune o 

linguriţă de bicarbonat de sodiu în picăturile de nas. 

13. O soluţie miraculoasă pentru tratarea cancerului. Ideea acestui 

tratament a pornit de la un doctor oncolog italian, Tullio Simoncini, care 

a susţinut că, de fapt, toate formele cunoscute de cancer sunt cauzate de 

apariţia în organismul uman a unei ciuperci, candida albicans. “La 

această concluzie s-a ajuns în urma unor ani de cercetări ştiinţifice şi 

clinice, în urma unor comparaţii şi experimente cu bolnavii trataţi de 

această maladie gravă”. Experimentele medicului Tullio Simoncini arată 

că 99% din cazurile de cancer la sân, spre exemplu, se pot vindeca în 

doar şase zile, folosind doar un cateter care spală tumoarea cu soluţie de 

bicarbonat de sodiu. 

Bicarbonatul de sodiu pentru curățenie: 
Bicarbonatul de sodiu poate fi folosit  în locul altor agenți de curățare 

deoarece: 

 datorită texturii ușor abrazive poate curăța orice suprafață 

 este un bun dezinfectant 
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 nu are parfum, putând fi folosit și de cei care au alergii 

 este ieftin 

 nu este toxic nici pentru oameni, nici pentru mediu. 

1. Dizolvat în puțină apă îndepărtează petele de ceai sau cafea de pe 

obiectele din porțelan. 

2. Curăță excelent grăsimea și petele de pe chiuvete, blaturile din 

bucătărie, gresie sau faianță, cratițe și oale. 

3. Poate înlocui lichidul folosit pentru a curăța vasul de toaletă: se 

împrăștie pe vasul de toaletă  3-4 linguri de bicarbonat de sodiu, se lasă  

să acționeze 15 minute; frecat cu o perie, va curăța și va elimina mirosul 

neplăcut. 

4. O soluție din 2-3 linguri de bicarbonat de sodiu și 100 de ml de apă 

curăță excelent interiorul frigiderului. 

5. Bicarbonatul umezit ușor poate constitui o excelentă pastă cu care curăță 

tacâmurile din inox. 

6. În amestec cu oțetul poate desfunda chiuveta. 

7. Pentru a elimina mirosul nepăcut poate fi folosit pentru a curăța găleata 

de gunoi sau recipientele din plastic. 

8. Pentru a curăța perdelele de la cabina de duș se pot pune într-o soluție 

de bicarbonat de sodiu și apă. 

9. Amestecând 3 părți de bicarbonat de sodiu cu o parte apă se obține  o 

pastă care poate fi folosită pentru a curăța cuptorul de la aragaz 

,cuptorul cu microunde,  termosul, etc. 

10.Adăugat în compartimentul de detergent al mașinii de spălat 

îmbunătățește acțiunea detergentului folosit. 

11.Poate fi folosit pentru a îndepărta zgărieturile și urmele de creion de 

pe podele sau pereți. 

12.Pentru a reîmprospăta culorile covoarelor se presară bicarbonat de 

sodiu peste ele, se  lasă să acţioneze o oră, ori peste noapte și  foloseşte 

aspiratorul pentru a curăţa locul. 

Bicarbonatul de sodiu în bucătărie: 

1. Este substituent al prafului de copt. La încălzire (peste 65 °C) se 

descompune în carbonat de sodiu (Na2CO3), dioxid de carbon (CO2) și 

apă (H2O): 

 
Datorită acestei proprietăți se folosește ca praf de copt și la fabricarea 

extinctoarelor cu dioxid de carbon. 

2. Pentru spălarea  fructelor  şi legumelor . 

http://www.sfaturilebunicii.ro/2010/09/06/cum-sa-cure%C8%9Bi-un-cuptor-fara-chimicale/
http://www.sfaturilebunicii.ro/nucile-de-spalat/
http://www.sfaturilebunicii.ro/nucile-de-spalat/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carbonat_de_sodiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_carbon
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3. O linguriţă de bicarbonat adăugat în apa în care fierbe puiul sau găina 

va grăbi procesul de frăgezire al cărnii. 

4. Pentru a fi mai ușor  digerabilă, se  pune bicarbonat de sodiu în apa în 

care fierbe  fasolea. 

5. Omleta va fi mai pufoasă dacă se adaugă jumătate de linguriţă de 

bicarbonat de sodiu la fiecare trei ouă folosite. 

Alte utilizări ale bicarbonatului de sodiu în gospodărie: 

1. Pus în cutiile cu nisip ale pisicilor îndepărtează mirosul neplăcut. 

2. Adăugat în apă prelungește viața florilor puse în vaze. 

3. Adăugat în scrumiere înlătură mirosul specific. 

4. Pus  în manușile de plastic care se folosesc în gospădărie, vor intra mult 

mai ușor pe mâni 

5. Se amestecă  o parte bicarbonat de sodiu, cu o parte apă și una de oțet 

pentru a face o soluție în care se pun pune periile cu care s-a vopsit și , 

nu se vor mai usca. 

6. Se folosește  puțin bicarbonat pentru a îndepărta urmele de adeziv de pe 

geamuri 

7. Bicarbonatul de sodiu presărat pe lângă casă împiedică invazia 

furnicilor și a gândacilor 

Dacă are o acțiune așa benefică, care sunt oare cauzele pentru care 

Comisia Europeană a cerut interzicerea comercializării mult 

consumaților mici românești? Explicația comisiei este că bicarbonatul 

maschează aciditatea, gustul şi mirosul cărnii care începe să se strice ,și  

induce în eroare consumatorul . Totuși, se pare că la nivel european s-a 

votat, autorizarea folosirii bicarbonatului de sodiu, ca ingredient în 

prepararea tradițională a micilor, ceea ce va 

permite exportul acestor preparate pe 

piața UE. Deci mititeii românești, cu 

rețetă unică  sau specifică fiecărui 

producător (pentru că suntem 

foarte creativi), asociați cu berea 

mai mult sau mai puțin 

românească,  vor putea  asigura 

în continuare  buna dispoziție a   

românilor  și nu numai. 
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Evoluţia 

 
 

Prof. Olivia Fometescu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Tinerele generații cu greu își pot imagina o lume în care cărțile 

erau un lucru rar, scump și greu accesibil oamenilor de rând.  Astăzi 

suntem obișnuiți cu downloadurile de pe internet și cu bibliotecile 

digitale depozitate pe suporturi de mici dimensiuni. Inventarea tiparului 

a marcat începutul unei revoluții care avea să schimbe nu doar istoria 

cărții, ci și pe cea a civilizației.  

Scrisul a fost una dintre descoperirile de importanţă capitală din 

istoria omenirii. Practic, fără scris, lumea ar fi arătat cu totul altfel. 

Scrisul reprezintă un indiciu ce denotă trecerea de la perioada preistorică 

la cea istorică. Apariţia primelor sisteme de scriere reprezintă un 

răspuns la necesităţile generate de formarea statelor în Orientul 

Apropiat. În aceste condiţii îşi face apariţia o categorie specială de 
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oameni – scribii, care consemnează în scris diverse fapte şi evenimente. 

Textele erau scrise pe diferite suporturi: în Egipt pe lespezi de piatră şi 

pergamente, iar în Mesopotamia pe tăbliţe de lut. Pergamentele au fost 

ulterior înlocuite cu codexuri, cărţi legate, de forma cărţilor din ziua de 

azi. 

 Înainte de invenţia şi adoptarea tiparului, toate cărţile erau 

copiate de mână, de aceea ele erau scumpe şi rare. În timpul Evului 

Mediu, doar bisericile, universităţile şi nobilii bogaţi îşi permiteau cărţi.  

Descoperirea hârtiei a adus după sine și invenția tiparului, creat de 

Johannes Gutenberg în 1450. În 1445, Gutenberg a tipărit un fragment 

din Cartea sibilelor, o poezie germană din secolul al XIV-lea. Forma 

literelor folosite era rudimentară. A continuat cu noi încercări iar tehnica 

tipografică se perfecţionează. 

În anii următori, arta tiparului s-a răspândit repede în Germania 

şi în întreaga Europă. Sunt atestate tipografii care au preluat tehnica lui 

Gutenberg în Köln (1466), Veneţia (1469), Paris (1470), Milano (1471), 

Londra (1480) şi în alte oraşe europene. Cărţile au fost preţuite şi în 

Bizanţ. Totuşi apariţia tiparului nu a revoluţionat lumea orientală la fel 

de repede cum s-a întâmplat în Occident. Întrucât folosirea tiparului a 

fost interzisă de autorităţile otomane, revoluţia cărţii tipărite s-a decalat, 

în unele zone din Est, cu aproape un secol. 

În Țările Române prima tipografie datează din 1508 la 

Târgoviște, țara noastră fiind printre primele țări din răsăritul Europei 

care a cunoscut această invenție. Apar primele cărți de cultură romană 

pentru români și pentru popoarele slave vecine. Primele cărți în limba 

română au fost tipărite între anii 1665-1688 de către Diaconu Coresi în 

circa 40 de titluri care au circulat pe tot teritoriul țării. 

 În secolul al XX-lea bibliotecile au făcut faţă unei rate de 

publicații din ce în ce mai mari, acest efect făcând parte din explozia 

informaţională. Inventarea Internetului şi a publicării electronice a făcut 

ca multe din informaţiile noi să nu mai fie tipărite în cărţi, ci puse la 

dispoziţie  online, printr-o bibliotecă digitală virtuală, pe CD-ROM sau 

în formă de cărţi electronice, virtuale (în limba engleză: e-books). 

                       Momentul apariţiei e-book-urilor este considerat a fi 4 

iulie 1971, când Michael Hart a încărcat în calculatorul universităţii la 

care studia Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite. După acest 

succes a început să transforme în format digital mai multe texte şi a pus 

bazele Proiectului Gutenberg, un efort voluntar de a face disponibile 



 

impuls   55 

online toate textele libere de copyright din lume. Hart scria: "Sper că 

prin crearea unei librării de aceste dimensiuni, persoanele cu venit 

mediu îşi vor putea permite să le acceseze." 

Cărţile electronice, deşi reprezintă foarte clar un mare pas 

înainte în evoluţia culturii, au şi ele avantaje şi dezavantaje. În ceea ce 

priveşte problemele, unele sunt de ordin intern (multitudinea de formate 

incompatibile, diversitatea programelor necesare citirii), altele,  

Cărţile în format electronic circulă cvasi-liber pe Internet şi sunt 

foarte uşor de găsit prin intermediul diverselor programe. După cum 

bine se cunoaşte situaţia, atunci când este lansat un film, nu durează 

mult şi îl găsim, piratat, pe site-uri de descărcare gratuită. De multe ori, 

chiar şi calitatea de vizionare este foarte bună. Exact aşa se întâmplă şi 

cu cărţile în format digital. Când au apărut probleme producătorii de soft 

au făcut programe utile. 

Este perfect adevărat că interesul pentru cărți nu este atât de 

mare ca în cazul filmelor. Unul din cele mai mari avantaje este spaţiul 

ocupat. Cărţile electronice ocupă foarte puţin spaţiu de memorie, toate 

cărţile scrise vreodată în lume încăpând pe un hard disc cu dimensiuni 

mai serioase. Cât despre spaţiul de stocare, pe un ebook cu o memorie 

de 4 GB încap între 2.000 şi 4.000 de cărţi, având în vedere că o carte în 

format digital ocupă un spaţiu de 1-2 MB (circa jumătate din spaţiul 

ocupat de o melodie de 3 minute în format mp3). 

Până recent se punea problema că cititul pe monitorul tabletei sau 

laptopului avea effect negative asupra vederii, această problemă a fost 

soluționatâ în timp de companiile producătoare.Ultimele versiuni de 

eReader folosesc un tip de display diferit, numit eInk (e-cerneală sau 

„cerneală electronică”), transformând cititul de pe acest tip de display 

foarte asemănător cu cititul dintr-o carte tiparită şi are o tendinţă redusă 

de a cauza probleme oculare în comparaţie cu celelalte display-uri. 

În ceea ce priveşte confortul de zi cu zi, în acest format, cărţile 

sunt mult mai accesibile şi “mai portabile”, ceea ce reprezintă un factor 

foarte important. Printre avantajele formatului se numără posibilitatea 

de a modifica mărimea şi culoarea literelor, de a varia intensitatea 

iluminării ecranului. În acelaşi timp, semnele de carte nu mai sunt 

necesare, fiecare carte memorând pagina la care ai rămas cu lectura. 

Acest format este ideal şi pentru studiul individual, întrucât există 

posibilitatea de a căuta în text și de a face marcaje. 
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Este deja destul de clar că e-cărţile reprezintă viitorul conceptului de 

“carte”, însă acest moment este încă foarte departe în viitor, dar se pot 

observa deja semnele sale prevestitoare. 

Cartea electronică pare viitorul literaturii. Însă acest viitor 

necesită sprijinul a două elemente ajutătoare majore: dezvoltarea mai 

rapidă a tehnologiilor şi stabilirea unui canal  accesibil de distribuţie, dar 

principalul element îl reprezintă motivarea și dorința tinerelor generații 

de a le utiliza. 
 

Surse bibliografice: 

Horia Dumitru Oprea ,Istoria Cărții, 10 martie 2010, 

(www.istoriiregasite.wordpress.com/2010/03/10/inventii-in-istorie-cartea) 

surse: Softpedia, Ziare.com, Proiectul Gutenberg, Evz.com, British Library, România 

liberă,Newsweek, Evolution of reading 12.07.2013 

  

http://news.softpedia.com/
http://www.ziare.com/afaceri/afaceri-mici/piata-de-carte-din-romania-o-poveste-de-adormit-copiii-interviu-1242924
http://www.gutenberg.org/
http://www.evz.ro/detalii/stiri/revolutia-ebook-inghite-cartile-si-scoate-biblioteca-din-casa-923812.html
http://www.bl.uk/
http://www.romanialibera.ro/tehnologie/internet/scriitori-necunoscuti-dau-lovitura-cu-carti-electronice-202134.html
http://www.romanialibera.ro/tehnologie/internet/scriitori-necunoscuti-dau-lovitura-cu-carti-electronice-202134.html
http://www.thedailybeast.com/newsweek/2010/07/30/who-needs-a-publisher.html
http://jonathanshipley.blogspot.ro/2011/07/evolution-of-reading.html
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Gigantul  

WIKIPEDIA  
Prof. Elena Negru 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 

 
Wikipedia este o enciclopedie online, al cărei nume s-a format prin 

alăturarea termenilor wiki (numele unei tehnologii de creare a paginilor 

colaborative de internet; termenul provenind din limba hawaiiană, traducându-

se în limba română prin "repede") şi encyclopaedia (provine din limba engleză, 

se traduce în română prin "enciclopedie"). 

Rădăcinile ei au apărut în anul 1994, când Howard Cunningham a 

inventat conceptul unui "wiki", o pagină care să poată fi editată prin navigatorul 

de internet, pagină numită WikiWikiWeb. Proiectul a fost făcut public în anul 

1995, cu scopul de a facilita comunicarea dintre programatori. Succesul 

programului a fost mare şi acest lucru s-a datorat în cea mai mare parte 

utilizatorilor care au venit cu noi şi noi contribuţii şi inovaţii în ceea ce priveşte 

interfaţa şi conţinutul paginii. 

Ideea de a aduna toate cunoştinţele lumii într-un singur loc, pentru a 

exista o unică bază cu informaţii din tot ce cunoaşte omenirea nu e nouă. 

Egiptul antic, preocupat de aceeaşi  

problemă, a înfiinţat imensa bibliotecă din Alexandria. 

Din faimoasa biblioteca, nu s-a păstrat nimic, iar contemporanii noştri 

bâjbâie prin întuneric, ca să afle câte ceva din gândirea pierdută în acel uriaș 

depozit de înţelepciune, distrus prin prostie omenească. 

 

Enciclopedia Wikipedia propriu-zisă a fost lansată în Ianuarie 2001 de 

către Jimmy Wales şi Larry Sanger şi de atunci până în zilele noastre se 
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bucură de contribuţiile utilizatorilor prin adăugarea de noi articole şi 

îmbogăţirea celor vechi cu informaţii la ordinea zilei.  

 În martie al aceluiaşi an a fost creată ediţia franceză, urmată la 

interval scurt de altele şi altele. Ediţia în limba romană a demarat în iulie 2003. 

În prezent, paginile portalului pot fi accesate în 285 de limbi, de pe toate 

continentele. 

Contribuitorii enciclopediei Wikipedia poartă denumirea de 

"wikipedieni". 

Dat fiind faptul că enciclopedia online Wikipedia a evoluat într-un timp atât de 

scurt şi este actualizată şi completată zilnic de către utilizatorii ei, o face fără 

îndoială cea mai accesibilă şi celebră enciclopedie de pe internet. Aceasta 

reprezintă o sursă vastă de cultură, conţinând informaţii citate provenind dintr-o 

mare varietate de cărţi, reviste şi periodice scrise, dar şi online. Datorită 

numărului mare de surse citate, wikipedienii uneori dau impresia că unele 

articole pot fi discutate până la infinit, dată fiind diversitatea abordărilor 

acestora de către contribuitori. Numărul contribuitorilor şi limbilor în care este 

disponibilă Wikipedia fiind în continuă creştere, nu încape îndoială că 

Wikipedia va reprezenta pentru majoritatea populaţiei globului prima sursă de 

informare asupra unui subiect şi primul reper pentru cercetări ştiinţifice. 

Biblioteca electronică nu are documente palpabile, nu te face să tresalţi 

simţind parfumul manuscriselor, dar este accesibilă oricând şi oricui, fără ca 

măcar să răsfoiască  

maldăre de cărţi. 

 Mai mult decât însuşi accesul la documentare, impresionează 

entuziasmul cu care miile de autori anonimi şi-au oferit aportul dezinteresat 

pentru a crea acest uriaş templu al cunoaşterii. 

Portalul a reuşit să se menţină în funcţiune fără a apela la reclame 

comerciale, care ar aduce venituri, dar ar dăuna atât vitezei de lucru, data de 

încărcarea paginilor, cât şi uşurinţei  

accesării de către utilizatori.  

Acceptarea reclamei ar însemna şi transformarea unei acţiuni non-

profit într-una comercială, cu obligaţii faţă de colaboratori, cu urmărirea 

intereselor de rating sau chiar cu acceptarea unor avantaje privind conţinutul 

articolelor. Aceasta ar contravine intenţiilor cu care a fost creat portalul. 

Orice utilizator poate deveni oricând redactor la Wikipedia, acceptând 

condiţiile de corectitudine. Numărul redactorilor este în continuă creştere, iar 

ponderea femeilor printre ei este de 13%. Vârsta medie a redactorilor este 

cuprinsă între 20 şi 30 de ani.  

Autorii portalului n-au scăpat din vedere nici faptul că numeroşi 

doritori de a avea acces la informaţii nu dispun de acces la Internet. Pentru ei, a 

fost căutată şi găsită o soluţie. Astfel s-au lansat, în august 2003, variante în 
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limba engleză pe suport de hârtie, pe CD şi pe DVD, iar în 2004 au apărut 

variantele în limba germană.  

La sfârşitul primului an după lansare, varianta în limba romană avea 

deja 3.000 de articole, ocupând locul 16 în clasament. În decembrie 2004, 

dispunea de 10.000 de articole, în ianuarie 2007 avea 50.000 de articole, iar la 

începutul anului 2008 număra 100.000 de articole. În prezent, Wikipedia în 

limba română numără peste 240.000 de articole.  

Wikipedia s-a izbit de o dificultate aparte în legătură cu faptul că în 

standardul ISO 639 figurează, ca limbaj separat, limba moldovenească. 

Portalul, consecvent principiilor sale şi dorind să servească toţi potenţialii 

utilizatori, a creat un site separat pentru această limbă, cu caractere slave.   

În scurt timp, s-a constatat însă ca utilizatorii de limba moldovenească 

nu accesează site-ul redactat cu caractere slave, apelând la cele latine, 

corespunzătoare limbii române. În aceste condiţii, Wikipedia a îngheţat 

programul pentru limba moldovenească în anul 2006. 

  În prezent, programul redactat în limba română conține 241.831 de 

articole, cel mai mare număr de articole fiind însă  în limba engleză, respectiv 

4.471.000, urmat de cele germane, 1.697.000 articole şi franceze, 1.485.000. 

Mai este de notat şi faptul că, în afara limbilor de largă circulaţie, 

Wikipedia nu ocoleşte limbile locale, folosite în perimetre mici, cu populaţii 

reduse şi chiar unele limbi ieşite din uz: corsicana, occitana ("langue d'oc" în 

franceză), bretona, picarda, bască, latină,  

catalana, esperanto. 

În primii cinci ani, un nemaivăzut boom informaţional a invadat 

paginile portalului, dar deodată, după 2006, numărul entuziaştilor a început să 

scadă. 

Cea mai simplă explicaţie pare a fi  aceea că s-a scris totul despre tot şi 

portalul nu mai are ce scrie de vreme ce la orice temă găsim un documentar. 

Poate proiectul s-a dilatat la maximum, iar dacă-l mai umflam, crapă. 

Totuşi, nu dă semne să crape: portalul încă mai este împănat cu 

numeroase pagini nescrise, încă te mai îndeamnă să le îmbunătăţeşti, cu 

menţiunea "acest articol este un ciot". Mai sunt, deci, multe de adăugat. 

Este normal să ne gândim numaidecât şi la o a doua explicaţie, pentru 

care portalul Wikipedia începe să piardă din strălucire: este foarte posibil ca 

noua politică a site-ului, adoptată în ultimii ani, să-i fi descurajat pe unii autori. 

Multă vreme, se putea scrie orice şi totul se plasa în pagina după o metodologie 

simplă. Acum, editorul portalului cere să nu lipsească din articol numeroase 

linkuri, cu trimitere la alte articole pe tema, îmbogăţind documentarea 

cititorului. În plus, a crescut exigenta în selectarea textelor, cu drept de a le 

modifica sau de a renunţa la ele. Aşa ceva irita. 
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Nu toată lumea este dispusă să sacrifice timp şi efort pentru o cauză 

gratuită, dar supusă la filtre severe. În aceste condiţii, sporeşte calitatea celor 

publicate, dar scade cantitatea lor. 

Când a apărut Wikipedia, acum zece ani, 

alternativele internauţilor erau puţine, iar 

curiozitatea enormă. Între timp au 

apărut blogurile personale, site-urile 

sociale şi multe alte noutăţi care 

îţi consuma timpul, spre paguba 

enciclopediei benevole. 

În atare condiţii, este 

normal să ne întrebăm dacă 

nu cumva se apropie ziua 

când Wikipedia va intra 

într-o fundătură, unde se va 

autodistruge. Am putea 

spune că nu – plecând de la 

trei motive, toate pertinente: 

 

1. Editorul proiectului a înţeles 

că motorul merge la ralanti şi este 

în căutarea unei formule noi, cu care să 

accelereze din nou. Apelul publicat chiar pe 

antetul fiecărei pagini o dovedeşte. 

2. Marile biblioteci pe hârtie scrisă au rezistat timpului în principal prin aportul 

entuziaştilor şi nu s-au autodistrus niciodată. Le-a distrus focul, războiul sau 

răutatea omenească, dar nu dezinteresul. 

3. Din primele zile ale lansării sale, scepticii puneau la îndoială proiectul 

Wikipedia pe motivul îndreptăţit că nu poţi construi un palat numai cu munca 

voluntară. Apelurile de pe antet sugerează că însuşi editorul înţelege îndoială şi 

caută soluţii. 

Cele mai lăudabile fundaţii cu scopuri caritabile, culturale sau sociale 

au luat avânt numai când au dat de sponsorizări sau alte venituri colaterale. 

Pare inevitabil ca editorul să fie convins că n-are altă soluţie decât să-şi 

redeseneze structura economică. 

Sponsorizarea este una din soluţii. Donaţia este a doua. Reclama 

comercială este a treia - deşi nu este de dorit - iar ultima ar fi taxarea accesului. 

Oricare din ele ar fi mai bună decât continuarea declinului, până la prăbuşire. 

În fond, suntem în faţa unei biblioteci şi avem numai două alternative: 

ori o susţinem cum putem, ori îi dăm foc - istoria are experienţa în ambele 

variante.  
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pericolele  
internetului  

gratuit  
oferit de reţelele Wi-Fi 

 
Cum te protejezi în acest paradis al hackerilor 

 

Prof. Anca-Manuela Popescu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Conectarea la hotspot-uri Wi-Fi (modalitate prin care conectezi  

două calculatoare  între ele fără să folosești  fir) timp de câteva 

momente pe zi a devenit deja o a doua natură pentru mulţi utilizatori de 

smartphone-uri. O astfel de reţea poate expune dispozitivul la riscuri 

ascunse.  

Mai mult de jumătate dintre utilizatori nu adoptă măsuri de precauţie 

atunci când se conectează la o reţea Wi-Fi publică . 

În prezent, este foarte simplu să stai tot timpul online – pe lângă 

reţelele celulare şi cele broadband ( implică viteze de transfer a datelor), 

utilizatorii au la dispoziţie, în mod constant, cel puţin un hotspot (un 



 

martie 2014 62 

router  wi-fi care poate găzdui mai multe dispozitive cu conexiune 

internet) pentru conectarea computerului sau a dispozitivului mobil la 

internet. 
Însă, aceste hotspot-uri nu asigură protecţia utilizatorilor – mulţi 

dintre aceştia nefiind conştienţi sau îngrijoraţi cu privire la posibilele 

probleme cu care se pot confrunta ulterior. 

Sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie atunci când 

folosiţi o reţea Wi-Fi publică? 
Răspunsul este, fără îndoială, DA. Nu poţi şti niciodată ce ar 

putea face „tipul cu laptop de la masa vecină”. Poate, la fel ca tine, îşi 

verifică email-ul sau stă de vorbă cu un prieten. Sau poate că 

monitorizează activitatea online a tuturor celor din jurul lui – inclusiv pe 

a ta. Atacurile de tip „Man-in-the-Middle” fac acest lucru posibil. Orice 

punct de acces Wi-Fi reprezintă o cale de acces la internet pentru toate 

dispozitivele conectate. Fiecare acţiune a unui dispozitiv este transmisă 

prin intermediul punctului de acces şi numai apoi ajunge la site-urile pe 

care utilizatorii doresc să le viziteze. 

Fără criptarea comunicării dintre utilizatori şi punctul de acces, 

este foarte simplu pentru un infractor cibernetic să intercepteze toate 

datele înregistrate de utilizator. Acestea pot include date bancare sau 

informaţii înregistrate pe site-ul unui magazin online. În plus, astfel de 

atacuri sunt posibile chiar şi dacă hotspot-ul este protejat printr-o parolă 

sau dacă utilizatorul navighează pe site-uri folosind conexiuni securizate 

https.  

Ce tip de informaţii sunt de interes pentru infractorii cibernetici? 

Orice tip de date care le pot aduce un profit – în special date de 

înregistrare pentru diferite conturi şi parole pentru e-mail, e-banking, e-

payment şi reţele sociale. 

Firmele specializate  recomandă numai folosirea conexiunilor securizate 

pentru punctele de acces. Doar astfel se poate reduce considerabil riscul 

ca infractorii cibernetici să intercepteze activitatea online. Însă, dacă 

utilizatorul doreşte să folosească website-uri care cer înregistrarea 

informaţiilor personale, precum numele contului şi parola, această 

măsură de precauţie trebuie însoţită de alte instrumente de protecţie. 

Cum recunoaștem o rețea securizată? 
Un prim indiciu evident pentru a recunoaște o rețea securizată 

este faptul ca utilizatorului i se cere sa introducă o parola. Asta 

înseamnă ca rețeaua nu are un caracter public şi că doar un număr 

http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/retea/
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limitat de utilizatori (cei care cunosc parola sau au certificatele de acces) 

se pot conecta la ea. 

Ce nu trebuie să facă un utilizator când este conectat la o 

rețea Wi-Fi publică (care nu cere date de autentificare)?  
Este recomandat ca atunci când un utilizator se conectează la o 

rețea publică să nu efectueze tranzacții bancare sau să acceseze adresa 

de email sau conturile rețelelor de socializare. 

"Chiar şi atunci când folosește mailul este recomandat să evite transferul 

de documente confidențiale sau personale", mai susține specialistul. 

Cum îşi pot proteja utilizatorii rețeaua proprie de Wi-Fi de 

atacuri ? 
Pentru cei care au rețea Wi-Fi la domiciliu, specialiştii arată că 

trebuie realizați următorii pași pentru a preveni potențialele atacuri : 
- Schimbați credenţialele (numele de utilizator şi parola) 

prestabilite de acces la panoul de control al router- ului 

(de regulă sunt username: admin, password: 

root); 
- Ascundeți numele rețelei Wi-

Fi (SSID) pentru a nu permite altor 

dispozitive sa se conecteze fără a şti 

în prealabil numele rețelei; 
- Adăugați filtre de MAC 

(Media Access Control), astfel încât 

doar dispozitivele personale să poată 

accesa rețeaua Wi-Fi; 
- Pentru router-ele care acceptă, 

se poate folosi şi un serviciu de tip VPN 

(Virtual Private Network) ce asigura criptarea 

traficului. Astfel, chiar dacă un potențial atacator reușește să penetreze 

rețeaua, va avea dificultăţi în a decripta comunicațiile din rețeaua 

compromisa. 

Însă nici rețelele Wi-Fi care sunt protejate doar cu parolă nu 

scapă de "ochii" vigilenți ai hackerilor, deoarece un atacator cu 

suficiente cunoştinţe poate prelua controlul asupra rețelei. 

Deci, mare atenţie când utilizaţi internet gratuit oferit de rețelele 

Wi-Fi. 

  

http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/utilizatori/
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IMPRIMANTA 3D  

– tehnologia ce va aduce cea de-a doua Revoluţie Industrială 
 

Prof. Ioana-Elena Tipa 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Ce presupune imprimarea 3D? 
Imprimarea 3D este un proces folosit de câteva decenii în industrie, 

unde mai poartă numele de "prototipare rapidă". Această tehnologie a apărut în 
anii '80, fiind folosită iniţial de companiile cu bugete masive, precum cele din 
industria aerospaţială, sau de echipele de Formula 1. 

Acestea funcţionează într-un mod similar imprimantelor obişnuite, 
folosind în loc de cerneală diferite materiale (de la plastic la argint sau chiar la 
titaniu) pe care le «imprimă» în straturi succesive, construind astfel un obiect. 

Imprimantele 3D permit designerilor să producă într-un timp foarte 
scurt un prototip. Astfel, acesta poate fi testat şi remodelat rapid, fiind redus 
considerabil timpul necesar pentru a trece de la etapa de prototip la cea de 
produs finit. 

Imprimanta 3D care 
poate ridica o casă în 24 de 
ore 
Aceasta poate ridica o casă cu 
suprafață de 322 de metri 
pătrați în numai 24 de ore a 
fost creată de către oamenii 
de știință de la Universitatea 
Carolina de Sud.  
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Contour Crafting este numele imprimantei 3D de mai sus şi are la bază 
viziunea profesorului Behrokh Khoshnevis. El a sintetizat într-un mod foarte 
creativ modul în care se desfăşoară lucrurile. ,,În principiu, mărim la scară o 
imprimantă 3D până la dimensiunea unei clădiri.  

Pentru a funcţiona în condiţii optime, imprimanta necesită nişte stâlpi 
înalţi de susţinere, două şine şi un sistem de prindere care îi permite să lucreze 
atât pe axele X, cât şi Y, din momentul în care a fost calibrată. Treaba este atât 
de bine pusă la punct încât în câţiva ani s-ar putea să nu mai avem parte de 
muncitori în construcţii. ,,Realitatea este că multe joburi noi pot fi create în acest 
sector şi de pe urma lui.”   

 

 
Prima imprimantă 3D care combină mai multe materiale  

și culori pentru acelaşi obiect 
 
Compania israeliană Stratasys a lansat prima imprimantă 3D din lume 

care poate combina mai multe materiale de diferite culori pentru crearea unui 
obiect. 

Aceasta declanșează, în mod cert, o revoluție în prototiparea 
industrială. Da, vorbim de o imprimantă cu dimensiunile de 1.400×1.260×1.100 
mm (cam cât o multifuncțională pentru birouri mari) și greutatea de 430 kg, 
dedicată profesioniștilor care lucrează la prototiparea noilor produse. Chiar și 
prețul acesteia de 330.000$ este o indicație a faptului că imprimanta  nu este 
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accesibilă consumatorilor. 
              Noua imprimantă poate crea obiecte cu dimensiuni maxime de 
490x390x200 mm. Aceasta seamănă mult cu o imprimantă 2D cu jet de 
cerneală pentru că aplică în mod similar trei jeturi cu tot atâtea culori de bază, 
combinate cu rășini fotopolimerice care pot varia în flexibilitate și rigiditate. 
Bineînțeles, cele trei culori de bază, albastru, roșu și galben, pot fi combinate 
pentru a obține aproape orice nuanță dorită. 

Imprimantele 3D în medicină 
Obiectele nu sunt singurele creaţii ale imprimantelor 3D. Acestea 

reprezintă o tehnologie promiţătoare şi pentru domeniul medicinei, unde sunt 
deja folosite pentru tipărirea de ţesut uman şi chiar de organe. 

Momentan, tehnologia este încă în fază incipentă, însă companiile 
farmaceutice investesc tot mai mult pentru a o perfecţiona. Unul din motivele 
pentru care acestea sunt interesate de imprimantele 3D este potenţialul lor de a 
uşura procesul de testare a noilor medicamente. Dacă, spre exemplu, 
companiile pot tipări un ţesut similar ficatului uman, acest lucru le va permite să 
studieze efectele noilor medicamente asupra acestuia. Astfel, efectele nocive 
ale unui medicament nou vor putea fi observate mult mai rapid şi cu un cost 
mult mai redus decât cel al testărilor clinice actuale. 

Ce va aduce viitorul? 
În cadrul revoluţiei tiparului 2D, a fost nevoie de aproximativ 40 de ani 

pentru ca invenţia lui Gutenberg să se răspândească în întreaga Europă, 
schimbând radical societatea. Aşa cum nimeni nu a prevestit modul în care 
tiparul avea să reducă influenţa Bisericii Catolice pe continent şi să stimuleze 
apariţia ştiinţei moderne, nici acum nu este posibil să anticipăm toate 
schimbările ce vor fi provocate de această nouă revoluţie a tiparului. 

Unul dintre cei mai optimişti susţinători ai imprimantelor 3D este 
inventatorul şi futuristul Ray Kurzweil. El argumentează că rata de adopţie a 
tehnologiilor de ultimă oră a crescut continuu în ultimii ani şi că acelaşi lucru se 
va petrece şi în cazul acesteia. 

Dacă astăzi imprimantele 3D se folosesc în relativ puţine domenii, 
peste 10 ani se vor putea livra imprimante 3D în ţări sărace , care vor   tipări 
toate elementele necesare pentru o viaţă modernă, de la componentele unei 
case la ţevile necesare pentru transportul apei curate sau chiar la panouri 
solare. 
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ȘTIAȚI CĂ… 
 

Prof. Elena Vijulan 
Prof.  Felicia Lumezeanu 

Liceul Energetic Târgu Jiu   
 
 
 

 Co-fondatorul Facebook, Mark 
Zuckerberg suferă de daltonism și vede 
cel mai bine culoarea albastră. Este 
unul dintre motivele pentru care 
albastrul domină interfața Facebook. 

 Este vegetarian și spune că va consuma 
carne doar dacă va omorî el animalul. 

 Are peste 220000 de fani pe Twitter 
chiar dacă in ultimii 4 ani a postat doar 
de 19 ori, iar in ultimele 15 luni 
niciodată. 

 Este stăpânul unui câine pe care îl cheamă 
Beast (Bestia) și are 1.5 mil. fani pe Facebook. 

 Dacă tastezi @[4:0] într-o fereastră de comentarii 
de pe  Facebook va apărea numele lui Mark Zuckerberg.  

 Elefanții nu pot sări 

 Toți urșii polari sunt stîngaci 

 Crocodilii nu-și pot scoate limba 

 Nu poți strănuta cu ochii deschiși 

 Bobul de strugure explodează in cuptorul cu microunde. 

 Nicio hîrtie nu poate fi împăturită de mai mult de 7 ori. 

 Lui Thomas Edison-inventatorul becului-îi era frică de întuneric. 

 În creier există 160000 Km de vase de sînge. 

 Creierul nu a fost conceput  pentru a te concentra asupra 2 lucruri 
in aceelasi timp,iar magicienii profită de acest fapt.Deci, cînd 
toată atenția este captată de un singur lucru,celelalte aspecte 
ale”cadrului” rămîn  neacoperite. 

 111.111.111 x 111.111.111=12.345.678.987.654.321 
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Secretul.Succesului 

citate celebre  

 

 

 

 

Prof. Anca Trocan 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

 „Succesul nu este cheia fericirii. Fericirea este cheia succesului. Dacă-

ţi place ce faci, atunci vei avea succes.” — Albert Schweitzer 

 „Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi.” — Robert 

Collier 

 „Am învăţat că scurtăturile nu dau roade pe termen lung.” — John C. 

Maxwell 

 „Averea, notorietatea, poziţia şi puterea nu sunt deloc măsuri ale 

succesului.” — H. G. Wells 

 „Ai încredere și acționează ca și cum ar fi imposibil să eșuezi.” —

 Charles F. Kettering 

 „Fă azi ce alţii nu fac ca să trăieşti mâine cum alţii nu pot.” — Zig 

Ziglar 

 „Ca să reușești, găsește-ți un drum și ține-te de el.” — Andrew 

Carnegie 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/albert-schweitzer/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/robert-collier/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/robert-collier/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/john-c-maxwell/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/john-c-maxwell/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/h-g-wells/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/charles-f-kettering/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/zig-ziglar/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/zig-ziglar/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/andrew-carnegie/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/andrew-carnegie/
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 „Sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță.” — Nicolae 

Iorga 

 „Mai bine să eşuez în ceva ce îmi place decât să reuşesc în ceva ce 

urăsc.” — George Burns 

 „Nimic nu este prea dificil dacă împarți în pași mici ceea ce ai de 

făcut.” — Henry Ford 

 „Nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă.” — Alexandru 

Macedon 

 „E mai bine să eşuezi în condiţii onorabile decât să reuşeşti prin 

fraudă.” — Sofocle 

 „Marile reușite se dobândesc cu sacrificii mari și nu sunt niciodată 

rezultatul egoismului.” — Napoleon Hill 

 „Pentru a reuși, dorința ta de a avea succes trebuie să fie mai puternică 

decât teama de a nu reuși.” — Bill Cosby 

 „Succesul stârneşte întotdeauna duşmănii.” — André Maurois 

 „Toţi îşi cer partea succeselor, dar înfrângerile se trec numai pe seama 

unuia.” — Tacit 

 „Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să 

reușești.” — Theodore Roosevelt 

 „Poți obține în viață tot ce vrei dacă ajuți suficient de mulți oameni să 

obțină ce vor.” — Zig Ziglar 

 „Nu contează ce meserie ai, contează să fii cel mai bun.”— Abraham 

Lincoln 

 „Nu am dat greş. Pur şi simplu am descoperit 10.000 de idei care nu 

funcţionează.” — Thomas Edison 

 „Cea mai bună răzbunare este succesul.” — Frank Sinatra 

 „Nu pune limite la nimic. Cu cât visezi mai mult, cu atât ajungi mai 

departe.”— Michael Phelps 

 „Nu cunosc nimic mai încurajator decât capacitatea omului de a se 

ridica în viață prin propriile strădanii.”— Henry David Thoreau 

 „În viață nu contează dacă pierzi sau câștigi... Contează dacă pierd sau 

câștig eu!” — Winston Churchill 

 „Înainte să faci ceva perfect, fă ceva perfectibil.” — Bill Gates 

 „Nu încerca să fii un om de succes, ci un om de valoare.” — Albert 

Einstein 

 „N-am să ajung pe culme? Se prea poate. Dar vreau să urc atât cât am 

să pot, prin mine.” — Edmond Rostand 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/nicolae-iorga/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/nicolae-iorga/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/george-burns/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/henry-ford/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/alexandru-cel-mare/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/alexandru-cel-mare/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/sofocle/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/napoleon-hill/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/bill-cosby/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/andre-maurois/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/tacit/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/theodore-roosevelt/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/zig-ziglar/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/abraham-lincoln/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/abraham-lincoln/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/thomas-edison/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/frank-sinatra/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/michael-phelps/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/henry-david-thoreau/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/winston-churchill/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/bill-gates/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/albert-einstein/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/albert-einstein/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/edmond-rostand/
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 „De la intenție la realizare e de parcurs obstacolul imens al 

posibilității.” — Tudor Arghezi 

 „Un om de succes este acela care poate construi o fundație solidă cu 

cărămizile pe care alții le aruncă în el.” — David Charles Brink 

 „Descurajarea și înfrângerile sunt unele dintre cele mai sigure căi către 

succes.” — Dale Carnegie 

 „Să zbori este să încerci să te izbești de pământ și să ratezi.” —

 Douglas Adams 

 „Orice soldat poartă în raniță bastonul de mareșal.” — Napoleon 

Bonaparte 

 „A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, a 

lucra împreună este un succes.”— Henry Ford 

 „Succesul este înălțimea de la care ricoșezi după ce te izbești de 

podea.”— George S. Patton 

 „Că ai căzut nu are nici o importanță deoarece numai modul în care te 

ridici contează.” — Nelson Mandela 

 „Secretul succesului este constanța cu care-ți urmărești scopurile.”—

 Benjamin Disraeli 

 

 

 

 
 
 
  

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/tudor-arghezi/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/david-charles-brink/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/dale-carnegie/
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/douglas-adams/
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http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/napoleon-bonaparte/
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Viața în  

 
 

Dragoş-Cristian Merei, 12B 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Arbitrii n-au suporteri sau fan club. Nimeni nu îi aclamă atunci când 

intră pe teren. Nu li se cer autografe după meci. Dimpotrivă. Au şanse mari să 
scoată pe cineva din sărite chiar şi fără voia lor. Indiferent ce ar face, una dintre 
tabere se va supăra pe ei. Critici, injurii, vorbe grele prin presa scrisă sau la 
televizor. Au un rol foarte important in asigurarea desfășurării normale a jocului. 
Pentru a-și duce misiunea la bun sfârșit, arbitrii au nevoie de o pregătire 
temeinica, complexă si constantă, din punct de vedere teoretic si fizic. Dacă atât 
pregătirea fizică cât si cea teoretică au un rol însemnat in evoluțiile generale ale 
arbitrilor atunci când arbitrează, tot la fel de însemnat mi se pare a fi si rolul 
pregătirii psihologice dinaintea fiecărui joc de fotbal. Arbitrii de fotbal au si ei 
calitățile si defectele specifice omului de rând. Având o instruire aparte, 
caracteristica activității fotbalistice, ei trebuie sa fie posesorii unor calități care, 
însumate, sa determine personalitatea fiecăruia dintre cei ce se prezintă la 
examenul săptămânal din iarba. 
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Arbitrii in opinia mea trebuie sa aibă acea însușire nativă care se cheamă 
inteligentă. Inteligența nu este întotdeauna apanajul posesorilor de diplome. 
Spre deosebire de voință, inteligenta este nu numai după părerea mea, o 
calitate nativă a unui arbitru bun. De cele mai multe ori, inteligenta unui arbitru 
se manifestă prin capacitatea de anticipare a unei faze grele sau prin rapiditatea 
in care un arbitru se poate adapta la împrejurări noi. Toate acestea îl fac pe 
arbitru sa fie capabil pentru a putea reacționa spontan in situații grele ivite in 
timpul unui joc de fotbal si de a lua decizii corespunzătoare. Vreau sa 
menționez faptul că inteligent nu poate fi calificat numai arbitrul care nu 
greșește, pentru ca este omenește a greși. Dar o greşeală poate umbri zeci de 
decizii corecte şi chiar o face. O îmbunătăţire a imaginii arbitrilor vine din 
publicarea statisticilor la nivel global. Cifrele spun aşa: 92% din ceea ce fluieră 
un arbitru este corect. Sigur, discuţia nominală îi poate defavoriza pe unii sau 
pe alţii dar în ansamblu, arbitrii nu sunt nici rău intenţionaţi nici orbi. De obicei 
îşi fac treaba. Inteligent este si arbitrul care greșește cat mai puțin, dar 
întotdeauna neesențial in economia unui joc de fotbal.     

 
Câteva din calitățile unui arbitru: 

- munca 
- inteligența  
- concentrare 
- pregătire fizică foarte bună 
- pregătire psihică 
- experiență 
- curaj 
- personalitate 
- cunoașterea LegilorJocului 
- capacitatea de a gestiona jocul 
- onestitate 

 
 

“Este adevărat că micile detalii fac marile diferențe, 
 iar pentru a stăpâni aceste mici detalii trebuie să te străduiești,  

să îți dorești cu adevărat să fii apreciat,  
să faci cu pasiune aceasta activitate,  

să fii conștient că fără sacrificii nu apar marile rezultate”.  



 

impuls   73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANŢA SPORTULUI  
în viaţa noastră 

Pof. Alin Sulea 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

 
Sportul reprezintă ambiție, respect, toleranţă, bucurie, agonie, 

prietenie, unitate, eleganţă, altruism, suflet şi dragoste. 

Câteodată sportul te face să fii natural şi inventiv, muncitor, o 

persoană care dorește să progreseze tot timpul, pasionat de ceea ce face 

şi dorește să obțină în viață, neclintit în momentele critice şi mediator şi 

mentor al propriilor aptitudini şi calităţi.         

Sportul este un vis ce va dăinui în toata viața ta fără să îți dai 

seama, el doar îți va oferi portițele pentru asta. 

Ne întrebăm deseori de ce am ajuns să suferim la vârste fragede 

de boli pe care bunicii noștri le-au cunoscut abia la bătrânețe. Răspunsul 

este unul cât se poate de simplu: din lipsa mișcării care, alături de 

poluare şi stres, ne deteriorează prematur corpul. Sedentarismul creşte 

șansele de obezitate, boli cardiovasculare, diabet de gradul II, 
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osteoporoză sau chiar cancer, dar şi alte afecțiuni care conduc la 

pierderea independenţei unei persoane şi la un deces prematur. La nivel 

global, se pare ca doar 1 din 3 persoane conștientizează importanţa 

sportului în viață, adică măcar cea a celor 30 de minute zilnice de 

mișcare esențiale pentru sănătatea oricui, indiferent de greutate, sex sau 

istoric medical. Pe măsura ce înaintăm în vârstă, este extrem de 

important să rămânem activi dacă vrem să ne putem bucura de activități 

mărunte care altădată păreau floare la ureche, dar şi să nu cunoaștem 

greutățile depresiei sau ale oricărui tip de demenţă. Sportul ajută la 

încetinirea procesului de îmbătrânire fizică, dar şi mentală, sporind 

oxigenarea țesuturilor şi întărind sistemul imunitar. Sper ca aceste 

argumente să vă convingă de importanta sportului în viața fiecăruia…  

Știu, nu ai timp, nimeni nu are timp pentru sport, nici măcar cei 

care recunosc importanţa sportului în viață, dar poți încerca să combini 

diverse activități cotidiene de intensitate diferită pentru a obține măcar 

cele 30 de minute de mișcare necesare zilnic. Iată, așadar, care sunt cele 

mai comune activități în funcție de gradul de intensitate: 

Intensitate mică: curăţenia, datul cu aspiratorul, cântatul la 

diverse instrumente, spălatul de mână; 

Intensitate medie: plimbările, mersul normal, tenisul de masă, 

spălatul geamurilor. 

Intensitate mare: mersul vioi (6km/h), sporturile în aer liber 

(volei, baschet, tenis), mersul pe bicicletă, dansul, săritul corzii. 

 

 

beneficiile înotului 
 

 

Înotul este o activitate care aduce o multitudine de beneficii, de 

la cele fizice până la cele mentale şi sociale. Înotul oferă un excelent 

antrenament cardiovascular şi de asemenea tonifică musculatura, ajută 

la scăderea în greutate şi fortifică plămânii. Iată doar câteva dintre 

beneficiile aduse de înot. 

Înotul este o opțiune excelentă pentru a face mișcare în orice 

perioadă a anului, dar este o activitate mai populară îndeosebi pe timpul 

verii, când se poate practica în bazine descoperite sau chiar la mare. 

Anumite sporturi precum alergatul, aerobicul, fitness-ul solicită foarte 
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mult articulațiile şi sistemul muscular. Înotul, în schimb nu forțează 

articulațiile. Înotul este o formă de antrenament care creşte frecvenţa 

cardiacă şi stimulează circulația. În timpul înotului, toate grupele 

musculare sunt puse în mișcare simultan, provocând organismul la un 

antrenament total. Frecvenţa cardiacă trebuie să crească cu scopul de a 

furniza mai mult oxigen pentru activitatea musculară. În timp, rezistenţa 

organismului va creşte iar antrenamentul va deveni mai ușor. 

Înotul are o influenă pozitivă asupra plămânilor, în sensul că în 

timp creşte capacitatea respiratorie. Acest lucru este benefic pentru 

persoanele vârstnice a căror capacitate respiratorie începe sa scadă odată 

cu înaintarea în vârstă. De asemenea, înotul este folositor pentru adulții 

şi copiii cu astm. Studii efectuate pe eșantioane reprezentative de copii 

şi adulți au arătat că înotul reduce severitatea episoadelor de astm. 

Creșterea capacitații pulmonare 

câștigată prin înot şi inhalarea 

aerului umed care înconjoară 

piscina pot îmbunătăți 

funcția pulmonară şi 

controlează episoadele 

de astm. Dar clorul cu 

care se dezinfectează 

piscinele poate exacerba 

simptomele astmului. De 

aceea este indicat să se 

ventileze corespunzător spaţiile 

unde sunt plasate piscinele închise. 

O persoană de 60 de kilograme care înoată într-un ritm moderat 

arde aproximativ 240 de calorii la fiecare 30 de minute. Cu timpul, 

arderea caloriilor şi creșterea metabolismului derivată din înlocuirea 

grăsimii cu masa musculara poate conduce la o scădere în greutate 

importantă. Pentru ca scăderea în greutate să se producă, dieta trebuie să 

fie controlată. Pentru multe persoane, înotul este şi o formă de meditație. 

Acest lucru este posibil deoarece înotul este o activitate care necesită 

maximă concentrare. Înotul reduce stresul şi ne face să ne simțim 

relaxați şi odihniți. 

Înotul este distractiv si poate fi o modalitate foarte bună de 

socializare. În acest sens se recomandă şi cursurile de aerobic în apă. 

Exercițiile aerobice efectuate în apă sunt mai eficiente deoarece în 
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general mișcarea în apă presupune mai mult efort. Pentru cei mai în 

vârstă, cu probleme articulare (artrita), exercițiile efectuate în apă sunt 

mai sigure, satisfac dorința de mișcare, cresc flexibilitatea şi au impact 

scăzut asupra articulațiilor.  

Indiferent de vârstă, greutate, nivel de calificare, înotul este o 

alegere excelentă de petrecere a timpului liber şi nu numai. Poate fi 

privită şi ca o formă de antrenament care se adaugă la exercițiile făcute 

în mod obișnuit. Înainte de a începe antrenamentul, înotul ajută la 

încălzire, iar după terminarea exercițiilor, ajută la relaxarea 

musculaturii. 

Înotul este un exercițiu care aduce beneficii atât adulților cât şi 

copiilor. Accesul la înot în general nu este costisitor. Piscinele 

exterioare sunt binevenite pe timpul verii în timp ce bazinele acoperite 

permit antrenamentul în orice alt anotimp. 
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b e r e a 
Gabriel Ţundrea, 11D 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 
Berea este una dintre acele băuturi care se consumă mereu, indiferent 

de ocazie. Unii o preferă rece, alţii caldă. Unii o vor brună, alţii blondă, la 
petreceri sau acasă în faţa televizorului. Totuşi, chimie, fizică, biologie – toate 
îşi aduc contribuţia la obţinerea spumoasei băuturi, într-un proces complex, în 
care cunoştinţele ştiinţifice moderne s-au alăturat celor tradiţionale. În cele ce 
urmează vom trece în revistă câteva date care însoţesc “cv-ul” acestei curioase 



 

martie 2014 78 

băuturi… 
Berea este o băutură alcoolică obținută din 4 produse naturale: drojdia 

de bere, malț, hamei și apă. Aceasta are aproximativ 5% alcool; așa-numita 
bere fără alcool are între 0 și 0,5% alcool. Temperatura ideală de consumat 
berea este cuprinsă între 6 și 8 °C. De obicei energia berii provine din grâne, 
dar poate să vină și din energia cartofilor sau a mazării. Se poate spune că și 
japoneza sake se poate încadra în definiția berii. În Rusia, berea se încadrează 
oficial la categoria băuturilor non-alcoolice. 

 
Istorie 
Berea a apărut acum cca. 6.000 de ani. Vine cel mai probabil de la pâine 

care s-a udat și a început să fermenteze, de unde a apărut procesul de 
fermentare. Această descoperire a avut loc de mai multe ori în istoria omenirii, 
astfel că nu se poate ști sigur unde a fermentat la început berea. 

Cele mai vechi urme de bere, care provin din anii 3.500-2.900 î.Hr., au 
fost descoperite de curând în Tepe, Mesopotamia (astăzi în Iranul de vest). 

Unii cercetători, studiind un număr mare de texte antice cât și texte târzii, 
au ajuns la concluzia că în antichitate exista o legătură strânsă între coacerea 
cerealelor și fabricarea berii. Coacerea cerealelor este până in zilele noastre un 
moment important în fabricarea berii. 

Se pare că berea era asemănătoare unei grăsimi groase de culoare 
întunecată, fără să conțină o cantitate mare de alcool, însă foarte hrănitoare. 
Datorită gustului deosebit, ea ocupa un loc important in dieta oamenilor din 
acea vreme. Arheologii de la Universitatea Cambridge au întreprins un studiu al 
proceselor de pregătire a berii și cerealelor in Egiptul antic. Obiectul de studiu a 
fost găsit in mormintele in care s-au păstrat rămășițe de mâncare și bere. 
Calitatea acestora depinde de zahărul necesar pentru fermentație. 

În zilele noastre, pentru ușurarea procesului semințele se pun la uscat, 
astfel încât se obține malțul. Malțul se fierbe, se strecoară și se adaugă drojdie. 
Potrivit rețetei tradiționale, pentru obținerea unei drojdii naturale se prepară un 
aluat din făină de grâu, iar aluatul se punea la copt până când mijlocul se 
întărea. După care, bucățile din aluatul copt se puneau într-un decoct de malț 
pentru pregătirea berii. 

În toată lumea 20.000 de feluri de bere sunt îmbuteliate în 180 de feluri, 
de la normală, slab alcoolizată, pils, amară, cremă de bere și bere neagră. 

Chinezii au produs berea numită ‘Kui’ cu aproximativ 5.000 de ani in 
urmă. În Mesopotamia, o tabletă de lut veche de 4.000 de ani indică faptul că 
meseria de berar era una foarte respectată și că cei mai buni berari erau femei. 
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In vechiul Babilon, femeile berar erau de asemenea și preotese. Zeițele Siris și 
Nimkasi erau patroanele berii, iar unele tipuri de bere erau rezervate exclusiv 
unor ritualuri divine. 

În 2100 î.Hr. Hammurabi, al 6-lea rege al Babilonului, a inclus 
reglementări privind activitatea tavernelor in marele lui cod de legi. Aceste 
reglementări aveau în vedere distribuția berii și erau create astfel încât să 
protejeze consumatorii. Pedeapsa prevăzută pentru vânzarea unei cantități mai 
mici decât cea menționată era înecul, ce s-a dovedit o metodă eficientă pentru 
prevenirea repetării infracțiunii. 

 

fabricarea berii  

În 1516 apare Legea Germană a Purității (Deutsche Reinheitsgebot) , 
care spune clar că ingredientele berii trebuie să fie doar apă, orz și hamei. 

Hameiul este floarea de Humulus lupulus, un agent de stabilitate în bere. 
Acizii de hamei au un efect antibiotic slab contra bacteriei gram-positive care 
favorizează activitatea exclusivă a drojdiei de bere în fermentarea berii. Aroma 
dată de hamei, depinde de varietate și utilizare; hameiul fiert cu berea ("hamei 
amărui") produc o amărăciune în timp ce hameiul adăugat mai târziu dă un fel 
de "aromă de hamei" (ultimele 10 minute din fierbere) și "aromă de hamei" 
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(ultimele 3 minute din fierbere sau mai puțin) cu un grad de amărăciune mai 
scăzut. Adăugarea hameiului după fierbere, un proces cunoscut ca și 
"adăugarea hameiului uscat" adaugă puțină amărăciune. Hameiul nefiert dă 
doar o amărăciune slabă. Impactul amărăciunii după o anumită cantitate de 
hamei este specificată în unități de amărăciune. 

 
Curiozităţi/virtuţi medicale 
Un nou studiu efectuat de cercetatorii din cadrul Department of Food 

Science & Technology afiliat Universitatii din California aduce o concluzie 
socanta pentru lumea medicinei, anume aceea ca banala bere este probabil cel 
mai bun remediu impotriva osteoporozei. (cf. Science Daily) 

Consumul moderat de bere poate îmbunătăţi memoria şi nivelul de 
atenţie, amplificând totodată impactul amintirilor autobiografice plăcute asupra 
creierului, relevă prima cercetare din România realizată în cadrul Centrului de 
Studiu despre Bere, Sănătate şi Nutriţie (CSBSN). (cf. Mediafax) 

Consumul ridicat al unui ingredient cheie din bere poate proteja de 
răcelile de iarnă şi de anumite afecţiuni periculoase ce afectează copiii mici, a 
anunţat compania japoneză Sapporo Breweries, citând un studiu ştiinţific. Un 
compus chimic din hamei, planta folosită pentru a da berii gustul amărui, 
reprezintă o barieră eficientă împotriva unui virus ce poate provoca în rândul 
copiilor mici forme severe de pneumonie şi bronşită. (cf. AFP) 

Berea conţine o vitamină care luptă împotriva obezităţii şi îmbunătăţeşte 
masa musculară, spun oamenii de ştiinţă. O molecula numită ribozid-
nicotinamida (NR), care se găseşte în lapte şi despre care se crede că ar exista 
şi în bere şi alte alimente, este responsabilă de aceste beneficii. Ribozid-
nicotinamida nu are efecte secundare şi,în plus, se pare că are capacitatea de a 
prelungi viaţa. (cf. Daily Mail) 

 
 
Surse:  
Descoepra.ro 
WikiPedia.org 
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îţi distrug sănătatea.  
Sănătatea înseamnă viaţă! 

 
Mădălin Nanu, 11D  

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

Ce sunt drogurile?  
Drogul este o substanță - solidă, lichidă sau gazoasă - care, introdusă în 

organism, modifică imaginea asupra propriei persoane şi asupra realității 
înconjurătoare. Folosirea abuzivă poate crea dependenţă fizică şi psihică sau 
tulburări grave ale activității mentale şi ale comportamentului.  

Toxicomania este intoxicația cronică voluntară care duce la pierderea 
libertății de a se abține de la folosirea drogului. Toxicomanul este persoana care 
consumă, în mod regulat, droguri pentru a obține o stare de o anumită 
intensitate.  
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Supradoza înseamnă introducerea în organism a unei cantităţ de 
substanță mai mare decât poate suporta acesta şi care poate produce moartea. 
Supradoza intervine:  

- atunci când consumatorul utilizează o doză prea puternică în raport cu cea 
obișnuită;  

- se folosește un produs insuficient diluat sau amestecat cu alte substanțe;  
- atunci când se continuă consumul dozei uzuale în paralel cu medicația din 

cura de dezintoxicare.  
- sevrajul desemnează simptomele fizice şi psihice care apar atunci când un 

individ este privat de drogul de care devenise dependent sau la scăderea 
accentuata a dozelor.  

 
Caracteristicile drogurilor  
 

** dependenţa fizică nu se întâlnește la toate tipurile de droguri. Când 
apare, ea se manifestă sub forma unor stări patologice care constau în 
necesitatea organică de a folosi droguri pentru a evita tulburările ce apar la 
încetarea utilizării. Dependența fizică apare mai ales la derivații opiului (heroina, 
morfina).  

** dependenţa psihică este cea mai importantă. Ea constă în modificări de 
comportament şi o stare mentală particulară însoțită de necesitatea psihică 
imperioasă de a-şi administra substanța periodic sau continuu pentru a obține o 
stare de bine sau pentru a înlătura disconfortul psihic. Este întâlnită la toate 
tipurile de droguri.  

** toleranţa apare atunci când organismul se obișnuiește cu prezenţa unei 
anumite substanțe şi se adaptează la aceasta. Ca atare, pentru obținerea unei 
anumite stări, toxicomanul trebuie sa mărească dozele. Astfel, un toxicoman 
ajunge să suporte doze care pentru persoanele normale ar fi fatale.  

 
Clasificarea toxicomaniei  

a) după gravitatea efectelor: 1. majoră - morfina, cocaina, amfetamina, 
alcool; 2. minoră - tabagismul, cofeismul;  

b) după numărul drogurilor administrate: 1. monotoxicomanie - 
administrarea unui singur drog; 2. politoxicomanie - folosirea mai multor droguri. 
Este cel mai des întâlnită.  
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Unele motive ale consumului de droguri  
- se ivește posibilitatea şi tinerii pur şi simplu încearcă.  
- consumul de droguri poate fi văzut ca un lucru excitant şi pentru care ai 

nevoie de curaj, şi în loc să fie opriți de prezentarea lui ca pe un pericol, se 
poate ca tinerii să încerce tocmai pentru riscurile pe care le implică.  

- unii tineri folosesc droguri pentru a scăpa de problemele zilnice (divorțul 
părinților, abuzul sau neglijarea în familie, la școală sau alte situații).  

- consumul de droguri poate fi provocat de singurătate, de sentimentul de 
inutilitate, de lipsa respectului de sine sau a încrederii în sine.  

- din spirit de frondă.  
 
Realitate şi ficțiune!  
Majoritatea oamenilor nu sunt bine informați despre efectele diferitelor 

droguri. Faptul de a dispune de informații adecvate vă poate ajuta să înțelegeți 
corect acest fenomen şi să vă formați propria opinie atunci când discutați 
despre droguri cu alte persoane. Nu există droguri puternice sau ușoare, bune 
sau rele, ci totul depinde de ceea ce fac oamenii cu ele şi de circumstanțele în 
care sunt folosite. De exemplu, morfina este prescrisă bolnavilor de cancer care 
au dureri mari, fără a-i face dependenți, pe când o doza de LSD poate provoca 
dereglări psihice unei persoane care are o boală mentală latentă. De aceea, nu 
pot fi arătate decât efectele comune ale diferitelor droguri. De asemenea, nu 
există standarde pentru „controlul calitativ" al drogurilor ilegale, acestea putând 
fi amestecate cu alte substanțe, în scopul creșterii profitului.  

Se spune ca folosirea „recreațională" a drogurilor nu ar fi damnatoare, 
dar realitatea este că toate drogurile ilegale sunt periculoase şi produc 
modificări fizice şi psihologice persoanei care recurge la ele.  

Se spune, de asemenea, că marijuana nu ar fi mai rea decât alcoolul sau 
tutunul. În realitate însă, marijuana este foarte periculoasă întrucât ea este 
solubilă în grăsime, ceea ce înseamnă ca elementele sale chimice psihoactive 
se fixează în părțile grase ale corpului (de obicei creier şi organe genitale). O 
țigaretă de marijuana conține mai mulți agenți producători de cancer decât cea 
mai puternică țigaretă de tutun.  

Se spune că doar indivizii slabi şi needucaţi ajung dependenți de droguri, 
însă studiile au dovedit ca toxicomanii provin din aproape toate categoriile 
sociale şi domeniile de activitate. Se spune că abuzul de droguri este „o crimă 
fără victime" deoarece îl vatămă doar pe cel care le consumă, dar în realitate 
toxicomanul nu este singura persoană care suferă. Consecințele consumului de 
droguri se răsfrâng şi asupra familiei, a prietenilor şi a întregii societăţi.   
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Cum recunoaștem o persoana care consumă droguri?  
În funcție de substanța utilizată, pot apărea următoarele semne 

caracteristice:  
- schimbări de dispoziție psihică  
- somnolenţă, apatie, lipsa apetitului  
- lipsa concentrării, scăderea inteligenţei  
- pierderi de memorie  
- halucinații, delir  
- lipsa interesului pentru școală, prieteni, familie  
- apariția unor prieteni noi  
- irascibilitate, agresivitate  
- miros specific  
- inhibarea sau dimpotrivă stimularea dorințelor sexuale  
- lipsa de coordonare motorie  
- accese de tuse, strănut  
- urme de înțepături pe corp  
- prezenţa unor substanțe sau obiecte: capsule, prafuri, fiole, seringi etc.  
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Drogurile în legislația română. Codul penal al României  
Art. 312 - traficul de stupefiante. Producerea, deținerea sau orice 

operațiune privind circulația produselor ori substanțelor stupefiante sau toxice, 
cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin astfel de substanțe ori 
experimentarea produselor sau substanțelor toxice, toate acestea fără drept, se 
pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi…  

Prescrierea de către medic, fără a fi necesar, a produselor sau 
substanțelor stupefiante, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani, iar 
organizarea sau îngăduirea consumului de asemenea produse ori substanțe în 
locuri anumite se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor 
drepturi.  

 
Tentativa se pedepsește!  
Legea nr. 7/1969, modificată prin decretul 

nr. 8/1983  
art. 1 În România sunt interzise 

producerea, deținerea sau orice operații 
privind circulația produselor ori 
substanțelor stupefiante, cultivarea în scop 
de prelucrare a plantelor care conțin 
substanțe stupefiante, prescrierea de către 
medic, fără a fi necesar, a produselor sau 
substanțelor stupefiante, precum si organizarea 
sau îngăduirea consumului acestora în anumite 
locuri. De asemenea, sunt interzise experimentarea produselor sau a 
substanțelor stupefiante, administrarea acestora sub orice forma unei alte 
persoane fără indicație medicală, precum şi deținerea în scop de prelucrare a 
plantelor care conțin stupefiante.  

art. 3 Activitățile prevăzute în art. 1 sunt permise prin derogare de la 
prevederile acestui articol numai în scop umanitar sau veterinar, științific şi 
industrial, pe baza autorizației eliberate de Ministerul Sănătății.  

art. 17 nerespectarea prevederilor art. 1, alin. 2 si 3, se pedepsește 
potrivit dispozițiilor art. 312 cod penal.  

Prevederile în acest domeniu se găsesc si în legea nr. 3/1973, privind 
asigurarea sănătății populației, precum si în codul vamal, care incriminează 
contrabanda cu produse toxice ori stupefiante.  

 
Sursa bibliografică: Wikipedia 
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spiritul 

antreprenorial 

paradigmă a curajului 
 

Prof. Maria Șchiopu 

Colegiul Economic „Hermes” Petroșani 

 
“Întreprinzătorului i se încredinţează responsabilitatea de a conduce şi a dispune  

de resursele ce-i sunt puse la dispoziţie de ansamblul partenerilor săi:  

acţionari, bancheri, muncitori, cadre, manageri“. 

G. Berthu, H. Lepage 

 

Întreprindere, întreprinzător, antreprenor, abilitatea întreprinzătorului, 

spirit antreprenorial, iată câţiva termeni ce se folosesc adesea în mod sinonim. 

În primul rând, sunt întreprinzători: „acele persoane uimitor de 

înzestrate, ale căror acţiuni comerciale au aerul magiei au o putere de 

previziune remarcabilă, sunt foarte fermi şi hotărâţi ca temperament, înţeleg şi 

sesizează pericolele, nu sunt descurajaţi niciodată de şocurile dezastrelor, au o 

asemenea înrâurire asupra celorlalţi, încât toţi cei care intră în contact cu ei 



 

impuls   87 

capătă vigoare. Urmează, în ordine descrescândă, acea categorie de persoane 

foarte talentate care se remarcă prin autoritate naturală, inteligenţă, 

promptitudine şi hotărâre în acţiunile lor. Următorii sunt cei care fac afaceri în 

mod acceptabil, deşi cu mare străduinţă, decât din geniu. În sfârşit, există acei 

câştigători norocoşi, care uneori reuşesc, însă de cele mai multe ori nu, oameni 

care sunt în afaceri datorită supraestimării calităţilor lor sau poate datorită 

faptului că au fost încurajaţi de sprijinul prietenilor, care au dorit să le 

încredinţeze capitalul lor comercial sau bancar”. (F. Walker) 

Antreprenoriatul a început să fie recunoscut în timpul monarhului 

francez Ludovic al XIV-lea care obişnuia să afirme că „burghezii şi 

meşteşugarii vor deveni artizanii bogăţiei”. 

Recunoaşterea valorii antreprenorilor – prin antreprenor înţelegându-se 

un concept foarte asemănător cu cel cunoscut astăzi – datează încă din secolul 

al XVIII-lea în Franţa, când economistul Richard Cantillon asocia asumarea de 

riscuri în economie cu antreprenoriatul. În Anglia, în jurul aceleiaşi perioade 

Revoluţia Industrială îşi făcea simțită prezenţa, iar antreprenorii beneficiază de 

primele oportuniăți de a juca un rol din ce în ce mai vizibil în transformarea şi 

valorificarea resurselor; se înregistrează primele influenţe asupra indicatorilor 

macroeconomici. 

Joseph Schumpeter (1934), considerat de unii un geniu al economiei 

secolului XX, spunea: „În antreprenoriat există o înţelegere pe care o facem în 

legătură cu un anumit tip de comportament care include: iniţiativă, organizarea 

şi reorganizarea mecanismelor socio-economice şi acceptarea riscului şi a 

eşecului”.  

Antreprenoriatul ca subiect de discuţie şi analiză a fost introdus de 

economişti în secolul al XVIII-lea şi a continuat sǎ atragă interesul 

economiştilor în secolul al XIX-lea. 

În viziunea reprezentanţilor şcolii behavioriste, cea care acordă cea mai 

mare atenţie elementelor ce caracterizează antreprenorii, principalele aspecte 

care le sunt specifice sunt acelea de: inovatori, lideri, asumatori de riscuri, 

independenţi, creatori, tenaci, energici, originali, optimişti, orientaţi spre 

rezultate, flexibili, materialişti. 

Schumpeter numeşte spiritul antreprenorial  "furtuna de distrugere 

creativă ", pentru a înlocui sau în mare partea oferi  inovaţii întreg teritoriul 

pieţe şi industrii, în acelaşi timp crearea de noi produse, inclusiv noi modele de 

afaceri .  

Antreprenorul este un actor principal şi un simbol al economiei de piaţă. 

Rolurile şi contribuţia antreprenorilor se amplifică substanţial, simultan cu 

manifestarea lor pe plan calitativ superior, ceea ce se reflectă în revoluţia 

antreprenorială actuală, care potrivit afirmaţiilor a numeroşi specialişti, va 

ajunge la apogeu în secolul XXI, generând multiple mutaţii, unele încă dificil 

de imaginat în prezent. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_destruction&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bentrepreneur%26hl%3Dro&rurl=translate.google.ro&twu=1&usg=ALkJrhiP8GigGbK6s1wA0idWdXhZI56rSQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_destruction&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bentrepreneur%26hl%3Dro&rurl=translate.google.ro&twu=1&usg=ALkJrhiP8GigGbK6s1wA0idWdXhZI56rSQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Business_model&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bentrepreneur%26hl%3Dro&rurl=translate.google.ro&twu=1&usg=ALkJrhggIuZ97Co26da4icRjH7MztUs1yA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Business_model&prev=/search%3Fq%3Dhistory%2Bentrepreneur%26hl%3Dro&rurl=translate.google.ro&twu=1&usg=ALkJrhggIuZ97Co26da4icRjH7MztUs1yA
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Antreprenoriatul este o stare de spirit: 

- spirit de iniţiativă 

- dorinţă puternică de a acţiona 

- putere de automotivare 

- caracter vizionar şi curajos 

- personalitate puternică, hotărâtă şi ambiţioasă 

- îmbinare reuşită între creativitate şi perseverenţă 

- integritate 

- rezistenţă la stres 

- orientare spre oportunitate şi eficienţă 

 

Cele cinci forţe ale spiritului antreprenorial 

Spiritul antreprenorial este definit ca acea capacitate a unei persoane de 

a crea activităţi noi, profitabile, prin efort şi implicare personală intense, prin 

asumarea de riscuri şi depăşirea obstacolelor de mediu. 

Spiritul antreprenorial înseamnă capacitatea de a recunoaşte şi exploata 

oportunităţile, indiferent de resursele de care dispune un individ la un moment 

dat, la care se adaugă încredere în succes, flexibilitate şi voinţa de a te ridica şi 

supravieţui în urma unor eşecuri. 

 De la pasiune la optimism, de la leadership la ambiţie şi adaptabilitate, 

iată cele cinci calități care inspiră un antreprenor in drumul sau spre realizare : 

Pasiune. Cel mai ilustrativ exemplu este însuşi Richard Branson, 

fondator al mega-brandului virgin. Pasiunea acestui antreprenor se naşte din 

apetitul pentru risc, pentru un nou start. Fondat in 1970, Virgin Group s-a 

extins la peste 200 de companii, de la muzică, editură, telefoane mobile si chiar 

transport aerian. “Business-ul e ca un autobuz, întotdeauna va fi unul care vine 

în staţie”, susţine Branson. Pasiunea pentru business nu ar fi la fel fără pasiunea 

pentru viaţă, aventură, caracteristică lui Branson.  

Optimism. Puterea gândirii pozitive, ar spune Jeff Bezos, care trăiește 

după motto-ul “fiecare provocare este o oportunitate”. Bezos este omul din 

spatele celei mai mari librării din lume, pornind de la un start-up online pe care 

l-a numit Amazon.  

Amazon.com a demarat in iulie 1995 şi, fără reclame în presă, a reuşit 

vânzări de 20.000 de dolari pe săptămână, timp de două luni. Deşi sfârşitul 

anilor ’90 prevedea o decădere a afacerilor dot-com, la care se adaugă venirea 

competitorilor Barnes& Nobles, Bezos a mers mai departe cu optimism, 

demonstrând criticilor săi contrariul. Amazon s-a extins, de la cărţi la jucării şi 

electrocasnice. Şi, mulțumită gândirii pozitive a lui Bezos, Amazon.com a 

ajuns astăzi un business de 5,7 miliarde de dolari.  

Adaptabilitate. Poate cea mai apreciată calitate a unui antreprenor a şti 

să te adaptezi este vital în creşterea unei afaceri. Un business trebuie permanent 

îmbunătățit, rafinat şi individualizat pe măsura fiecărui client. Fondatorii 
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Google, Sergey Brin și Larry Page, au ştiut cum să reacţioneze la schimbare, 

conducând noul val de internauţi prin idei simple, inovative, “catchy”, Google 

Earth fiind doar un exemplu. Cu un pas înaintea competitorilor, Google ştie 

cum să exploateze resursele existente, devenind cel mai puternic brand din 

Internet.  

Leadership. Orice antreprenor are atitudinea unui vizionar, carismă, un 

sens al moralităţii bine dezvoltat, entuziasm si calităţile unui predicator. Un 

exemplu este Mary Kay Ash, fondator al Mary Kay Cosmetics, o companie 

care ajută peste jumătate de milioane de femei să-si îndeplinească visul de a 

deţine propriul business.  

Dupa 25 de ani în care a deţinut o poziţie de director de vânzări in cadrul 

aceleiaşi companii, refuzându-i-se şansa de a promova, Ash a fondat in 1963 

propria firma de cosmetice, cu un capital de 5.000 de dolari.  

Lider inspiraţional si motivator, Ash a creat in jurul sau acea atitiudine 

“You can do it!”, ajungând în topul 25 al celor mai influenţi antreprenori din 

ultimii 35 de ani.  

Ambiție. La 20 de ani, Debbi Fields era o tânără casnică, fără experienţa 

în afaceri, însă avea o reţetă de prăjituri cu ciocolată si un vis de a o împărtaşi şi 

celorlalţi. A deschis magazinul Mrs. Field’s in 1977, in ciuda faptului ca 

aproape nimeni nu credea in succesul unui business care se baza pe vânzarea de 
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prăjituri. Chiar si asa, ambiţia lui Fields a transformat micul magazin într-o 

companie de 450 de milioane de dolari, cu peste 600 de locaţii in SUA si 10 

peste ocean. 

 

Principii care stau la baza succesului în afaceri 

Unul din cele mai noi concepte în business îl reprezintă cel de 

„Corporate entrepreneurship”, adică o transpunere a practicilor 

antreprenoriale în cadrul managementului marilor corporaţii. Ce vrea să 

însemne asta? Să înţelegem că modelul de management corporatist, atât de mult 

elogiat în ultimii 20 de ani nu este cu adevărat cheia succesului ? Sau că toate 

MBA-urile, cursurile de management, leadership, strategic planning etc… la 

care participă managerii de corporaţii nu deţin cheia succesului şi nu oferă toate 

răspunsurile la provocările cărora trebuie să la facă faţă aceşti manageri? 

Conform cercetărilor întreprinse de Larry Farrell în ultimii 20 de ani, 

majoritatea decăderii şi falimentelor marilor corporaţii s-au datorat pierderii 

spiritului antreprenorial în cadrul acestora, sufocării lor în birocraţie inutilă şi 

lipsei unui know-how antreprenorial în cadrul managementului acestor 

corporaţii.  

Conceptul de Corporate entrepreneurship este un concept destul de 

recent, şi presupune de fapt o întoarcere la câteva practici şi principii de bază 

comune marilor antreprenori, dar care în cele mai dese cazuri le lipsesc 

managerilor de corporaţii sau angajaţilor de la nivelurile de mai jos ale acestor 

companii. Aici se instaurează o formă de comoditate, sentimentul că lucrurile 

pot funcţiona şi fără aportul său personal, că e normal să aibă zile bune şi zile 

proaste, că lucrurile oricum nu depind în mod fundamental de el… 

Ei bine, antreprenorul nu îşi permite acest lux. El simte în fiecare zi 

povara propriilor decizii, este permanent supus presiunii rezultatelor şi nu simte 

niciodată confortul şi relaxarea angajatului, indiferent că acesta e manager sau 

nu. 

Spre deosebire de comoditatea angajatului din corporaţie, antreprenorul 

ia permanent contactul cu realitatea şi trăieşte în fiecare clipă consecinţele 

propriilor decizii. 

Totodată, cercetările efectuate de The Farrell Company asupra 

succesului celor mai importanţi antreprenori ai ultimului secol, au relevat o 

serie de practici antreprenoriale comune care au stat la baza succesului 

acestora. Ele pot fi centrate în jurul a patru principii de bază: 

a.  Sensul misiunii 
Antreprenorii sunt pătrunşi de sensul misiunii lor. Indiferent care este 

produsul sau serviciul pe care îl aduc în piaţă, ei au convingerea că acest 

produs/serviciu este unic, important, respectiv că va face diferenţa. Spre 

deosebire de managerul de corporaţie, care în foarte multe cazuri este pătruns 

doar de importanţa propriului job, respectiv este motivat în principal de 

http://www.thespiritofenterprise.com/aboutus.htm
http://www.thespiritofenterprise.com/
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pachetul de beneficii, antreprenorul este motivat de misiunea afacerii sale, este 

motivat să creeze produse şi servicii noi şi este convins că prin activitatea lui 

aduce un plus de valoare mediului în care trăieşte. 

b. Viziunea client/produs 
Antreprenorii îşi cunosc în detaliu clienţii şi produsele. Spre deosebire 

de majoritatea angajaţilor şi managerilor din marile companii ei sunt pasionaţi 

de produsele şi serviciile pe care le oferă publicului şi îşi iubesc clienţii. 

Mult prea des în marile companii, angajaţii din back-office, sau adesea 

middle managementul nici măcar nu cunosc toate produsele companiei, cu atât 

mai puţin sunt pasionaţi de ele şi interesaţi să le vândă si altora. Pur şi simplu 

consideră că nu e job-ul lor să facă asta. Dacă lucrează în departamentul de 

contabilitate, jobul lor e să facă corect înregistrările contabile, dacă lucrează la 

IT, jobul lor e ca toate aplicaţiile să funcţioneze, etc… dar nimic mai mult. 

Într-o companie antreprenorială, fiecare angajat cunoaşte produsele 

companiei şi este interesat şi motivat în acelaşi timp să le facă cunoscute şi 

altora, să contribuie la dezvoltarea companiei. 

Într-o companie antreprenorială fiecare angajat face tot posibilul să îşi 

deservească cât mai bine clienţii, fie că sunt clienţi externi sau interni, respectiv 

încearcă să contribuie la dezvoltarea unei bune relaţii cu aceştia, pentru că îi 

pasă… 
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c. Inovaţie de mare viteză 
O mare problemă a tuturor companiilor, astăzi, este nevoia de a inova 

rapid. Concurenţa în fiecare domeniu de activitate este tot mai acerbă, fiecare 

compania încercând să surprindă piaţa cu noi produse şi servicii. Motiv pentru 

care nevoia de a inova devine critică. Iar inovaţia tinde să nu mai fie apanajul 

unui grup de cercetători dintr-un departament specializat în dezvoltarea de noi 

produse, ci o preocupare constantă a fiecărui angajat al unei companii. 

În companiile antreprenoriale, inovaţia este jobul fiecărui angajat din 

companie şi este un proces constant şi continuu. Angajaţii sunt stimulaţi să vină 

permanent cu idei noi, să fie permanent preocupaţi de nevoia de a inova, de a-şi 

îmbunătăţi produsele, respectiv sunt conştienţi că viitorul companiei depinde de 

preocuparea fiecăruia dintre angajaţi de a inova, de a crea lucruri noi, de a 

îmbunătăţi permanent ceea ce fac. 

d. Automotivarea sau comportamentul auto-inspirat 
O altă diferenţă importantă între comportamentul managerial şi cel 

antreprenorial este automotivarea. Managerii aşteaptă cel mai adesea “să fie 

motivaţi” de către cineva (de regulă departamentul de resurse umane sau 

managerul direct), motivaţia lor provenind aşadar de la nişte stimuli externi. La 

antreprenori motivaţia vine din interior. Ei sunt automotivaţi. 

Antreprenorului nu i se administrează sesiuni de coaching, nu e trimis la 

traininguri de motivare, nu primeşte bonusuri în funcţie de rezultate, nici 

cadouri sau excursii plătite de companie. Pentru el motivaţia principală este 

cea de a construi ceva durabil, de a crea produse sau servicii care sunt iubite 

de clienţi şi de a dezvolta afacerea. El îşi găseşte resursele motivaţionale în 

interior. Iar atunci când din diverse motive este demotivat, trebuie ca tot în 

interior să îşi descopere resurse pentru a se remotiva. Şi totodată, prin 

atitudinea sa, prin propriul entuziasm şi motivare, reuşeşte să creeze motivare şi 

pentru cei din jurul său. 

În companiile antreprenoriale comportamentul auto-inspirat este 

caracteristică importantă a tuturor angajaţilor companiei, aceasta creând un flux 

de energie pozitivă, care se manifestă inclusiv asupra clienţilor şi partenerilor 

de afaceri. 

Aceasta este o altă mare diferenţă dintre comportamentul antreprenorial 

și cel birocratic. Antreprenorii înfrunta zilnic consecinţele, pozitive şi negative, 

ale performanţei lor. Aceste consecinţe provin de la clienţi şi sunt directe şi 

precise. Acest fapt nu se întâmplă însă niciodată în birocraţie. Pentru a-i inspira 

pe ceilalţi în a te ajuta să îţi dezvolţi afacerea trebuie să le insufli puterea 

consecinţelor - încă din prima zi - tuturor angajaţilor. 

Antreprenorii zilelor noastre nu sunt foarte diferiţi de mine sau de tine, 

iar oamenii din spatele start-up-urilor provin din toate domeniile de activitate. 

Antreprenorii zilelor noastre sunt persoane obişnuite care se găsesc în situaţii 

extraordinare. Diferenţele dintre ei şi managerii de corporaţii provin însă în 
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principal dintr-un simţ acut al acestei puteri a consecinţelor (pozitive şi 

negative) şi totodată din gradul de auto-motivare foarte diferit. 

Sigur, soluţia nu este ca toţi să devenim antreprenori. Soluţia este să 

creăm companii cât mai antreprenoriale, în care să reuşim să trezim acest spirit 

antreprenorial la toate nivelele, începând cu managerii de top şi continuând 

până la ultimul angajat. Companiile care vor reuşi acest lucru îşi vor asigura 

continuitatea, iar cele care vor rămâne îngheţate în birocraţie, sufocate de 

proceduri inutile şi conduse de manageri fără spirit antreprenorial vor sfârşi 

înghiţite de alţii sau în ghearele falimentului. Pentru că vremurile 

“manageriatului corporatist” au apus… E vremea să ne întoarcem la modele 

mult mai flexibile de conducere, sau altfel spus…. mai antreprenoriale… 

 

Lista frazelor stimulative pentru creativitate 

- Fără curaj, nu se poate face nimic nou.  

- Jucaţi-vă cu ideile.  

- Duceţi până la capăt orice idee.  

- Gândiţi-vă la cea mai îndrăzneaţă idee. Mâine ea nu va mai fi nouă.  

- O idee absurdă este oricum mai bună decât nici o idee.  

- Duceţi până la capăt fiecare idee, oricât de fantezistă pare la început.  

- Creativitatea înseamnă şi a emite idei ce nu pot fi apărate.  

- Fiţi îngăduitori cu ideile altora. S-ar putea să fie corecte.  

- Fiţi modeşti atunci când îi criticaţi pe alţii.  

- Întotdeauna la o problemă există mai multe soluţii. Căutaţi-le.  

- Căutaţi mai multe idei decât vă este neapărat necesar pentru a găsi 

soluţia dorită.  

- Nu vă opriţi la prima soluţie bună. Există probabil una şi mai bună. 

Căutaţi-o.  

- Nu priviţi lucrurile aşa cum sunt ci cum s-ar putea transforma şi ce ar 

putea deveni.  

- Dacă nu găsiţi soluţia la o problemă, căutaţi mai întâi soluţia la o 

problemă similară, mai simplă sau mai familiară.  

- Toate convenţiile sunt doar reguli ale unui joc. Modificaţi regulile şi 

veţi avea un joc nou  

- Este bine să fi activ, este şi mai bine să fi creativ.  

- Fiecare om poate fi creativ, trebuie doar să realizeze aceasta.  

- Fiţi orientat spre viitor; prezentul ţine deja de trecut.  

- Imaginaţi-vă cum ar putea şi cum ar trebui să arate lucrurile; cum ar 

putea fi transformate în sensul dorit.  

- Nu aşteptaţi să gândească alţii înaintea dvs.  

- Nu aşteptaţi să gândească alţii în locul dumneavoastră.  

- Creativitatea nu depinde de vârstă. Ba chiar întinereşte.  

- Căutaţi soluţiile oferite de "patentele naturii".  
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Lista frazelor care distrug idei 

- Nu mă impresionează ideea dumitale.  

- N-am mai auzit aşa ceva. 

- Chiar aşa ceva vrei să spui ?  

- Te-ai gândit bine ?  

- Pur şi simplu, ideea nu îmi place.  

- Ce o să spună lumea ?  

- A mai venit cineva cu ideea asta  

- Ideea asta nu o să placă nimănui.  

- Am mai încercat-o, nu merge.  

- Au mai încercat şi alţii.  

- Hai să fim realişti.  

- Nu o să fie niciodată acceptat aşa ceva  

- Nu este pe profilul nostru.  

- Nu este în stilul nostru de lucru.  

- Nu este treaba noastră.  

- Nu este problema noastră.  

- Nu este momentul.  

- Nu o să se vândă.  

- Imaginea firmei noastre ar avea de suferit.  

- Ne trebuie ceva mai interesant.  

- Ne trebuie altceva.  

- Noi facem mai bine decât atât.  

- Este prea simplu.  

- Este prea complicat.  

- Asta nu rezolvă decât jumătate din  

- Asta creează mai multe probleme decât problemă. rezolvă.  

- Este de-a dreptul fantastic, dar..  

- Lumea o să spună că suntem proşti.  

- Nimeni nu o să înţeleagă ce vrei să spui.  

- Da, dar..  

- (tăcere).  

- (zâmbet ironic, chiar râs).  

- Oh ! - Oh ..  

- Credeam că vrei să spui cu totul altceva.  

- Cred că glumeşti.  

- Nu vei putea niciodată susţine ideea asta.  

- Șefii n-o să o aprobe.  

- Mai caută şi altceva.  

- O să coste o avere.  

- Cine o să facă aşa ceva?  
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- Nu suntem pregătiţi să facem aşa ceva.  

- N-am făcut niciodată aşa ceva.  

- A mai făcut cineva vreodată aşa ceva ?  

- O să formăm o comisie care să studieze.  

- Nu avem timp de aşa ceva.  

- Va deranja pe prea mulţi.  

- Nu va interesa pe nimeni  

- Este foarte interesant, dar..  

- Este fascinant, dar..  

- Ai înţeles greşit ce dorim.  
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În amintirea 

colegului 

Ion Despa10 
 

Prof. Ion Făgaş 
 

 Ne naştem fără să vrem şi murim fiindcă trebuie. Viaţa este 
ultima obişnuinţă pe care trebuie s-o pierdem, pentru că este prima pe 
care am căpătat-o. 

Moartea, ultimul act al vieţii şi suprema metaforă prin care ne 
înrudim cu veşnicia, îşi are măreţia dar şi poezia ei, mai ales când a dus 
cu ea un om care şi-a împlinit destinul precum fostul nostru coleg şi 
prieten, Ion Despa.  

A ştiut să facă din fiecare zi o mică viaţă, cât mai completă cu 
putinţă. Prin sufletul său ales şi prin faptele sale bune, Ion Despa a trăit 
mai mult decât alţii. A simţit din plin viaţa şi a trăit-o cu intensitate, a 
ştiut să se bucure de ea în orice împrejurare, ca şi cum a trăit două vieţi. 

Cuvintele lui Ion Despa au fost icoana gândului său şi faptele 
sale icoana sufletului. 

Om de mare caracter, profesionist desăvârşit, de o aleasă 
modestie, profesor cu har, înarmat cu mare răbdare şi suflet generos, Ion 
Despa şi-a găsit forţa în propria-i conştiinţă. Conştiinţa sa a fost o faclă 
care i-a luminat inima şi, mai ales, un judecător neadormit pe care l-a 
purtat întotdeauna pretutindeni. 

Mâinile sale de aur au scris nu numai firma CNET-ului, ele au 
şlefuit şi au modelat strungul cu tainele lui şi deopotrivă minţile 
iscoditoare ale adolescenţilor. 

                                                 
10

 Necrolog rostit la pomenirea lui Ion Despa în data de 8 martie 2014. 
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Viaţa lui Ion Despa este o istorie, iar cartea vieţii sale se citeşte 
lângă lampa amintirilor. 

L-am cunoscut şi l-am admirat şi eu ca mulţi alţi colegi, îl vom 
păstra mereu în inimile noastre şi-l vom cinsti cum se cuvine. 

Prin plecarea sa, lasă nu numai un mare gol, dar şi o dâră de 
lumină, care nu se va stinge niciodată. 

 
 
Vor trece anii cum trecură 
Pe lângă noi neobservaţi 
Şi azi la pomenirea sfântă 
Stă Domnul Despa ca-ntre fraţi. 
 
Noi îl simţim prin al său spirit 
Că-i fericit acolo sus 
Ne este greu şi-acum să credem 
Că dintre noi primul s-a dus. 
 
Ne vom duce şi noi toţi, cândva 
Când nici n-om şti şi pe sărite 
De bunul Ion Despa al nostru 
Ne-or lăcrima aducerile-aminte. 
 
Rugăm pe Bunul Dumnezeu 
Să-l pomenească fără încetare 
Să aibă linişte în Empireu 
Că pe pământ nu a avut crezare. 
 
Să ne aştepte, c-om veni 
Şi noi în raiul veşniciei sfinte 
Tu pomeneşte-l, Doamne, pe Ion Despa 
Distins coleg, soţ tandru, bun părinte! 
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